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Mottó: "Nincs hatalmasabb erő, mint a tudás: 

            A tudással felfegyverzett ember legyőzhetetlen" 

(Gorkíj) 

1. I S K O L Á N K R Ó L  É S  K Ö Z S É G Ü N K R Ő L  

- bevezető - 

A Szegedi Móra Ferenc Múzeum Ruzsa határában későbronzkori temetőt tárt fel, majd kőkori és bronzkori leletek is 

kerültek elő, amelyek négy-ötezer évvel ezelőtti megtelepedésre mutatnak. Későbbi ásatások során Árpád-kori 

harangot, majd bronztömjénezőt találtak és egy 12. századi templom alapjait is kiásták. Ebből arra lehet következtetni, 

hogy ezen a területen az Árpád korban falu virágzott. 

Az Alföld kis falvai a török hódoltság alatt elenyésztek. A lakatlanná vált puszták benépesülése az 1700-as évektől 

indult ismét. A tanyák kialakulása az 1830-as években ért el a csorvai pusztára. Ezt elősegítette Szeged város 

földbirtok politikája. A város tulajdonában maradt külterjes állattartásra használt földekből jókora területeket 

kihasított, és haszonbérlők között felparcellázva, 30 évre bérbe adta. 1887-ben Öregcsorva már elég sűrűn tanyásodott, 

elég jól betelepült Vágó környéke is, Rukiban és Ruzsa járásban elszórtan voltak tanyák, művelt területek. A járásokat 

/Kisjárás, Vágójárás, Keresetjárás / az 1900-as években osztotta fel a város. Csorva lélekszáma 1910-ben 2480 fő, 

lakóházak száma 456. 1949-ben 4469 ember élt itt 1036 lakóházban. A mai faluközpont területét 1900-ban osztották, 

és 1945-ig városi bérföld volt. A tanyaközpont 1950. január 1-től Rúzsajárás néven önálló közigazgatású község lett. 

1952-től a községet Csorvának nevezték, majd 1957-ben Rúzsának keresztelték. Hivatalosan Ruzsa, rövid „u”-val.  

Az iskola múltjáról Ruzsán 

Az iskolákat a városból kitelepült gazdák gyerekei számára kellett építeni. Az iskoláknak a távolságot illetően úgy 

kellett kialakulnia, hogy minél több család gyermeke részt vehessen az oktatásban. Az első tanyai iskolát Öregcsorván 

nyitották meg 1855. december 8-án, benne 1 tanteremmel. Mivel sok tanyai tanulónak 3,6 - 5,8 km utat kellett 

megtennie iskolába menet, új iskola felállítása vált szükségessé Így 1877. november 3-án megnyílt a Rózsajárási 

Iskola, benne 1 tanterem volt. Újabb iskolák építésére később került sor: 

 1908-ban épült a Ruki I. Iskola l tanteremmel, 

 1912-ben a Honvéderdei Iskola 2 tanteremmel, 

 1928-ban az Öregcsorvai Iskola 1 tanteremmel, 

 1935-ben a Ruki II. Iskola 2 tanteremmel, 

 1937-ben a Laposdűlő Iskola 1 tanteremmel bővült az oktatási kínálat. 

 

1945-ig 7 iskolában 9 tanterem állt a falu és a tanyavilág gyermekei oktatásának a rendelkezésére. Az iskolákban 

tanítói lakások is voltak. Mivel a tanyákból egyre többen költöztek a faluba, indokolt volt új falusi iskola megépítése. 

1950-ben épült az ún. Erdei Iskola. Két tantermen kívül egy nevelői szoba, valamint egy szertárszoba is volt benne, 
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amelyben a községi könyvtár is működött. Ezt 1951-ben bővítették 1 tanteremmel. Így a két iskolában lévő 5 tanterem 

megfelelt a falusi gyerekek oktatásának-nevelésének. A tanyai lakosság faluba áramlása, az utak megépítése, télen-

nyáron járhatóvá tétele következtében a külterületi iskolákat fokozatosan be kellett zárni. A körzetesítés miatt új 

kétszintes 8 tantermes iskola építését szorgalmazta a falu 1976. áprilisában avatták ezt a létesítményt. Az új iskola 

átadásakor már látszott, hogy a közeljövőben szükséges lesz annak bővítése is. Ez 1992-ben következett be. Iskolánk 

1993-ban Weöres Sándor költő nevét vette fel.  

Weöres Sándor 

Weöres Sándor 1913-ban született Szombathelyen. Elemi iskoláit Pápán és Csöngén, középiskoláit Szombathelyen, 

Győrött és Sopronban végezte. Csak 20 éves korában kezdte az egyetemi éveket, ahol hallgatott jogot, földrajzot, 

történelmet, filozófiát, esztétikát majd itt szerzett filozófiai doktorátust. Amikor doktori disszertációja, "A vers 

születése" 1939-ben megjelent, nem egy olvasója úgy érezte, hogy valami új kezdődik a hazai irodalom-esztétikában.  

Ekkor már három verseskötet volt mögötte. Civil életében könyvtáros lett, előbb Pécsett, ahol az egyetemi éveket 

töltötte, majd Székesfehérváron végül Budapesten. Ettől kezdve végleg budapesti lakos volt. Hamarosan menősült, 

felesége Károlyi Amy, a költő-asszony életének kiegészítő társa, munkatársa. 

1951-től élete éltetőjének, egyetlen és legnagyobb értékének az alkotásnak élt. S közben járta a világot is, 1937-ben 

távol-keleti utat tett, 47-48-ban Itáliát, 59–ben Kínát ismerte meg. 

Az ötvenes évek elején az eszmei dogmatizmust és a művészeti sematizmust elváró kultúrpolitika sehogyan sem tudta 

elviselni akkori politikamentességét. 1951-től állása sem lehetett, verse sem jelenhetett meg. Rákényszerült a 

műfordítások tömegmunkájára. Itt azonban nélkülözhetetlen lett rendkívüli nyelvtudásával, munkabírásával és azzal a 

magas igényével, hogy a kényszerű teendőket is a legmagasabb színvonalon végezze. 1950 és 56 között Weöres - vers 

nem jelenhetett meg. Ezután következett a közben írt költemények nagy gyűjteménye  "A hallgatás tornya."  Ettől 

kezdve pedig a költőnek rendíthetetlen helye  volt élő irodalmunk első sorában. Weöres Sándor vallomásai között 

olvashatjuk ezt a kijelentést: "Minden felnőttben él még a kisgyerek - a művészben talán határozottabban, mint 

másokban." S benne is mennyire töretlen és ép a nemes értelemben vett gyermeki!  Az érzelem lobogó frissessége, az 

olthatatlan érdeklődés minden ismeretlen, titokzatos iránt, a maradéktalan beleélés, belefeledkezés abba, amit tesz és a 

játék boldogító öröme, mind-mind a gyermek továbbélését jelenti, mutatja Weöres Sándorban. 

Tiszteli, komolyan veszi a gyereket, és nagyra értékeli a gyermekkort! A maga gyermekkorát is. Hiszen költészetté 

érleli mindazt, amit gyermekkorában átélt. Van ebben a gyermekkorban sok olyan mozzanat, amelyre a felnőtt 

megrendülésével tekint vissza: a világháború borzalmai, viszontagságai. De van ennek a gyermekkornak más íze, más 

jellegzetessége, más emléke is. Az édesanya képe, aki a gyermek Weöres Sándornak nemcsak a testét, hanem a 

szellemét is dajkálta, az édesapja emléke, aki vitte gyermekét a mezőre, fák, füvek, virágok, mezei illatok közé. S 

hogyne értékelné Weöres Sándor a maga gyermekkorát, hiszen már gyermek-ként költő volt. Tizennégy esztendős 

volt, amikor első írása megjelent, 15 éves, amikor költeményei eljutottak Babitshoz, Kosztolányihoz, 18 éves, amikor 

a Nyugat is közölte. Valóban csodagyerek volt, akinek minden gondolat, látvány költészetté vált a kezében. 

Természetes, hogy az a Weöres Sándor, akiben tovább él a gyermek, értékeli és tiszteli, komolyan is veszi a 

gyermekeket. Azt vallja, hogy nem gügyögni kell a gyermekeknek, nem lehajolni kell a gyermekekhez, hanem fel kell 

emelni őket! Gyermekversei tanúskodnak róla, hogy Weöres Sándor komolyan is veszi, meg is valósítja ezt az elvet. 

A gyümölcskosár /1946/ a Bóbita /1955/ és feleségével, Károlyi Amyvel közösen írt Tarka forgó /1958/ című 
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gyermekverskötetek versei éppen olyan veretes, patinás alkotások, mint a többi köteteiben található írások. Weöres 

Sándor nem tesz különbséget gyermekek és felnőttek számára írt versek között. Kezdetben nem is gondolt arra, hogy 

szándékosan gyermekverset írjon. Sokszínű új költészetünkben Weöres Sándor alighanem a legegyedibb képlet. 

Az épület felújítása mellett a pedagógusok szakmai felkészítése TÁMOP pályázat keretében megtörtént. A 

kompetencia alapú oktatás bevezetésével a környék legmodernebb, a XXI. századi iskolája valósult meg. Ehhez 

hozzájárult a TIOP 1.1.1/07 pályázat keretében beszerzett digitális táblák és új számítógépek.  

Pedagógiai programunk kiegészül a 2010-ben A TÁMOP 3.1.4. „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra" pályázati 

projekt megvalósítása érdekében tett intézkedésekkel. 

Integrált Pedagógiai Rendszer bevezetése, ill. megvalósítása a tanulók esélyegyenlőségének javítása érdekében a 

Nevelési Program részét képezi. 

Alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének 

megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik. 

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, 

ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz 

körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak 

tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. 

Iskolánk a tehetséggondozást hosszú évek óta kiemelt feladatának tekinti. Tehetséges tanulóinknak jól felkészült 

intézmény biztosítja a hátteret képességeik kibontakoztatásához. A nevelő munkánk kiemelt területe az egyéni 

képességekhez igazodó tanórai tanulás szervezése, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó tanórán kívüli 

tevékenységek megszervezése. Célunk olyan szintű tehetségfejlesztés, amelyben a megszerzett kompetenciák a 

középiskolai tanulmányok során alapot adnak az azonosított tehetségek továbbfejlődéséhez. 

 

 

2.  NEVELÉSI PROGRAM 

o A Köznevelési törvény alapján elkészített pedagógiai program a 2017-es tanévtől minden évfolyamra érvényes. 

a 2012-ben felülvizsgált és módosított NAT, a köznevelési törvény, illetve a 2012-ben kiadott új kerettantervek 

alapján elkészített 2013 szeptemberétől érvényes pedagógiai program és helyi tanterv. 

 

3. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK 

- iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása - 

Pedagógiai programunk összeállításakor figyelembe vettük a településünk szerkezetét, a lakosság megoszlását és a 

családok helyzetét. 

Céljaink: 

Az általános iskolai nevelési-oktatási rendszerben résztvevő szereplők - gyermekek, diákok, szülők, pedagógusok, 

alkalmazottak és a fenntartó - közös feladata és felelőssége, hogy az alábbi egyetemes emberi értékek a nevelő-

oktató munka során és a mindennapi életben érvényre jussanak. 
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Testileg, szellemileg, érzelmileg és erkölcsileg egészséges életvitel. 

 A tanuló legyen erkölcsös, szellemileg fogékony és érzelmileg gazdag, legyen akaratereje és 

fegyelmezettsége, képes legyen a kudarcokat leküzdeni és rendelkezzen a megújulás és alkalmazkodás 

képességével! 

 Alakuljon ki az egészséges életmódra való igény, a dohányzás és a káros szokások megvetése, a rendszeres 

sportolás és természetjárás szeretete! 

 Legyen igényes önmagával szemben, szorgalmas és többre törekvő! 

 Vállalja önmagát és tetteit, legyen őszinte, tudjon dönteni a jó-rossz, a helyes-helytelen között! 

Társas emberhez méltó szokások és magatartások. 

 Jellemezze a tanulót a tágabb és szűkebb haza ismerete és szeretete, a természet féltése! Ismerje meg Ruzsa 

történetét, a községei eredményeit és gondjait! 

 A közösséghez tartozás igénye, a másokért való cselekvés hassa át tevékenységét! Az iskolai 

diákönkormányzat legyen sokszínű terepe a polgárrá nevelésnek, a hasznos és kulturált szabadidő eltöltésének! 

 Érezzen és vállaljon felelősséget önmagáért és másokért, közösségéért! 

 Legyen határozott, következetes, mások és a másság iránt toleráns! Ismerje meg környezetünk alkotó és 

társadalmi szerveződéseit! 

 Viselkedjen udvariasan, illedelmesen, természetesen és a helyhez illően, ismerkedjen meg a szokásokkal, a 

helyi hagyományokkal! 

 Felkészülés a továbbtanulásra, munkavállalásra és az önálló életvitelre. 

 Rendelkezzen korának megfelelő szinten a korszerű társadalom-, természettudomány és esztétikai műveltség 

alapjaival, valamint az ezeknek megfelelő szilárd alapképességekkel! 

 Legyen a világról és önmagáról reális képe! Ismerje meg a különféle tevékenységi köröket, a térségben 

legtöbb embernek megélhetést nyújtó szakmákat!  

 A tanulási folyamatot a tudatosság jellemezze, tudjon a tanuló rövidebb és hosszabb távra tervezni, reális 

mérlegelés alapján mások véleményének meghallgatásával dönteni! 

 

4. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai 

tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos 

feladataink: 
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1. A tanulók erkölcsi nevelése. 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. 

2. A tanulók értelmi nevelése. 

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek 

kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 

A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. Feladata: Az emberi együttélés 

szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési 

készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

3. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra 

irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

4. A tanulók akarati nevelése. 

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 

5. A tanulók nemzeti nevelése. 

Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, 

a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet 

érzésének felébresztése. 

6. A tanulók állampolgári nevelése. 

Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a 

társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a 

helyi közéletben való részvételre. 

7. A tanulók munkára nevelése. 

Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és 

környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 

8. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. 

Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, 

edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának 

tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. ( tömegsport, sportolás támogatása) 

 

5. ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 

 

Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

a) a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal 

rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; 

b) tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi 

formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 

c) a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében - 

foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel 

- a táplálkozás, 

- az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre, 

- a családi és kortárskapcsolatok, 

- a környezet védelme, 

- az aktív életmód, a sport, 
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- a személyes higiénia, 

- az elsősegély-nyújtás alapismeretei, 

- a szexuális fejlődés területén. 

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata. 

Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: 

- testnevelés órák; 

- játékos, 

- egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon; 

- az iskolai sportkör foglalkozásai; (Bozsik Intézményi program) 

- tömegsport foglalkozások; 

- úszásoktatás év végén 

b) a helyi tantervben szereplő, testnevelés órán, osztályfőnöki órákon,  történelem  tantárgyak tananyagaiban 

c) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

ismeretek; 

- Osztályfőnöki órákon egészségnevelési témát dolgozunk fel osztályonként, melynek során kiemelt 

fontosságú a testi egészség mellett a lelki egészség is. 

- A lelki egészség fejlesztését szolgálják a személyiségtesztek (6. és 8. évfolyam) értékelése utáni feladat 

meghatározások az osztályfőnöki tevékenység során. 

- Igény szerint külső szakember, védőnő és végzős védőnő hallgató segítségével a programok 

megvalósítása 

- A testi egészségre nevelést erősíti az Iskolai Egészségnevelő Program témaköreinek feldolgozása az 

osztályfőnöki, természetismeret, biológia, technika és életvitel, etika órákon. 

- Ezek: dohányzás, alkohol és drog, szexualitás, AIDS 

d) Testnevelés órákon: 

- Évente egy alkalommal - tavasszal - mérjük a tanulók fizikai állapotát. Fizikai és motorikus képességük 

méréséhez, minősítéséhez a NETFIT elemeit használjuk.  

- A mérések eredményeit a KIR felületen rögzítjük, a testnevelőkön kívül megismerik az osztályfőnökök 

is. 

- A tanulók fizikai állóképességének fejlesztéséhez ez adja a mérhető, összehasonlítható adatokat. 

- A testnevelést tanítók a mindennapos munka során alkalmazzák a tartás-javító gerinctorna gyakorlatait. 

e) A testi nevelés és a gyógytestnevelés rendje: 

- Az egészséges tanulókat testnevelés óráról átmeneti időre is csak az iskolaorvos vagy szakorvos 

mentheti fel. A tanuló részt vesz a tanórán, de nem dolgozik. 

- A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskola-orvos könnyített - vagy 

gyógytestnevelési foglalkozást írjon elő a számukra. 

- A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz ugyan az órarendi testnevelésórákon, de 

bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat - állapotától függően - nem kell végrehajtania. 

- Az iskolaorvos - a szakorvosi vélemény figyelembe vételével - a tanulókat gyógytestnevelési 

foglalkozásokra utalhatja, ahol megjelenésük és aktív részvételük kötelező. 

- A gyógytestnevelés kistérségi szervezésben zajlik. 

f) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó egészségnap délután 

szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók valamint a szülők számára; 

g) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

- Sportköri foglalkozásokat szervezünk tanulóinknak a törvényben előírtaknak megfelelően 
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- Támogatjuk és elősegítjük a sportegyesületekben végzett munkájukat. 

- A kulturált táplálkozás követelményeinek megismertetése és gyakoroltatása a tízórai szünetekben, 

az ebédlőben, a délutáni uzsonnázás során, szabadidős programok során. 

- Osztályprogramok a szabad levegőn az évszakokhoz igazodva (séta, akadályverseny, 

hóemberépítés, kerékpározás, körjátékok, labdajátékok) 

- Egészségnevelési feladataink megoldásában kiemelt jelentőségű a napközi, és a menza a helyes 

szokásrend kialakításában, gyakoroltatásában betöltött szerepével. 

h) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele 

- félévente több alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában; 

- a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. (A tanulóknak évenként legalább 

egyszer fogászati, és egyszer általános szűrővizsgálaton kell részt venniük.). 

i) A gyermekek életvitelüket minták követésével is alakítják, ezért különösen jelentős a pedagógus, a 

pedagógusközösség életmódja. 

- A pedagógusok személyes példamutatása nevelésünk felelőssége. 

- Az iskola, mint szociális környezet is befolyásolja a gyerekek egészségi 

állapotát, ezért az iskolai környezetnek meghatározó szerepe van az egészségnevelésben. 

- Az egészségnevelés együttműködést kíván az iskolán kívüli közösségekkel is. Alapvető a 

családokkal való együttműködés, a kezdeményezés tudatos vállalása. 

6. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

- ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat. 

- ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

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

- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt 

feladatok: 

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

rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit; 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások keretében - 

foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében 

- az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal 

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

- támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésen. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

- a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: 
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Az elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek tantárgyankénti és évfolyamonkénti megjelenését a pedagógiai 

program mellékletét képező tantervek tartalmazzák. 

- az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek: 

teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a 

mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) 

segítségének igénybe vétele félévente több alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy 

osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 

 

7. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 

Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

- a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a természetet, az 

embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása; 

- tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához szükséges képességeket és 

készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik; 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében - 

foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel: 

 a környezet fogalmával, 

 a földi rendszer egységével, 

 a környezetszennyezés formáival és hatásaival, 

 a környezetvédelem lehetőségeivel, 

 lakóhelyünk természeti értékeivel, 

 lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan. 

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata. 

Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálja: az ötödik-nyolcadik évfolyamon 
az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek. 

  

biológia - rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

 

kémia - mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

 

fizika - égési sérülések 

- forrázás 

 

testnevelés - magasból esés 
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Intézményünk 2016. január óta elnyerte az ÖKO iskola címet. Ennek megfelelően még nagyobb hangsúlyt fektetünk a 

környezettudatos nevelésre. 

A gyerekek osztályközösségi létének keretét az osztályfőnök teremti meg. Ő a különböző szintű személyes 

kapcsolatok segítője, fejlesztője.  

Az átalakuló iskolarendszerben az osztályfőnöki feladatok bővülnek. Az iskola szellemiségén, a vezetői elvárásokon 

túl az osztályfőnök személyisége és elhivatottsága döntő a gyerekekben kialakuló, formálódó valóságkép 

kialakulásában. Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi tevékenységgé a szaktanárok tanórán túlnövő 

elképzelései, a különböző iskolai programkínálatok. 

- Az osztályfőnök szaktárgyi hovatartozása nem meghatározó a környezeti nevelés szempontjából. Inkább általános 

tájékozottsága, problémafelismerő és feldolgozó képessége segíti abban, hogy ezt a sokszínű témakört a 

környezethez való viszony alakítására, egyben pedagógiai céljaira alkalmazni tudja. 

- A mikrokörnyezet felfedezése, igényes, gondos alakítása, megóvása életünk minden helyszínén fontos lépés. Nem 

egyszerűen dekorálás tehát, hanem a környezetkultúra fejlesztésének eszköze. 

- A környezet megóvására való nevelésen túl a mindennapi problémák felismerése, életmódminták elemzése, a 

megoldások keresése is kiváló lehetőséget nyújt a közösségépítésre, a személyes kapcsolatok kialakítására, 

elmélyítésére. 

- Kiemelkedő szerepet játszik az osztályfőnök abban is, hogy összefogja a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos 

tanórai kereteket megbontó tevékenységeit, illetve lehetőségeit. Például: a fogyasztói társadalom problémái: 

táplálkozási szokások, a szükségtelen túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag- és energiatakarékosság az 

iskolában. A közös tanulmányi kirándulások, vetélkedők, különböző akciók kiegészítik és összefűzik az egyes 

szaktárgyakat. 

- Az osztályfőnöki tevékenység eredményességét fokozza, ha az osztályfőnöki órák témájának kínálata nem ad hoc 

jellegű, ismétlődésekkel teli, hanem legalább egy, de inkább négy évre tervezett sokszínű szocializációs program. 

Tervezése az osztályban tanító valamennyi pedagógus együttgondolkozását kívánja meg. A tanári 

együttműködésnek ez a formája a testület erejét fokozza, hatékonyságát növeli. 

- A következőkben néhány témakör olvasható, amely köré egy-egy tanév során (az élet-kort és a tanulmányokat 

figyelembe véve) az osztályközösség környezeti nevelése szerveződik: 

 
 

8. Tanulmányok alatti vizsga általános szabályai (osztályozó, pótvizsga) 

 
 
Tervezett időpontok: 
 
Osztályozó vizsga: 
 

• a tanítási év során, az igazgató által meghatározott időpontban történik, a 
kijelöléstől számított 3 hónapon belül, egyéni elbírálással. 

 
Különbözeti vizsga: 
 

• tanévente január 15-jnuár 30-ig, illetve június 1-június 15. 
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Pótló vizsga: 
 

• szükség esetén az igazgató által meghatározott időpontban, ha lehet június 1-
június 15-ig. 

 
Javítóvizsga: 
 

• minden évben augusztus 15 és augusztus 31 között, az igaztó által meghatározott 
időpontban 
 

 
1-4. évfolyamon: 
 
Magyar irodalom: Írásbeli és szóbeli vizsga 

Magyar nyelvtan: Írásbeli és szóbeli vizsga 

Matematika: Írásbeli és szóbeli vizsga 

Természetismeret: Írásbeli és szóbeli vizsga 

Idegennyelv: Írásbeli és szóbeli vizsga 

Etika: Szóbeli vizsga 

Ének-zene: Gyakorlati feladatok 

Testnevelés: Gyakorlati feladatok 

Életvitel és gyakorlat: Gyakorlati feladatok 

Vizuális kultúra: Gyakorlati feladatok 

 
5-8. évfolyamon: 
 
Magyar irodalom: Írásbeli és szóbeli vizsga 

Magyar nyelvtan: Írásbeli és szóbeli vizsga 

Matematika: Írásbeli és szóbeli vizsga 

Természetismeret: Írásbeli és szóbeli vizsga 

Idegennyelv: Írásbeli és szóbeli vizsga 

Történelem: Írásbeli és szóbeli vizsga 

Földrajz: Írásbeli és szóbeli vizsga 

Fizika: Írásbeli és szóbeli vizsga 

Kémia: Írásbeli és szóbeli vizsga 

Biológia: Írásbeli és szóbeli vizsga 

Informatika: Gyakorlati feladatok 

Etika: Szóbeli vizsga 
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Ének-zene: Gyakorlati feladatok 

Testnevelés: Gyakorlati feladatok 

Életvitel és gyakorlat: Gyakorlati feladatok 

Vizuális kultúra: Gyakorlati feladatok 

 

A tantárgyi követelmények a helyi tantervben találhatók. 
 

9. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLA TOS FELADA TOK 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők és a tanulók 

közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül 

érvényesül. 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató 

munkájának alapvető feladata. 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. Feladata: Az iskolai élet 

egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek 

kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. 

Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral változó 

közösségi magatartáshoz: a kisgyermek - a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró - személyiségének 

lassú átalakulásától - önmagát értékelni és irányítani képes - személyiséggé válásig. 

3. Az önkormányzás képességének kialakítása. 

Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői 

segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon 

tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek 

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő 

közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe 

bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges 

magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai 

keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 
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10. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK 

MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS SZERVEZETI 

FORMÁK 

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, 

a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a gyermekeket 

tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. 

b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a módszereket 

és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják. 

c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a 

pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a 

tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A 

nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó 

munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára 

támaszkodnak. 

AZ EGYSÉGES ALAPOKRA ÉPÜLŐ DIFFERENCIÁLÁS 

Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a 

munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, 

szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához. 

A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak megfelelő tanítási folyamat, 

tanulási tevékenység. 

A tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és értékelése. 

A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel lenni: 

- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás belső 

motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. 

- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása. 

- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek 

feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és tudásának átrendeződésére. 

- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit. 

- Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a csoportmunkában, a 

tanulók páros és egyéni oktatásában) a tanulók tevékenységét, önállóságát, kezdeményezését, 

problémamegoldását, alkotóképességét kell előtérbe állítani. 

- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a feladatok 

kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben. 

- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a hátrányos helyzetű 

tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében. 
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TANÍTÁSI ÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SEGÍTIK: 

a) Hagyományőrző tevékenységek 

• Fontos feladat az iskola névadójának, Weöres Sándor emlékének ápolása. Ezt szolgálja az évenkénti 

megemlékezés májusban a Weöres Sándor héttel. 

• Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor:, 

1956. október 23-a, 1848. március 15-e évfordulóján,  mikuláskor, karácsonykor, a gyermeknapon, 

illetve a 8. osztályosok ballagásakor. 

• Minden tanév folyamán az osztályok megemlékezést tartanak október 6-án, a magyar kultúra 

napján, a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapján, zene világnapja, állatok 

világnapja, a költészet napján, a holokauszt áldozatainak emléknapján, a Föld napján és a Nemzeti 

Összetartozás Napján. 

b) Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán 

kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai 

diákönkormányzat munkáját az 1-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák-önkormányzati 

vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola intézményvezetőja által megbízott két 

pedagógus segíti. A tanulók az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogukat a 

diákönkormányzaton keresztül gyakorolják, 

c) Diákétkeztetés. A tanulók számára - igény esetén - napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) 

vagy ebédet (menzát) biztosít az intézmény. Az étkezési térítési díjakat a Ruzsa Község Önkormányzat 

által meghatározott módon kell befizetni a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda  és Bölcsőde iskola konyháján. 

d) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, 

a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz 

kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. 

• Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére 

heti két felzárkóztató órát szervezünk. 

• A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge eredményt elérő tanulók 

részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére képesség fejlesztő órákat tartunk heti egy órában 

magyar irodalom és nyelvtan valamint matematika tantárgyakból. 

• További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról - a felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt a fenntartó 

jóváhagyásával. 

• A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni foglalkozásokon a 

köznevelési törvény előírása alapján heti két órában elsősorban azok a tanulók vesznek részt, 

- akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt szükségessé teszi, 

- akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot. 

Amennyiben igény merül fel, úgy az alább felsorolt szakköröket, napközit, egyéb foglalkozásokat, felzárkóztató, 

illetve tehetséggondozó foglalkozásokat szívesen indítjuk: 

 informatika szakkör, 

 természetismereti szakkör 

 KRESZ szakkör. 
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 labdajátékok 

 modern tánc 

 egyéb szakkörök igények és lehetőségek szerint 

e) Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés. 

Az iskola - amennyiben a feltételek adottak a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló miniszteri 

rendeletben szereplő előírásoknak - a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből és 

fejlettségéből eredő hátrányainak ellensúlyozása céljából képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést 

szervez. 

A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók 

- egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, 

- fejlődésének elősegítése, 

- a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. 

Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók, akik 

egy osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a 

képesség-kibontakoztató felkészítésben. 

A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-oktatása, tudásának értékelése az oktatásért 

felelős miniszter által kiadott program alkalmazásával történik. 

f) Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a 

tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a 

különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

g) Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök 

jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös 

érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek 

figyelembe vételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését - az 

intézményvezető beleegyezésével - olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

h) Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, 

sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A 

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők 

megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy 

a szaktanárok végzik. 

i) Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Digitális, Pénz, Fenntarthatósági témahetek. Az iskola 

nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók 

számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) szerveznek. A projektoktatás egy iskolai napon legalább 

három órát meghaladó foglalkozás vagy több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. 

Ennek során - elsősorban - a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása történik egy-egy 

témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle tevékenységre építve. A hosszabb 

(több napos, egy hetes) témahetet (projekthetet) a tanulócsoportok - ismereteket összegző vagy művészeti - 

bemutatója zárja. Iskolánkban évente ismétlődnek azok a téma napok, amelyek a katasztrófavédelemmel, az 

egészségvédelemmel, az elsősegélynyújtással, a természet- és környezetvédelemmel, iskolánk névadójával, 

illetve a honismerettel kapcsolatos ismereteket dolgozzák fel. A hosszabb (több napos, egy hetes) témaheteken 

feldolgozásra kerülő ismereteket a nevelők szakmai munkaközösségei az iskola éves munkatervében határozzák 

meg. 

j) Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a 

nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára gyalogos vagy kerékpáros tanulmányi kirándulásokat 

szerveznek a lakóhely és környékének természeti, történelmi, kulturális értékeinek megismerése céljából. 
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k) Osztálykirándulások, erdei iskola. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a 

nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal osztálykirándulást 

szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy 

ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok - elsősorban halmozottan 

hátrányos helyzetű - gyermekei is részt tudjanak venni. 

l) Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat 

azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások,  táncos 

rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek 

arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok - elsősorban 

halmozottan hátrányos helyzetű - gyermekei is részt tudjanak venni. 

m) Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár 

segíti. 

n) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata.  

A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve 

eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók - tanári felügyelet mellett - egyénileg vagy 

csoportosan használják. 

 

 

11. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADA TAI 

 A PEDAGÓGUSOK ALAPVETŐ FELADATAI 

- A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési szabályzatban, valamint az 

intézmény más belső szabályzatában és vezetői utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása. 

- Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az intézményvezető által meghatározott 

feladatok ellátásával töltse. 

- Heti teljes munkaidejének ötvenöt-hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással lekötött munkaidejében) tanórai 

és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson. 

- Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felöli részében a nevelést-oktatást 

előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti 

helyettesítést lásson el. 

- A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes megtartása. 

- Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek munkájában. 

- Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken. 

- A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze. 

- A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket. 

- Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt. 

- A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai szakszerűségének 

figyelemmel kísérése. 
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A TANÓRAI ÉS A TANÓRÁN KÍVÜLI OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA, TANULÁSIRÁNYÍTÁS  

Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása. 

A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése (tanmenetek, éves programok). 

Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra. A motiválás, a differenciálás, a 

tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a tanítási órákon 

Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon 

A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és 

értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 

A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon és a különféle iskolai 

foglalkozásokon. 

Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a tanítási órákon. 

A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében. 

A TEHETSÉGES TANULÓK GONDOZÁSA 

Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók részére. Iskolai tanulmányi, sport és 

kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok önálló szervezése, segítség a szervezésben. 

Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon. A tehetséges tanulók 

részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán kívüli versenyekre, vetélkedőkre 

stb. 

A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, VALAMINT A 

BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI ÉS TANULÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ TANULÓK, ILLETVE 

A FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORULÓ TANULÓK GONDOZÁSA, EREDMÉNYES FEJLESZTÉSE 

Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, 

valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló 

tanulók részére. 

A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a 

beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók 

körében. 

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása. 

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók felkészítése javító vagy osztályozó 

vizsgára. 

Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint 

a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók körében. 

A TANULÓK TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZTATÁSA 

Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulás). Szabadidős 

programok szervezése iskolán belül (pl. karácsonyi ünnepség).  

Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 

A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok. 
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AZ ISKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDTETÉSÉBEN VALÓ AKTÍV RÉSZVÉ TEL  

Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése. Az iskolai diákönkormányzat 

programjainak önálló szervezése, segítség a programok szervezésében, részvétel a programokon. 

Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, részvétel a kirándulásokon, 

táborokon. 

MUNKAFEGYELEM, A MUNKÁHOZ VALÓ VISZONY  

 

A munkaköri kötelességek teljesítése. Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi 

szünetekben. Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása. Az egyes tanév 

közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 

 

FOLYAMATOS, AKTÍV RÉSZVÉTEL A NEVELŐTESTÜLET ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG 

TEVÉKENYSÉGÉBEN 

 

Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. Részvétel a különféle feladatok 

megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök 

kidolgozása, közreadása. Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

TOVÁBBTANULÁSBAN, TOVÁBBKÉPZÉSEKBEN VALÓ RÉSZVÉTEL, ÖNKÉPZÉS  

 

Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvételt támogatjuk elsősorban, hogy biztosítani 

tudjuk a 100%-os szakos ellátottságot. Továbbképzéseken való részvételt a 120 óra eléréséhez biztosítjuk a 

részvételt. 
A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak szükséges, ha az ott hallottak befolyásolják a kollégák 
munkáját. 
A továbbképzések a továbbtanulási terv alapján végzi az intézmény. 

 

AZ ISKOLAI MUNKA FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA  

 

Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 

Az iskolai egyesület működésének segítése. 

Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása (innováció). Az oktatáshoz 

kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

 

RÉSZVÉTEL A NEVELŐTESTÜLET SZAKMAI ÉLETÉBEN, A DÖNTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN ÉS 

VÉGREHAJTÁSÁBAN 

Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. Részvétel a 

nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. Önkéntes feladatok vállalása 

a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 
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AKTÍV RÉSZVÉTEL A TANTESTÜLET ÉLETÉBEN 

A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, 

beilleszkedésének segítése. 

Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek szervezésében, a szervezés 

segítése. 

Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein. 

AZ ISKOLA KÉPVISELETE 

 

A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. Részvétel a szülői szervezet által szervezett 

rendezvényeken. 

Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről a helyi médiában. 

Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe. Bekapcsolódás 

az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe. A település rendezvényein, 

eseményein való részvétel. 

Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. életében, civil szervezeteiben. 

A VEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSA 

 

Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 

Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés, értékelés) lelkiismeretes 

ellátása. 

A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 

MEGFELELŐ KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSA A TANULÓKKAL, A SZÜLŐKKEL ÉS A PEDAGÓGUS 

KOLLÉGÁKKAL 

 

A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása. Elfogadást, figyelmet, megértést, 

jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé. Pedagógiai 

tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 

Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus kollégák segítése, a 

tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása). 

AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA 

Az osztályfőnök feladatai 

- Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai 

rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő irányításával. 

- Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket. 

- Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend kialakítást és elfogadását. 

- Tanórákon kívüli - szükség esetén - iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős programokat (pl. 

osztálykirándulás, erdei iskola, színház-, múzeumlátogatás, korcsolyázás) szervez. 
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- Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra. 

- Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

- Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 

- Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel. 

- Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a szülők és tanulók iskolai 

élettel kapcsolatos kérdéseire. 

- Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen - legalább havonta - tájékoztatja a 

szülőket. 

- A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal írásban értesíti. 

- Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájékoztatja a tanuló 

továbbhaladásának feltételeiről. 

- Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 

intézkedést tart szükségesnek. 

- A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 

- Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

- A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez. 

- Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal. 

- Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel, 

szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal. 

- Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai munkáját. 

- Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

- Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

- Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, és erről szükség 

esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek, fogyatékosságok, 

gyógyszerérzékenység). 

- Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát. 

- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók magatartás és szorgalom 

osztályzatára. 

- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész tanévi munkájának 

dicsérettel történő elismerésére. 

- A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli figyelmeztetésben, majd írásbeli 

figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti. Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi 

eljárás lefolytatására. 

- Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat az 

osztálynaplóban/elektronikus naplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban 

előírt rendelkezések alapján jár el. 

- A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat, azokra előre felkészül. 

- Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a pályaválasztási és 

továbbtanulási lehetőségekkel. 

- A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai jelentkezésével kapcsolatos 

feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat. 

- Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, osztályfőnöki tanmenet). 

- Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 
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- Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről. 

- Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal szemben. 

- Kitölti és vezeti az osztálynaplót, havonta ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség esetén gondoskodik 

azok pótlásáról. 

- Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

- Tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta ellenőrzi tájékoztató füzet vezetését 

(érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások). 

- Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai szakszerűségét. 

 Az osztályfőnöki munka tervezése 

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított osztályfőnöki munkaterv alapján 
végzi. 

Az osztályfőnöki munkaterv felépítése 

- A tanév elején összeállított munkaterv 

- Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

- Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 

- Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 

- Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban. 

- Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői értekezletek tervezett témái. 

- Az osztály diákközösségének vezetői. 

- Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

- Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán 

- Első félévi és tanév végi osztálystatisztika. 

- Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

- Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 

Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról 

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról a mindenkor aktuális statisztikához szükséges adatok összegyűjtése és 

leadása 

- Tanulók száma, ebből leány 

- Állami nevelt (gondozott) 

- Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 

- Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló 

- Sajátos nevelési igényű tanuló 

- Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló 

- Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanuló 
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- Az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló) 

- Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók 

- Más településről bejáró tanuló 

- Nem magyar állampolgár 

- Évfolyamismétlő 

Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról 

- Tanulók száma 

- Osztályozott tanulók száma és aránya 

- Osztályozatlan tanulók száma és aránya 

- Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga 

- Az osztály tanulmányi átlaga 

- Kitűnő tanulók száma és aránya 

- Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén 

- Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén 

- Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén 

- Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

- Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

- Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya 

- A bukások száma tantárgyanként 

- A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei 

- Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és az elért helyezések) 

- Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók száma és az elért 

helyezések) 

- Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői 

- A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények (magyar, matematika) 

- Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján 

- A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és aránya 

- A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és aránya 

- A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és aránya 

- Továbbtanulás iskolatípusok szerint 

- Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya 

- Szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya 

- Szakiskolába (szakmunkásképzőbe) felvett tanulók száma és aránya 

- Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya 

A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési szempontjai 

az első félév és a tanév végén 
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- Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya, új tanulók, távozók). 

- Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális elvárásai, hátrányos és 

halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi munka). 

- A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, a bukások, a 

tehetséges tanulók eredményei). 

- Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája. 

- Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók). 

- A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények felsorolása, egyéb 

(tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel). 

- A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői értekezletek tapasztalatai, a szülők nevelési 

elvei, a szülők kapcsolata az iskolával). 

- Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat: 

- Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

- Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

- A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek?  

 Az osztályfőnöki órák témái 

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki óráin 

- A házirend szabályainak megbeszélése. 

- Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése. 

- Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése. 

- Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása. 

- Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése. 

- Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek megbeszélése. 

- A kerékpáros közlekedés szabályai. 

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák 

- Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkohol- és kábítószer fogyasztás, a 

dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higiénia; a szexuális fejlődés) az iskolai egészségügyi 

szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vételével. 

- Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a 

mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja. 

- Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati elsajátítása céljából az iskolai 

egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele. 

- Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második félév végén. 

- Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapjáról, a 

költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak emléknapjáról, a Föld napjáról és a Nemzeti Összetartozás 

Napjáról. 

- Osztálykirándulás előkészítése. 
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12. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, 

melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; 

valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

Munkánk során kiemelten kezeljük 

- a sajátos nevelési igényű; 

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; 

- a kiemelten tehetséges; 

- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését. 

Sajátos nevelési igényű tanulók 

- Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, integrált formában 

folyik. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. sz. mellékleteként 

kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján szervezzük meg. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével - habilitációs, 

rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben - egyéni fejlesztési terv alapján terápiás fejlesztő 

foglalkozásokon vesznek részt. 

- Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az illetékes 

pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények 

szolgáltatásait. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek: 

- gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása, 

- az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola helyi tantervének, 

- a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek, 

- a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, 

- a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása, 

- speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök, 

- képességfejlesztő játékok, eszközök, 

- számítógépek fejlesztő programokkal. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: 

- A BTMN-s gyerek fejlesztését a Mórahalmi Szakszolgálat gyógypedagógusa végzi. 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézménnyel és gyermekjóléti szolgálattal, 
- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

- egyéni foglalkozások; 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei 

programok); 

- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 
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- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 

- a szülőkkel való együttműködés; 

- családlátogatások; 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások; 

- egyéni foglalkozások; 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

- iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.); 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei 

programok); 

- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások). 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő tevékenységek 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti szolgálattal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

- egyéni foglalkozások; 

- a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen; 

- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei 

programok); 

- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 

- a szülőkkel való együttműködés; 

- családlátogatások; 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.  

Kiemelt célok a HH/HHH tanulók fejlesztésében: 

- Tanulóink sajátítsanak el olyan tanulási módszereket, technikákat, amelyekkel eredményesek lesznek az 

önképzésben, szilárd ismereteket eredményeznek a tanulási folyamatok során. 

- A helyi tanterv műveltségtartalmának elsaj átításával tanulóink felelj enek meg a kilencedik évfolyam 

bemeneti követelményeinek. 

- Tanulóink egyéni érdeklődésüknek és képességüknek megfelelően válasszák meg a továbbtanulás irányát. 

- Tanulóink érdeklődésének fenntartása, hogy a megszerzett ismereteket kreatív módon tudják alkalmazni a 

gyakorlatban. 

- Az önművelésre törekvés, az élethosszig történő tanulásra való felkészülés váljon a tanulók igényévé. 



29 

- Valósuljon meg a HH/HHH tanulók : 

- -egyéni igényeihez igazodó a személyiségfejlesztése, közösségfejlesztésükkel kapcsolatos pedagógiai 

feladatok, 

- -a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztését segítő program, 

- -a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenység , s ezek megvalósulásával a hátrányos / 

halmozottan hátrányos helyzetük mérséklődjön. 

Célunk: 

- időben felismerni a tanulók hátrányos helyzetét, 

- megnyerni a szülőket a tanulók együttnevelésére, 

- elérni, hogy képességük (iskolai eredményességük) úgy változzon, hogy eredményesen (tanköteles 

korban) befejezzék az általános iskolát, 

- sikeresen tudjanak középiskolát választani. 

-  

 

Óvoda-iskola átmenet, szakmai együttműködés kialakítása és folyamatos fenntartása: 

A leendő első osztályos tanítók meglátogatják az óvodásokat 

A leendő tanítók részt vesznek a nagycsoportosoknak szervezett nyílt foglalkozásokon Az óvodás gyermekek és 

szüleik az iskolai nyílt napokon meglátogathatják az alsó tagozatosokat, bepillantást nyerhetnek munkájukba 

„Iskola nyitogató délután": a leendő elsősök és szüleik számára   

CÉLOK FELADATOK 

Tanulmányi eredmények javulnak Felzárkóztató és fejlesztő foglalkozások, a foglalkozásokon 

való részvétel ellenőrzése 

Egyéni problémamegoldó foglalkozások 

Hiányzások számának csökken Folyamatos figyelemmel kísérés, ellenőrzés Egyeztetés a szülői házzal 

Családlátogatás 

A napközis foglalkozásokon való 

részvételi arány nő 

Az egyéni előrehaladás fejlődésének elősegítése 

Magántanulói státusz elkerülése A tanulók figyelemmel kísérése 

Szülői házzal való eredményes 

kapcsolattartás 

Fogadóórák Szülői értekezletek Közös programok 

Az osztályismétlők számának 

csökkenése 

Felzárkóztató foglalkozások A tanulók előrehaladásának nyomon 

követése, osztályfőnökök, szaktanárok, napközis nevelők, fejlesztő 

pedagógusok, szülők bevonásával 

Az érettségit adó középiskolákba való 

továbbtanulás aránya nő 

Pályaorientációs foglalkozások Továbbtanulást elősegítő programok 

Testi egészség megőrzése Rendszeres iskolaorvosi, fogorvosi, védőnői ellenőrzések Felvilágosító 

előadások Egészségnapok Sportolási lehetőségek 
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Együttműködések- partnerségi kapcsolatok kiépítése 

Szülői házzal 

Családlátogatások, Szülői értekezletek, Fogadóórák és egyéni beszélgetések, közös programok 

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal 

Intézményünk gyermekvédelmi felelőse rendszeres részt vesz esetmegbeszéléseken. 
Kapcsolatot tart gyermekjóléti szolgálat munkatársával, a pedagógusokkal és szülőkkel. 
Közös rendezvényeken veszünk részt. (pl. prevenciós előadásokon, video vetítéseken) 

Szakmai és szakszolgálatokkal 

Szakértői bizottsággal a kapcsolatot az iskola gyógypedagógusa tartja, Figyeli és jelzi, ha szükséges vagy esedékes a 

szakértői vizsgálat. Ha szükséges logopédus és pszichológus segítségét kéri. 

Sajátos nevelési igényű valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral küzdő tanulók fejlesztésének 

nyomon követése, kapcsolattartás a fejlesztőpedagógusokkal, gyógypedagógusokkal 

Középfokú oktatási intézményekkel 

Kapcsolattartás az intézmények között: Intézményvezetők, osztályfőnökök Nyílt Napok látogatásának lehetővé 

tétele 

Középiskolák képviselőinek tájékoztatója a 8.osztályos tanulók számára Iskolánk volt diákjainak beszámolói az új 

iskolájukról Pályaválasztási szülői értekezlet. Számos nyílt nap, pályaválasztási rendezvényt látogatnak meg 

tanulóink. Tavasszal a 7. osztályosok részt vesznek a Szakma sztár kiállításon. Rendszeresen üzemlátogatáson 

veszünk részt az iparkamara támogatásával. 

Civil szervezetekkel 

Intézményünk szoros együttműködésben van a községben működő civil szervezetekkel.  (sport, nagycsaládos, 

intelligens, tűzoltó, Rúzsa Sándorstb) 

Pedagógusaink részt vesznek olyan konferenciákon, rendezvényeken, ahol, az esélyegyenlőség, az integráció 

elősegítése a cél. Ezek a rendezvények jó alkalmak az ismereteink bővítésére, tapasztalatcserére. Fontosnak 

tartjuk a partneri viszonyt a helyi társadalommal. 

Iskolánk tanulói közül többen tagjai  iskolánkban működő Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek , melyben az 

oktatott művészeti ágak, tanszakok: 

Zeneművészet 

Klasszikus zene  

Elektroakusztikus zene  

Képző- és iparművészet 

kézműves 

Szín- és bábművészet 

színjáték 

 

Diákjaink a falusi sportegyesületekben is sportolhatnak. 
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Kapcsolatot tartunk a helyi  Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtárral rendezvényein, pályázatainak aktív 

részt vevői vagyunk. 

Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek a következő területekről 

1. Az önálló tanulást segítő fejlesztés 

Az önálló tanulási képességet kialakító programok 

Napközis foglalkozás 

Tehetséggondozás 

Felzárkóztatás 

Fejlesztő foglalkozások 

2. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 

Tantárgyi képességfejlesztő programok 

tehetséggondozás 

felzárkóztatás 

fejlesztő foglalkozások 

3. Szociális kompetenciák fejlesztése 

Közösségfejlesztő, közösségépítő programok 

egészségnap  

farsang 

Ünnepi hangversenyek a művészeti iskolai tanulók előadásában  

tevékenységek Iskolai ünnepségek  

családi napok 

Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

Művészeti oktatás, Sportkörök, szakkörök, tömegsport 

Az integrációt elősegítő módszertani elemek 

Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés egyéni 

haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés Sajátos nevelési 

igényű tanulók fejlesztő foglalkozása 

Kooperatív tanulásszervezés 

Ahol a tananyag lehetőséget ad rá, ott csoportmunkát alkalmaznak pedagógusaink  

Műhelymunka - a tanári együttműködés formái 

Értékelő esetmegbeszélések 

Az Országos kompetenciamérés eredményeinek kiértékelése nevelőtestület előtt iskolaszinten és osztályszinten, 

osztályban tanítók előtt egyéni szinten, következtetések levonása, tervek meghatározása iskolaszinten, 

osztályszinten, egyéni szinten. - HH/HHH tanulók háromhavonkénti értékelése, 

a következő időszaki fejlesztési terv elkészítése a kompetenciamérési egyéni kiértékelés figyelembe vételével, a 

tanuló egyéni igényeihez igazodva a személyiségfejlesztéssel, 
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közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztését segítő 

program, a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenység megtervezése 

Folyamatos egyeztetések az osztályban tanító kollegák között Magatartás 

és szorgalom jegyek közös megállapítása Azonos követelményrendszer 

meghatározása 

A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei 

Szöveges értékelés- árnyalt értékelés 

 Multikulturális tartalmak 

Multikulturális tartalmak projektekben feldolgozva 

A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók hatékony integrációjához és a szegregáció-mentes, integráló iskolai 

környezet kialakításához szükséges modern pedagógiai-módszertani kultúra és szemlélet elterjesztését kívánjuk 

megvalósítani intézményünkben.  

A továbbhaladás feltételeinek biztosítása 

Pályaorientáció 

Tanulóink pályaorientációját már hetedik osztály félévétől kezdjük megfigyelni, ahol szükséges, segítséget 

nyújtva. Minden év novemberében pályaválasztási szülői értekezletre hívjuk a helyi középiskolák képviselőit. 

Figyelemmel kísérjük tanulóink továbbtanulási terveit, segítve őket a reális választásban. 7-8. osztályban %-

os arányban felmérjük a pályairányultságot, igénybe vesszük az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

pályaválasztási tanulói felmérését. 

Fogadjuk a középiskolák beiskolázási felelőseit, akik tájékoztatót és bemutatót tartanak intézményükről, az 

ott folyó nevelő-oktató munkáról. 

8. osztály első félévében lehetőséget adunk diákjainknak, hogy a középiskolák nyílt napjait felkeressék, s végleges 

döntésük előtt az ott szerzett tapasztalatokat felhasználják. Nyílt Napokon való részvétel a középfokú oktatási 

intézményekben Középiskolák bemutatkozása osztályfőnöki órákon Volt diákok beszámolói a középiskolákról 

Továbbtanulásra felkészítő program 

A felvételi tantárgyakból (matematika, magyar) középiskolai előkészítő foglalkozásokat szervezünk tanulóink 

számára, figyelembe véve az érintett középiskolák felvételi- és követelménybeli szokás- és elvárás-rendszerét. 

Elvárható eredmények 

Jelenlegi adottságok 

Olyan oktatásszervezési kereteket teremtettünk, melyek lehetővé teszik: 

- a szociokulturális alapú szelekció hatásának csökkentését, 

- a kommunikáció tudatos fejlesztését, 

- az otthonról hozott tudás (erősségek, gyengeségek), kultúra megismerését minden gyermek 

tekintetében, 

- az intézményi együttműködést a tanulókövetésben. 

A helyi diszkrimináció csökkentése a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés bevezetésével valósul meg. 

Kitűzött célunk 

Az oktatás szervezése, módszertana,  igazodjon a tanulók egyéni sajátosságaihoz, eltérő adottságaikhoz, szociális 

hátterükhöz. 
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Mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés 

biztosítása valósuljon meg elfogadó, megértő környezetben. 

13. AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLA TOS 

FELADATOK 

AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE  

Az intézményvezetőség és a nevelőtestület együttműködése 

A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az intézményvezető segítségével a megbízott 

pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg. 

Az együttműködés fórumai: 

különböző értekezletek, 

megbeszélések, 

stb. 

Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg. 

Az iskolavezetés az aktuális feladatokról a tanári szoba helyiségében elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli 

tájékoztatókon, e-mailen keresztül értesíti a nevelőket. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: az iskolavezetőség 

ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól, 

az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az intézményvezetőság, az 

iskolavezetőség felé. 

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetőjük, 

illetve választott képviselőik útján közölhetik az intézményvezetőséggel, az iskola vezetőségével, illetve szülői 

munkaközösséggel. 

A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és kapcsolattartásáért a 

szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt közös 

megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a szakmai munka alábbi 

területeire: 

a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, iskolán belül szervezett bemutató órák, 

továbbképzések, iskolán kívüli továbbképzések, 

a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. A szakmai munkaközösségek 

vezetői az iskolavezetőség (az intézményvezetői tanács) ülésein rendszeresen tájékoztatják egymást a 

munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések 

eredményeiről. 

A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG (SZMK) EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

Az SZMK az iskola közösségeivel tagjain és a meghívottakon keresztül tartja egymással a kapcsolatot. Az SZMK 

munkaközösség tagjai rendszeres időközönként - évente legalább 2 alkalommal - kötelesek tájékoztatni az általuk 

képviselteket a SZMK tevékenységéről, valamint kötelesek az általuk képviseltek kérdéseit, véleményét, 

javaslatait az az SZMK felé továbbítani. Az SZMK ülésein állandó meghívottként az alábbi személyek vehetnek 

részt: az iskola intézményvezetője, az iskolavezetés tagjai és a meghívottak 

Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola intézményvezetője 

rendszeresen - évente legalább 2 alkalommal - köteles tájékoztatni az Szülői munkaközösséget. 
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Az SZMK az osztályok által megválasztott vezetők és az iskola szinten megválasztott 2 vezetőből áll. 

 

A NEVELŐK ÉS A TANULÓK KAPCSOLATTARTÁSA ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

- A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola 

intézményvezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

- a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és a 

diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

- A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban, 

illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. 

- A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése 

érdekében - szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján - az iskola 

intézmény vezetőségéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

- A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola intézményvezetőségével, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel 

A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI 

GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 

 

- A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

- A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon. 

- A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

- A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet - tanórán kívüli - alábbi 

területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 

- a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); 

- tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer; 

- sportélet; 

- túrák, kirándulások szervezése; 

- kulturális, szabadidős programok szervezése; 

- a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap). 

- Ezekben a kérdésekben 

- az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az osztályfőnököknek ki 

kell kérniük; 

- a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének összeállítása előtt az 

intézményvezetőnek ki kell kérnie. 

- Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákönkormányzat iskolai 

vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az intézményvezető felé. 

- A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

- az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása 

előtt, 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

- a házirend elfogadása előtt. 

- A diákönkormányzatot az iskola intézményvezetőségével, a nevelőtestülettel, illetve más külső szervezetekkel 

való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a diákönkormányzat iskolai vezetőségének 

diákvezetője (elnöke) vagy a diákönkormányzatot segítő nagykorú személy képviseli. 
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- Az iskolában iskolai vezetőség működik, mely az iskolai élet egészére kiterjedő döntés előkészítő, 

véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskola vezetőségének teljes jogú tagja az iskolai 

diákönkormányzat képviselője. 

A NEVELŐK ÉS A SZÜLŐK KAPCSOLATTARTÁSA ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola 

intézményvezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

- az iskola intézményvezetője legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai vezetőségének ülésén 

vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:  

a) Egyéni megbeszélések 

Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmányi eredményeiről; 

segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; valamint az együttes, összehangolt pedagógiai 

tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus között. 

b) Családlátogatás 

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a gyermek 

optimális fejlesztésének érdekében. 

c) Szülői értekezlet 

Feladata: 

- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

- a szülők tájékoztatása 

- az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

- az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

- a helyi tanterv követelményeiről, 

- az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

- saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

- a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

- az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, 

- a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola vezetése felé. 

d) Fogadó óra 

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló egyéni 

fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra 

nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 

e) Nyílt tanítási nap 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, ismerje meg 

személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai 

életéről. 

f) Írásbeli tájékoztató 

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő eseményekről, illetve a 

különféle iskolai vagy osztály szintű programokról. A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok 
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időpontját az iskolai munkaterv évenként határozza meg. A szülők a tanulók és a saját - a jogszabályokban, 

valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított - jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, 

közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola intézményvezetőségéhez, az adott ügyben 

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

illetve az iskolaszékhez fordulhatnak. 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik, 

tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetésével, nevelőtestületével. A szülők és más érdeklődők az iskola 

pedagógiai programjáról, szervezeti és működési szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola 

intézményvezetőjétől, valamint nevelőitől az iskolai munkatervben évenként meghatározott intézményvezetői, 

intézményvezető-helyettesi fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást. 

Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének előírásai 

nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) joga van 

megismernie. 

A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy példánya a következő 

személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 

- az iskola fenntartójánál; 

- az iskola irattárában; 

- az iskola könyvtárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az iskola intézményvezetőjénél; 

 

14. AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ 

KAPCSOLATAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSE ISKOLÁN KÍVÜLI 

INTÉZMÉNYEKKEL 

1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskolavezetésnek állandó munkakapcsolatban 

kell állnia a következő intézményekkel: 

 

- Az intézmény fenntartójával: Szegedi Tankerületi Központ 

- A Ruzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde  

- Tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság Szeged 

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős. 

 

2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az alábbi 

intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

 

- Az iskolát támogató SZMK. 

- Az alábbi közművelődési intézményekkel: 

- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Ruzsa  

Az alábbi társadalmi egyesületekkel: 

- Intelligens Faluért  Egyesület 
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- Sport Egyesület Ruzsa 

- Önkéntes Ruzsai Tűzoltó Egyesület 

- Ruzsai Iskolai Egyesület 

- Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel:, Római Katolikus Egyház Plébánia Ruzsa  

- Református egyház 

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes a 

felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti. 

 

3. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola intézményvezetősége rendszeres kapcsolatot tart fenn 

a Ruzsa Község  Iskola orvosával és fogorvosával.  

Valamint a helyi védőnőkkel. 

4. Az alábbi gyermek- illetve ifjúsági szervezetekkel: 

A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok eredményesebb 

ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti 

szolgálattal. 

5. A munkakapcsolat felügyeletéért az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes a felelős. 

6. Az iskola helyiségeit, épületét a nevelőtestület döntése alapján térítésmentesen használhatják az alábbi 

törvényesen bejegyzett gyermek- illetve ifjúsági szervezetek, valamint társadalmi egyesületek helyi 

csoportjai: 

7. A nevelők szakmai, pedagógiai munkájának segítésének, fejlesztésének céljából az iskolában működő 

szakmai munkaközösségek bekapcsolódnak a területi szakmai munkaközösségek munkájába: 

- felsős munkaközösség, 

- alsós munkaközösség. 

A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

- osztályozó vizsga, 

- javítóvizsga. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha 

- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál 

rövidebb idő alatt tehet eleget, 

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát 

meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a 

tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely 

vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, 

mielőtt a válaszadást befejezné. 

Az elbírálás minden esetben egyénileg történik a nevelőtestület mérlegelésével. 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott. 
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A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel 

- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább egy hónappal, 

- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) 

közölni kell. 

 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) szereplő 

követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve - amelyik tantárgynál nincs munkaközösség 

- a szaktanárok állapítják meg. 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a mindenkori tantervek tartalmazzák, melyek a pedagógiai 

program mellékletét képezik. 

15.  A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI 

A tanuló a 2-8. évfolyamon az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az iskola tantervében meghatározott "a 

továbbhaladás feltételei" című fejezetekben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból 

teljesí-tette. 

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják 

el. A 2. - 8. évfolyamon minden tantárgyból legalább az " elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a 

továbbhaladáshoz. 

Ha a tanuló a 2. - 8. tanév végén "elégtelen" osztályzatot szerez, a nevelőtestület döntésétől függően a következő 

tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgára, vagy osztály ismétlésre kötelezi. 

Ha a tanuló a 2 - 8. évfolyamon a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez "elégtelen" osztályzatot, a 

tantestület osztályozó vizsgára kötelezheti. 

A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a 

tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie ha: 

- az iskola intézményvezetője felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

- az iskola intézményvezetője engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a 

- tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

- egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott 

- magántanuló volt. 

Az 1 évfolyamon - a Köznevelési törvény előírásainak megfelelően a tanuló csak abban az esetben nem léphet 

magasabb évfolyamba, ha az adott tanév során 250 óránál többet mulasztott. A 250 óránál többet mulasztott tanulók 

és a magántanulók esetében az osztályozóvizsga tantárgyai a következők: 

- 1 - 4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

- környezetismeret 

- 5-6. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, természetismeret 

- 7-8. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz 

16. AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK, ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI 

a) Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből - melyet az iskola fenntartója határoz meg - minden jelentkező 

tanköteles korú tanulót felvesz. 
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b) Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét 

augusztus 31. napjáig betöltse. 

c) Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

- a gyermek lakcímkártyáját; 

- a tanuló adó azonosító és TAJ kártyáját; 

- Diák igazolványhoz NEK azonosítót; 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 

- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

d) A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

- a gyermek lakcímkártyáját; 

- a tanuló adó azonosító és TAJ kártyáját; 

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

e) Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi 

eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók 

létszámának figyelembe vételével az iskola intézményvezetője dönt. 

f) Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása 

vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az intézményvezető a tanuló felvételéről szóló döntése 

előtt kikéri az intézményvezető-helyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. 

g) Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendeletben 

meghatározott sorrendben teljesítjük. 

h) Amennyiben iskolánk - a rendeletben megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem 

tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás 

lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza. 

i) Iskolánkba tanév közben érkező új tanulók számára - szükség esetén-, az ismeretelsajátításhoz, alkalmazkodáshoz 

több időt, egyéni differenciálást nyújtanak pedagógusaink. 

 

17. HELYI TANTERV 

A VÁLASZTOTT KERETTANTERV, AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ 

(VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMAIK 

1. Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei 

teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és 

követelményekkel. 

2. A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával az alábbi tantárgyak 

óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő 

jusson: 
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3. Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret tantárgyak közül a 

Dráma tantárgyat tanítja. 

4. Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat" illetve „B változat") 

kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít: 

ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy óraszáma lett 

megnövelve a szabadon tervezhető 

órák óraszámából? 

Hány órával lett megnövelve a 

szabadon tervezhető órák 

óraszámából? 

1. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

1. évfolyam Matematika 1 óra 

2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

2. évfolyam Matematika 1 óra 

3. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 2 óra 

3. évfolyam Matematika 1 óra 

4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

4. évfolyam Matematika 1 óra 

4. évfolyam Környezetismeret 1 óra 

5. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

5. évfolyam Informatika 1 óra 

6. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

6. évfolyam Matematika 1,5 óra 

6. évfolyam Természetismeret 0,5 óra 

7. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 2 óra 

7. évfolyam Matematika 1 óra 

8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

8. évfolyam Matematika 1 óra 

8. évfolyam Technika 1 óra 
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A jelenlegi központi kerettanterv-változatok a korábbi OM kerettantervektől eltérően két évfolyamra határozzák meg 

a tananyagot és a követelményeket. Így a legfontosabb feladatnak azt tartottuk, hogy az ajánlásunkban javaslatot 

tegyünk a tananyagok évfolyamonkénti bontására és az egyes tematikai egységekhez tartozó órakeret 

meghatározására. A választott kerettantervben szereplő tananyagok évfolyamonkénti bontása, illetve az egyes 

témákhoz tartozó órakeretek meghatározása a pedagógiai program mellékletét képezi. 

5. Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon angol és német nyelvet tanulnak. Iskolánkban csoportbontásban 

tanítjuk az idegen nyelvet. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs 

készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. 

ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

1-4. évfolyam Ének-zene A változat 

5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A változat 

5-8. évfolyam Fizika A változat 

5-8. évfolyam Kémia B változat 

5-8. évfolyam Ének-zene A változat 

5-8. évfolyam Biológia-egészségtan A változat 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1-4. Évfolyamon 

 

 

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret kilencven százalékát 

fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy kerettanterve tehát heti fél (évi 18) óra szabad 

időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a 

kerettanterven kívüli tantárgyi tartalommal tölthet meg. 

Óraterv a kerettantervekhez - 1-4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+2 6+1 

Idegen nyelvek 
   

2 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1+1 

Ének-zene (A változat) 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok: Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 5-8. évfolyamon 

 

 

18. ETIKA/HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSE 

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 35. § rendelkezései alapján az 

érintett állami általános iskolákban meg kell szervezni az ETIKA oktatást, illetve a helyette választható hit- és 

erkölcstan oktatást. A tanügyi dokumentumokban minden esetben az „Etika/Hit- és erkölcstan" megnevezést kell 

használni. Így ezek a dokumentumok nem fognak információt adni arról, hogy az adott tanuló erkölcstant, vagy 

Óraterv a kerettantervekhez - 5-8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 3+2 4+1 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

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

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 

2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2+0,5 
  

Biológia-egészségtan (A változat) 
  

1,5 1,5 

Fizika (A változat] 
  

1,5 1,5 

Kémia (B változat) 
  

1,5 1,5 

Földrajz 
  

1,5 1,5 

Ének-zene (A változat) 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Tánc és Dráma 1 
   

Informatika +1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 +1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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helyette választott, egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstant tanult-e. A világnézet hivatalos és 

nyilvános dokumentumban történő rögzítésére nem kerül sor. 

2. Rendelet szabályozza, hogy az intézményvezető hogyan és meddig köteles biztosítani az egyházak 

bemutatkozásának lehetőségét, a szülő hogyan és mikor választhat a hit- és erkölcstanoktatás között, miként 

változtathatja meg a döntését, hogyan történik a hit- és erkölcstan értékelése, valamint azt is, hogyan kell a 

csoportokat megszervezni. Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, továbbá, ha az egyházi jogi 

személy a hit- és erkölcstanoktatást nem vállalja, az iskola a tanuló számára erkölcstanoktatást szervez. 

3. Amennyiben a szülő a hit- és erkölcstanoktatást választja, az erről szóló nyilatkozatával egyidejűleg ahhoz is 

hozzájárul, hogy az iskola a gyermeke nevét és az osztálya megnevezését az érintett egyházi jogi személynek 

átadja. A beiratkozáskor a hit- és erkölcstanoktatás megszervezését a következő tanévben vállaló egyházi jogi 

személy képviselője is jelen lehet, a szülőnek -igénye esetén - hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatban 

tájékoztatást nyújthat. az erkölcstan helyett választott hit- és erkölcstan órákat elsősorban az erkölcstan órák 

számára az órarendben meghatározott időben kell megtartani. Amennyiben az egyházi jogi személy az erkölcstan 

órával egyidejűleg a hit- és erkölcstan órát nem tudja megtartani, az érintett szülők írásbeli egyetértő nyilatkozata 

alapján az intézményvezető és az egyházi jogi személy képviselője írásban megállapodhat arról, hogy a hit- és 

erkölcstan órákat az egyházi jogi személy más időpontban vagy más időpontban az iskola épületén kívül tartja 

meg. 

4. A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése az Nkt. 54.§ (2)-(3) bekezdésének vagy (4) bekezdésének 

megfelelően az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. Az iskola tanügyi 

dokumentumaiban az „Etika/Hit- és erkölcstan" megnevezést használja. Amennyiben az egyházi jogi személy 

nem tud gondoskodni a hitoktató, hittantanár szakszerű helyettesítéséről, az iskola köteles a hit- és erkölcstan 

órán részt vevő tanulók felügyeletéről gondoskodni." 

19.  A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, 

munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben 

szerepelnek. 

2. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szükségük van. Ezek a 

testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika, életvitel és gyakorlat. 

3. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói taneszközöket a 

nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák 

meg az iskola helyi tanterve 

alapján, a tankönyvrendelést és a taneszközök kiválasztását minden évben körültekintő gondossággal a 

legfrissebb információk, jogszabályok alkalmazásával kell elkészíteniük. 

4. A tankönyvválasztás elsődlegesen a hivatalosan tankönyvvé nyilvánított tankönyvekből történik. 

5. A tankönyvek kiválasztásánál alapvető szempontnak tartjuk, hogy a felmenő évfolyamok tankönyvei, tematikájuk 

egymásra épüljenek. 

6. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusáig szülői 

értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

7. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe: 

• A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

• Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven 

keresztül használhatóak. 

• A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak nagyon szükséges, az 

oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

8. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból egyre több nyomtatott 

taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára.  
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20.  A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK 

ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

A tanulók tanulmányi munkája 

a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos 

ellenőrzését és értékelését. 

b) Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók 

szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a 

régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

c) A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, tantárgyakból az első-negyedik évfolyamon a tanév végén a 

tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek. 

d) A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, környezetismeret, 

természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, földrajz ellenőrzésénél; 

e) a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik; 

f) az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó témazáró dolgozatot 

írnak. 

g) A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a követelmények 

elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy esetében egy témakörön belül - a 

témazáró dolgozaton kívül - többször kerülhet sor írásbeli számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer 

kell felelnie; 

h) az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen gyakorlati tevékenységgel 

összekapcsolva, 

i) a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 

j) (A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.) 

k) A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján 

végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; 

emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott - fejlődött-e vagy 

hanyatlott - az előző értékeléshez képest. 

l) A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak esetében a 

következők szerint történik: 

m) Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden tantárgy esetében csak szöveges 

értékelést alkalmazunk. 

n) A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét, 

előmenetelét év közben minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük. 

o) Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét, 

előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a 

következő lehet: 

- KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 
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- JÓL TELJESÍTETT 

- MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

- FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL 

p) A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén a tanulók 

teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 

q) A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén a tanuló 

osztályzatát az adott félév során szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján 

kell meghatározni. 

r) Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), 

elégtelen (1). 

s) A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból egy-egy 

témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb 

időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. 

t) A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az értesítő könyvön 

keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt 

érdemjegyek beírását pótolja. 

u) A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli 

dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre 

történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: 

 

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó (4), változó 

(3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök osztályzattal minősíti és ezt 

az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel 

értékeli. 

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtestület állapítja meg. 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-29 %: elégtelen (1) 

30-49 %: elégséges(2) 

50-74 %: közepes (3) 

75-89 %: jó (4) 

90-100 %: jeles (5) 
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A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. Iskolánkban a 

magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

■ Példás (5) az a tanuló, aki: 

- a házirendet betartja; 

- a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 

- kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

- önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 

- tisztelettudó; 

- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik; 

- az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 

- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

- nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 

■ Jó (4) az a tanuló, aki: 

- a házirendet betartja; 

- tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 

- feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 

- feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; 

- az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt; 

- nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

■ Változó (3) az a tanuló, aki. 

- az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

- a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 

- feladatait nem minden esetben teljesíti; 

- előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; 

- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

- igazolatlanul mulasztott; 

- osztályfőnöki intője van. 

■ Rossz (2) az a tanuló, aki: 

- a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

- társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; 

- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 

- több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél magasabb 

fokozatú büntetése. 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül 

legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó (4), változó 

(3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök osztályzattal minősíti, és azt 

az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a tanév végén az osztályfőnök 

javaslatára a nevelőtestület állapítja meg. 
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A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. Az iskolában a 

szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

■ Példás (5) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; 

- munkavégzése pontos, megbízható; 

- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 

- taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

■ Jó (4) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

- a tanórákon többnyire aktív; 

- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem vagy ritkán 

vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; 

- taneszközei tiszták, rendezettek. 

■ Változó (3) az a tanuló, akinek: 

- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

- tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti; 

- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

- érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik. 

■ Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 

- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

- feladatait többnyire nem végzi el; 

- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül; 

- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül 

legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

Az iskolai jutalmazás formái 

Azt a tanulót, aki képességihez mérten 

- példamutató magatartást tanúsít, 

- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

- vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

- vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy 

előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola 

jutalomban részesítheti. 

a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 
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- szaktanári dicséret, 

- napközis nevelői dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 

- intézményvezetői dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret. 

 

b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén 

- szaktárgyi teljesítményért, 

- példamutató magatartásért, 

- kiemelkedő szorgalomért, 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át jeles illetve kitűnő eredményt elért tanulók neve felkerül, egy 

serlegre kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. Nyolcadik évfolyam végén 

a Jó tanuló vagy jó sportoló tanulókat tárgyjutalomban részesíti az iskolai egyesület. A jutalmakat a ballagáson 

adja át az intézmény vezetője. 

d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók 

osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók 

intézményvezetői dicséretben részesülnek. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos 

dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

g) A tanuló által elkészített dolgokért járó díjazás szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5.§(1) b 

szakaszának megfelelően a Házirend tartalmazza. 

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

Az iskolai büntetések formái 

Azt a tanulót, aki 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 

- vagy a házirend előírásait megszegi, 

- vagy igazolatlanul mulaszt, 

- vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. 

Az iskolai büntetések formái: 

- szaktanári figyelmeztetés; 

- napközis nevelői figyelmeztetés; 

- osztályfőnöki figyelmeztetés; 

- osztályfőnöki intés; 

- osztályfőnöki megrovás; 

- intézményvezetői figyelmeztetés; 

- intézményvezetői intés; 

- intézményvezetői megrovás; 
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Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban indokolt esetben - a vétség 

súlyára való tekintettel - el lehet térni. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal 

legalább az „intézményvezetői figyelmeztetés" büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek 

az alábbi esetek: 

- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása; 

- a szándékos károkozás; 

- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

- ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek. 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal 

fegyelmi büntetésben részesíthető. 

21. A TANULÓ ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

A TANULÓI HIÁNYZÁS IGAZOLÁSA 

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a házirendben foglaltak 

kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében eljárási szabályokat rögzítünk az alábbiakban: 

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását a 

házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni. 

• A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 

a) a szülő előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben meghatározottak szerint engedélyt kapott a 

távolmaradásra, 

b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

c) a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni. 

• Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 

a) bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt, 

b) rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, rendkívüli időjárás stb.). 

A szülő a tanítási napról való távolmaradást szülői igazolással utólag nem igazolhatja. A tanuló számára 

előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként három napig az 

osztályfőnök, ezen túl az intézményvezető dönt az osztályfőnök véleményezése alapján. A döntés során 
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figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és 

azok okait. 

VERSENYEN, NYÍLT NAPON RÉSZT VEVŐ TANULÓKAT MEGILLETŐ KEDVEZMÉNYEK 

a) Megyei versenyek döntője előtt - a verseny napjain a tanuló hiányozhat a tanítási órákról. 

b) Iskolai versenyen résztvevő tanuló: a  résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban mehet 

el a tanítási órákról. A szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a 

versenyzők nevéről, és a hiányzás pontos idejéről. 

c) Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban - a szaktanár javaslatának meghallgatása után - az 

intézményvezető dönt. A döntést követően a szaktanár és az osztályfőnök az előzőekben leírt módon jár el. 

d) A középfokú intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legfeljebb két intézményben vehet részt. 

Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni - az osztályfőnök javaslata s az intézményvezető-helyettes 

döntése alapján. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a naplóban, és ezt a hiányzást is figyelembe kell 

venni az összesítésnél. 

A tanulói késések kezelési rendje 

a) A napló bejegyzései szerint az iskolából rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, 

ismétlődés esetén behívja az iskolába. A magatartási jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe 

kell venni. 

b) A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló hiányzását a 

pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök végzi. Az igazolatlan 

mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az intézményvezető-helyettessel együtt jár el, szükség 

esetén kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. 

 
Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése 

A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (1-10) bekezdésének előírásai szerint 

történik. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola intézményvezetőja 

- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban tanköteles tanuló esetén a 

kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti. 

 

22.  A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA 

Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) 

bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

Ennek alapján az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra 

keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok valamelyikével teljesíthet: 

➢ a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott tanórán való 

részvétellel, 
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A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE 

1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés órákon, 

tanévenként egy alkalommal május hónapban.  

2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét minősítik, az 

évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák. 

Az így feltárt problémás területek a gyerekek életmódjának ismeretével kiegészítve megfelelő kiindulási alapot 

biztosítanak az egyén, illetve a közösség felzárkóztató, fejlesztő tervének elkészítéséhez. 

A méréshez a NETFIT rendszert alkalmazzuk.  

A tanulók eredményeit egy táblázat alapján lehet értékelni. A mérések eredményeit pontokká alakítva különböző Az 

eredményeket a KIR rendszerben tárolják a testnevelés szakos pedagógusok. A feldolgozás után különböző 

információt és statisztikát olvashatnak le az adatokból. 

A teszteredményekből a diákok felvilágosítást kapnak, mely alapján, nyomon követhetik saját fittségi állapotuk 

alakulását, fejlődését. 
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23. Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

 

A követelmény és tantervi program szerepe a művészetoktatás tartalmi szabályozásában 

 

1. A közoktatásról szóló, többször módosított 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 

köznevelésről törvény) 16. § Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a 

művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú 

továbbtanulásra. Az alapfokú művészetoktatás a művészi kifejezőkészséget alapozza meg, 

elősegíti a szakmai orientációt, valamint a szakirányú továbbtanulásra történő felkészülést. A 

művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek 

megőrzésében, a különböző kultúrák iránti nyitottság  kialakításában, a kortárs művészet értő 

befogadásában. 

2. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja a művészeti–kulturális 

műveltség azon elemeit, továbbépíthető alapjait tartalmazza, amelyeket ezekben az 

intézményekben elsajátíthat minden tanuló. A követelmények és tantervi programok tartalmazzák 

azokat a követelményszinteket és feltételeket, amelyet minden alapfokú művészetoktatási 

intézménynek teljesítenie, biztosítania kell. 

3. A követelmény és tantervi program a tartalmi szabályozást úgy valósítja meg, hogy az 

egységes alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége 

épülhessen. Lehetőséget ad az iskolafenntartók, a szülők, a tanulók érdekeinek, a pedagógusok 

szakmai törekvéseinek érvényesítésére, valamint az adott körülmények, feltételek 

figyelembevételére. Lehetővé teszi, hogy az iskolák és a tanulók a tananyag feldolgozásához, 

elmélyítéséhez és kiegészítéséhez, a követelmények teljesítéséhez, sajátos szükségleteik, igényeik 

kielégítéséhez megfelelő idővel rendelkezzenek. E célok érdekében a tantervi program és óraterve 

az egységes követelményeket úgy állapítja meg, hogy azok teljesítéséhez – átlagos feltételek 

mellett – a jogszabályokban meghatározott képzési idő keretében lehetőség nyíljon kiegészítő 

tartalmak és követelmények meghatározására is. 

4. A követelmény és tantervi program lehetővé teszi különböző tankönyvek, segédletek és 

taneszközök alkalmazását, illetve az iskolai pedagógiai programok, ezen belül a helyi tantervek 

kidolgozását, melyeket a tartalmi szabályozás elengedhetetlen részeiként kezel.  

Alapelvek, célok 
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1. Az alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészet, táncművészet, képző– és 

iparművészet, valamint a színművészet és bábművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára 

biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, alkotó és önkifejező képességeik 

kibontakoztatását, tehetségük gondozását. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi 

programja (a továbbiakban: követelmény és tantervi program) a speciális művészeti készségek és 

ismeretek fejlesztését képező tartalmakat és tudásszintet meghatározó alapdokumentum. A 

követelmény és tantervi program segítséget nyújt ahhoz, hogy az alapfokú művészetoktatás 

valamennyi hazai intézményében az alapvető nevelési és oktatási tartalmak egységesen és 

arányosan érvényesüljenek. 

2. A követelmény és tantervi program határozza meg azokat a kötelező és alapvető tartalmakat, 

amelyek adott művészeti ágon belül az alapfokú művészetoktatási intézmények közötti 

átjárhatóságot biztosítják. Az egységesítést szolgáló közös alapra építhetik az alapfokú 

művészetoktatási intézmények pedagógiai programjukat, azon belül helyi tantervüket, melyet a 

helyi igények és célok figyelembevételével fogalmazhatnak meg. 

3. Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a 

követelmények teljesítésével történő képesség– és személyiségfejlesztésen van. A tantervi 

szabályozás rugalmassága révén hozzájárul az integrált oktatás–nevelés megvalósításához, az 

esztétikai–művészeti tudatosság és kifejezőkészség kompetenciaterület fejlesztéséhez. A tananyag 

a különböző művészeti területek azon alapvető tartalmait foglalja magába, amelyek 

elengedhetetlenül szükségesek a zene–, a tánc–, a képző– és iparművészeti, valamint a szín– és 

bábművészeti műveltség megalapozásához, a különböző kompetenciák fejlesztéséhez. A tananyag 

eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. A művészetoktatás a 

készség– és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a személyiségformálás eszközeként kezeli, 

követelményeit a gyermek életkori fejlődési jellemzőihez igazítja. 

4. A művészetoktatás tantervi programja az egyes művészeti területek követelményeire, a 

művészeti ágak sajátos nevelési és oktatástörténeti értékeire, a művészeti nevelés tapasztalataira, 

a művészetpedagógiai és művészetpszichológiai kutatások eredményeire, a magyar művészeti 

nevelés nemzetközileg is elismert gyakorlatára épül.  

Az alapfokú művészeti nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében 
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1. Az alapfokú művészeti oktatás–nevelés a teljes emberré válást (az értelmi és érzelmi nevelés 

közötti összhangot), a közösségformálást, a szociokulturális hátrányok csökkentését, a 

kulcskompetenciák fejlesztését, a világ komplex befogadását, az önkifejezést és örömet jelentő 

alkotás lehetőségét, a tehetséggondozást segìti elő. A különböző művészeti területekkel 

összefüggő gyakorlati tevékenységek, kreatív feladatok által az ismeretek élményszerűvé, a 

tanulók sajátjaivá válnak, segítik a mélyebb megismerést, és fejlesztik a kreativitást. A 

művészetekkel való foglalkozás hozzájárul az észlelés érzékenységének, a kifejezés 

árnyaltságának fejlesztéséhez. 

2. A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét. A 

művészeti nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerű 

tapasztalatokon keresztül ismerhetik meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, 

valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, táncművészetben, képző– és 

iparművészetben, valamint a szìn– és bábművészetben ötvöződnek. 

3. Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, 

hogy az alkotás az egyik legértékesebb emberi alapképesség. 

4. A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, 

az alkotómunka iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki azokat az 

emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az 

eredményesség összetevői. 

5. A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az 

akarati, az alkotó–alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. 

6. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze 

identitását, vállalja önmagát,megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való 

kötődését.  

24. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja tartalmi 

szabályozásának értelmezése: 

A követelmény és a tantervi program a pedagógiai programokon belül a helyi tantervek és a 

tantárgyi programok kidolgozásának alapdokumentuma. A követelmény és a tantervi program 

művészeti áganként határozza meg a nevelő–oktató munka kötelező közös céljait, tartalmazza a 

nevelő–oktató munka alapjául szolgáló, az egyes tartalmi szakaszokban teljesítendő fejlesztési 

feladatokat.  
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Fejlesztési feladat: 

A fejlesztési feladatok meghatározzák a tanulók képességfejlesztésének különböző területeit, 

melyek kijelölik, hogy mely kulcskompetenciák fejlesztése kívánatos, a művészeti oktatás 

folyamata során. A pedagógiai folyamat különböző aspektusaira helyezik a hangsúlyt, figyelembe 

véve az életkori sajátosságokat, a tananyag felépítését és az egyes évfolyamok követelményeit. 

 

Helyi tanterv 

Az a tanterv, melyet egy iskola pedagógiai programjában kitűzött céljainak, alapelveinek 

megfelelően kiválaszt, vagy összeállít. A köznevelési törvény 26 §–ának (2) bekezdésében 

foglaltak alapján az alapfokú művészetoktatási intézményekben folyó nevelő és oktató munka, 

illetve a helyi tanterv az oktatásért felelős miniszter által – művészeti áganként – kiadott Alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programjára épül. 

A közoktatásról szóló törvény 26.§–ának (2) bekezdése alapján az alapfokú művészetoktatási 

intézmény a helyi tantervét az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

alapján készíti el, vagy az ily módon készített tantervek közül választ, és azt építi be helyi 

tantervként pedagógiai programjába. A helyi tanterv összeállításánál lehetőség van a helyi 

sajátosságok figyelembe vételével történő tantervfejlesztésre. 

 

Követelmények 

A tanulói teljesítmény és továbbhaladás értékelésének alapjául szolgáló kritériumrendszer.  

A követelmény és tantervi program a nélkülözhetetlen ismeretek megértésére, feldolgozására, 

rendszerezésére, kellő elsajátítására, s ezzel párhuzamosan azok alkalmazására helyezi a 

hangsúlyt. Mindezzel a tanulóknak az ismeretek eredményes alkalmazását lehetővé tevő 

jártasságait, készségeit, a tevékenységek széles körében érvényesíthető képességeit, azok 

fejlődését, fejlesztését kívánja megalapozni úgy, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelően, 

egymásra épülően határozza meg az évfolyamok végén elvárható követelményszinteket. 
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Kompetenciák 

A művészetoktatás során kialakítandó, megerősítendő és fejlesztendő ismeretek, képességek, 

attitűdök rendszerének leglényegesebb, alapvető elemei, amelyre a fejlesztési célok irányulnak. 

 

Tananyag  

Az oktatás és a tanulás kiválasztott, különböző módon (spirális, lineáris, koncentrikus, egyéb) 

elrendezett ismeretanyaga. A tananyag komplex rendszert alkot, amely több szempontból is 

csoportosítható, és amelyben domináns szerepet kap az ismeretanyag gyakorlati alkalmazása.  

A kompetencia alapú tananyag egy adott oktatási program része, amely moduláris felépítésű is 

lehet, tanuló– és tevékenységközpontú, differenciált módszerek alkalmazására épülő, egyéni 

fejlesztésre is alkalmas eszközrendszer. Homogén és heterogén csoportokban a tanulók 

személyes, kognitív, szociális és speciális kompetenciáit fejleszti. 

 

Tanszak 

Az oktatásszervezéshez kapcsolódó fogalom. A művészeti ágon belül választott szakirány.  

 

Tantárgy 

A művészeti ág szakirányán belül választott tantervi program. 

 

Óraterv 

A jogszabályokba foglalt tanulási idő pedagógiai céloknak megfelelő felosztása tantárgyak és 

évfolyamok szerint. Az óratervben hagyományosan heti óraszám szerepel. A helyi tanterv az éves 

órakeretet megtartva didaktikailag indokolt esetben más óraszám felbontást is alkalmazhat.  

 

Tantervi program 

Az oktatás tartalmának, kiválasztásának, elrendezésének, feldolgozásának koncepciója. 

Funkciója az oktatási folyamat tervszerűségének megalapozása, az oktatás alapvető tartalmi 

egységeinek meghatározása.  
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Tantervi tananyagtartalom 

A tantervi tananyagtartalomnak általában két szintje van. Az első szinten találhatjuk azt a tantervi 

tartalmat, amely részletes felsorolás formájában megadja az adott terület, tantárgy legfontosabb 

témáit, témaköreit, fogalmait, személyeit, műveit. A második szinten találhatjuk azokat a 

tartalmakat, amelyek több téma együttesét, csomópontjait jelentik, összefüggésekre, 

kulcsfogalmakra helyezik a hangsúlyt, a kultúra közvetítés szempontjából relevánsak.  

 

Taneszköz 

Oktatási eszköz, segédeszköz, tanítási és szemléltető eszköz. Az oktatás folyamatában 

felhasználható, az oktatás céljainak elérését elősegítő tárgy. A taneszközök lehetnek hangszerek, 

háromdimenziós (tanári demonstrációs eszközök, tanulói munkaeszközök), nyomtatott (tanári és 

tanulói segédletek), oktatástechnikai taneszközök (anyagok és egyéb eszközök). 

 

Vizsgakövetelmények 

Az egyes tanulói teljesítmények és a jogszabályban rögzített normák összehasonlítására alkalmas 

kritériumrendszer az oktatási rendszer szakaszainak határain. Az alapfokú művészetoktatási 

intézményeket érintően a jogszabályban rögzített a művészeti alapvizsga és záróvizsga 

követelménye. E vizsgakövetelmények az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programjára épülnek. 

 

A művészeti tanszakok helyi tanterve a 2. sz. mellékletben található. 

 

25. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, 

MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB 

INTÉZKEDÉSEK 

 

A pedagógiai program érvényességi ideje 

1. Ezen pedagógiai program érvényessége: 2018. december 01. napjától érvényes. 
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 A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan 

vizsgálja. 

- A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban 

megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 

2. A 2020/2021-es. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program teljes - minden fejezetre 

kiterjedő - felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén a pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új 

pedagógiai programot kell kidolgoznia. 

 A pedagógiai program módosítása 

1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

- az iskola intézményvezetője; 

- a nevelőtestület bármely tagja; 

- a nevelők szakmai munkaközösségei; 

- a szülői munkaközösség; 

az iskola fenntartója. 

2. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető jóváhagyásával válik 

érvényessé.  

3. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra vagy a működtetőre 

a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell szerezni a fenntartó, illetve a működtető 

egyetértését. 

4. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától az első és az ötödik 

évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni. 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető. 

2. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola intézményvezetőjétől, 

intézményvezető-helyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők fogadó óráján vagy - ettől eltérően - a 

pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

3. A pedagógiai program a következő helyeken tekinthető meg: 

• az iskola intézményvezetőjénél; 

• az iskola honlapján 

-  
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26. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRA ÉS 

JÓVÁHAGYÁSÁRA 

VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK 

A Ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programját a Szülői 

Munkaközösség a   2020. augusztus 31. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

A Ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programját a nevelőtestület 

a   2020. augusztus 31. napján tartott ülésén elfogadta. 

A Ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programját a mai 

napon jóváhagytam.  

Ruzsa,   2020. augusztus 31.     

Ollmann-né Lovászi Ágnes              

intézményvezető 

 


