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Bevezetés 
  

Tisztelt Olvasó! 

Kedves Szülők, Tanulóink!  

Az 1998. szeptemberében elfogadott, többször módosított Pedagógiai Programunk 2020-as felülvizsgálatát, 

átdolgozását a 2020. január 31-én a Kormány által kihirdetett, módosított Nemzeti alaptanterv tette 

szükségessé, amelyet a 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet tartalmaz. Az Nkt 26. § (4) bekezdése alapján, 

mint többcélú intézmény egységes, valamennyi nevelési-oktatási feladatot átfogó pedagógiai programot, 

ennek keretein belül az egyes feladatok ellátásához óvodai pedagógiai programot, iskolai helyi tantervet 

használunk. 

A református elődiskolánk hagyományaira építkező programunk átdolgozása során arra törekedtünk, hogy 

nevelő-oktató munkánk keresztyén fundamentumra épülő középtávú koncepciója korszerű elemekkel 

egészüljön ki, amelyek megfelelnek a törvényi szabályozásnak és módosított NAT tartalmi, módszertani 

elvárásainak is. A keresztyén szellemiség érvényesítése mellett megkülönböztetett figyelmet fordítunk a 

pedagógiai hagyományok követésére, hasznosítására.  

Intézményünk újkori történetének kimagasló eseménye az, hogy a 2011/2012-es tanévtől tagóvodával 

bővültünk, és így többcélú közoktatási intézménnyé váltunk. A 2019/2020-as tanévtől jelentős 

infrastrukturális fejlesztések révén energetikai felújításon esett át régi iskolaépületünk és új iskolaszárnyban 

több szaktanterem került kialakításra, jelentős mennyiségű, modern tantárgyi eszközkészlettel bővültünk.  

Így most már református hagyományaink megélése és a modern kor kihívásainak egyszerre megfelelve 

adhatunk „gyökereket és szárnyakat” ránk bízott gyermekeknek. 

I. Az intézményi környezet bemutatása 
 

Iskolánk és egy utcával mellette óvodánk Hajdúnánás az aranyszalma városának szívében, azaz a közepén 

található közvetlen szomszédságában a református templomunknak. Nem körzetesített  intézményünk 

beiratkozási területe az egész város. Ez helyzeti előnyt jelent számunkra és kedvező feltétel a hozzánk 

gyermekeiket beírató családok számára, amit az is bizonyít, hogy az engedélyezett férőhelyeink maximálisan 

fel vannak töltve.   2020 szeptember elsején az óvodai 140 férőhelyen 140 fővel, az iskolai 280 férőhelyen 

278 fővel kezdjük meg a tanévet.  Az iskolánkat választó családok többsége keresztyén vallású és az itt folyó 

keresztyén szemléletű nevelésért, oktatásért választják iskolánkat, de nem tagadható az a vonzerő sem, hogy 

óvodánk teljesen új építésű és felszereltségű, régi iskolaépületünk energetikailag felújított és jelenleg   új 

épületszárnnyal, benne 3 szaktanteremmel bővült. Ez a bővülés második ütemben további az iskolánkat 

szolgáló helyiségekkel bővül (100 fős étterem, nyelvi labor, könyvtár, fejlesztőszoba) még a 2020/2021-es 

tanévben. 

Városunkban népesség gyarapodás tapasztalható. A demográfiai mutatók alapján elmondható, hogy lesz 

utánpótlása közoktatási intézményeinknek, köztük a mi református intézményünknek is. 

 Óvodai és iskolai nevelőtestületünk   szakos ellátottsága teljes.   Öt munkaközösség (alsós, felsős, 

osztályfőnöki és hitéleti, óvodai hitéleti, óvodai tehetséggondozó) koordinálja oktató-nevelő munkánkat. 

Zömében középkorú, megfelelően motivált, elhivatott pedagógusok vagyunk, szeretetközösséggé 

formálódtunk. 
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Hajdúnánás városa ismeri és elismeri munkánkat, versenyeredményeinket, jelen vagyunk a város életében 

ünnepségeken, rendezvényeken.  Törekszünk városunk életének szerves része lenni. 

Szakmai kapcsolatokat ápolunk a Debreceni Református EGYMI - vel, a Család és Gyermekjóléti 

Szolgálattal, a városi rendelőintézettel, mentőállomással, rendőrséggel, a Bocskai István Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskolával, a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziummal, a Móricz Pál Városi 

Könyvtárral és Helytörténeti Gyűjteménnyel és a Kéky Lajos Városi Művelődési Központtal. 

Kapcsolataink az Igazgatótanáccsal, Presbitériummal, Egyházmegyével, Szülői Munkaközösséggel, a 

különböző, már említett szakmai, segítő szervezetekkel hatékonyak, gyümölcsözőek. 

Folyamatos megújulás jellemez bennünket. Rendszeresen veszünk részt az ACSI Keresztény Alapítvány, az 

RPI, a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Intézet által szervezett képzéseken.  Kiemelt feladataink a 

tehetséggondozás, hátránykompenzáció, az esélyegyenlőség biztosítása és a közösségépítés. 

Gazdasági hátterünk, tárgyi feltételeink megfelelőek. A fejlesztés e téren is számottevő: tantermek felújítása, 

burkolás, új bútorzat, digitális táblák, ultrarövid vetítésű oktatási projektorok minden tanteremben, a 

könyvtár informatikai fejlesztése, szaktantermek kialakítása (természettudományi, társadalom tudományi, 

művészeti, informatikai, technika és idegen nyelvi szaktantermek) a jelentősebb mutatók. Az iskolaudvarunk 

szépítését, fejlesztését az építkezések befejeztével tudjuk elkezdeni. 

A 129. Sz. Soós Gábor Cserkészcsapat tagjainak legnagyobb hányadát iskolánk tanulói adják. 

Az intézményünk     Alapító okirata   a Pedagógiai Program 1. sz. Mellékletében található 

 

HAJDÚNÁNÁSI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

TÖRTÉNETE 

Bocskai István, Magyarország és Erdély fejedelme az 1606-os bécsi békében nem csak a nemzeti 

függetlenségünkért, hanem a protestáns vallásszabadságért is kiállt. A seregében szolgáló hajdúkat – 

jutalmul hűségükért – 1605. decemberében letelepítette, és létrehozta a hajdú településeket. Az itt élő 

protestánsok első teendőjüknek azt tekintették, hogy iskolákat alapítsanak. 

A Hajdúnánási Református Egyházközösség a XVII. század eleje óta tart fenn iskolát, melynek vezetőjét 

rektornak nevezték, és írást, olvasást és vallástant tanítottak az elemi iskolában. A XVIII. század 

fordulóján már működött a négy felső osztály, ami ma a középiskolának felelne meg. Ekkor a 

hajdúnánási református iskola a Debreceni Református Kollégium partikuláris intézménye volt, ahol 

szigorú szabályok szerint éltek és tanultak elődeink. 

Az 1848/49-es szomorú események utáni időből való feljegyzés szerint 1872-ben megalakították 

Hajdúnánáson a Tanügyi, Gazdasági és Számvevő Bizottságokat is. 1862-ben a város és az egyház 

értelmisége ragaszkodott a meglévő, de anyagi gondokkal küszködő iskolájához, és fennmaradása 

érdekében 944 kat. hold földet adott az iskolai ügy céljára. Így sikerült a négy osztályos gimnáziumot 

hat osztályossá tenni. 

Majd Soós Gábor adományozott 30 ezer forintot a református oktatásra abból a célból, hogy 

főgimnáziumot hozzanak létre a városban. Ezt még 20 ezer forinttal később megismételte, és egy 

alapítványt is létrehozott az iskoláért. 
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A Református Általános Iskola történetét két fontos dokumentum dolgozza fel: Bodnár Lajos: „A 

HAJDÚ – NÁNÁSI EVANG. REFORM. NÉPISKOLA TÖRTÉNETE” című könyve, amely az 

ezerhatszázas évektől a XIX. század végéig írja le a Református Elemi Iskola történetét és a 2008-ban 

kiadott: Buczkó József etnográfus könyve, amely az 1890-es évektől az államosításig mutatja be a 

Hajdúnánási Református Egyházközség fenntartásában működő egyházi iskola életét Mikó József 

hajdani reform átus igazgató-tanító áldott szolgálatán keresztül. Az iskola újkori történetéről a 2007-

ben - a Hajdúnánási Református Egyházközség 390. évfordulóján - megjelenő és a 2018-ban   a 400 

éves évfordulóján megjelenő Jubileumi évkönyv nyújt adalékokat. 

A Hajdúnánási Református Egyházközség alapítása, vagyis 1617. óta folyamatosan működtetett -amikor 

tehette – elemi iskolát, gimnáziumot. 

Elemei iskolát: 1617–től 1948-ig az államosításig működtetett, majd 1995-től ismét újraalapította.  

Ennek jogutódja volt 2011-ig a Református Általános Iskola és 2011. augusztus 29-től a Hajdúnánási 

Református Általános Iskola és Óvoda. 

Az Egyházközség Gimnáziumot is működtetett 1656-tól 1948-ig az államosításig. A rendszerváltás után 

a hajdani gimnáziumát nem tudta visszaigényelni a Hajdúnánási Református Egyházközség. Ez a 

középfokú oktatási intézmény – Isten segítségével – 2015. szeptember 01.-től ismét egyházközségi 

fenntartásban működik Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium néven. 

A Hajdúnánási Református Általános Iskola mai iskolai épületét Klebelsberg Kunó vallás és közoktatási 

miniszter szolgálatának idején a város és az egyházközség áldozatos adományaiból 1931-ben építették, 

mely az akkori kor ifjúságának méltó helyet biztosított a művelődéshez. A Lente család ajánlotta fel a 

telkét a Református Egyházközségnek, ahol akkor elsősorban a város leány osztályai kaptak helyet. Az 

iskola főhomlokzatára a koronás címer került, alá pedig „Református Elemi Iskola” felirat. Így jutott el 

a nánási iskola a XX. századba, amikor kitört a II. világháború. 

1948 a magyarországi egyházi iskolák történetében a szomorú emlékezés dátuma. Egy féloldalnyi (6 

paragrafus) törvénnyel 4500 egyházi iskola sorsát pecsételték meg. Elvették a történelmi egyházak 

vagyonát, földjeiket, amelyek az intézmények fenntartására szolgáltak. Az államosítások során a 

Magyar Református egyház 1116 iskoláját vették el, köztük a hajdúnánási Református Elemi Iskolát is. 

Az 1948-as államosítások után a 2. Sz. Általános Iskola koedukált osztályai kaptak helyet tantermeiben, 

ahonnan száműzték a hit- és erkölcstan tanítását is. 

1991. XXXII. tv. alapján a Hajdúnánási Református Egyházközség Presbitériuma visszakérte épületét, 

és hosszú harcok és áldatlan viták után 1995-ben végre újra megindulhatott Hajdúnánáson a 

református általános iskolai oktatás. Ebben oroszlánrészt vállalt a gyülekezet lelkésze, nagytiszteletű 

Gacsályi Gábor, és az akkori gondnok, Vad András. Az iskola első igazgatója Fehér Imre nyugdíjas 

tanár, első hitoktatója: Gacsályiné Balla Márta lelkipásztor, első tanítója Stefán Lajosné nyugdíjas 

tanítónő volt. Mindhárom hajdani iskolai dolgozó megkapta 2010. október 31-én - a Reformáció 

napjának ünnepségén - a Hajdúnánási Református Oktatásért Díjat, amelyet a Hajdúnánási Református 

Egyházközség Presbitériuma alapított. 

1995-től két évig a Dorogi út 14. sz. alatti óvodában kapott a Református Általános Iskola elhelyezést, 

majd - időközben jogilag is a Református Egyházközség tulajdonába visszakerülő - a Köztársaság tér 

11. szám alatt lévő - ingatlanban foglalhatott el az intézmény először csak három tantermet. 
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A Hajdúnánás Város Önkormányzatával vívott „harcok” után 2003-ban végre teljességében átvehette 

épületét. Az elköltözött állami iskola „romokat” hagyott maga után. 

Először gyülekezeti, tanári, szülői összefogással sikerült az épület emeleti részét „lakhatóvá” tenni, így 

a 2003/2004-es tanévre végre teljesen belakhatták az ősi Református Elemi Iskolát. 

1995-ben a kezdő évfolyamban - az első osztályban - még 12 gyermek tanult.  2020. szeptembertől már 

278 tanulója van az iskolának 13 osztályban és 140 gyermek az óvodánkban. 

A nevelőtestület kiépült, lelkileg is megerősödve szeretet közösséggé vált. 2020. szeptember elsején 25 fő 

pedagógus, 10 fő nevelői munkát közvetlenül segítő és technikai dolgozó és 11 fő Magyar Református 

Szeretetszolgálatos munkatárs áll a Református Általános Iskola szolgálatában. 

2005 és 2015 között minden osztálytermet folyamatosan felújítottunk. (Festések, parkettázás, új linóleum 

lerakása.) 2008-ban a Presbitérium az iskola udvarát díszburkolatra cserélte ki. Ugyanebben az évben - 

önkormányzati támogatást is figyelembe véve - eredetibe visszaállítottuk az udvar felőli ajtót, és az 

épület homlokzatának javítására is sor került. 

2009-ben – Dombi Imre gondnok úr kezdeményezésére - önerőből új tornaterem építéséről döntött a 

Presbitérium. Az építkezés megvalósult, a mai kor követelményeinek megfelelő, szabványos tornatermet 

vehettek birtokba 2010. tavaszán a tanítványaink. A tornaterem építésével egyidejűleg felújításra került 

az épület alsó folyosójának burkolata. A korábbi adomány bútorok mellé abban az évben vásárolt 

először új iskolabútorokat az intézmény pályázati forrásból. 

2011-ben Szólláth Tibor - városunk új polgármestere – azzal a kéréssel kereste meg intézményünk 

fenntartóját, a Hajdúnánási Református Egyházközséget, hogy vállaljanak át a város kötelező 

feladataiból óvodai nevelési feladatokat - a városi igény alapján – három, vagy négy óvodai csoportot. 

Ezt a megkeresést az Egyházközség missziói elhívásnak is tekintette, ezért a Presbitérium egyhangú 

döntéssel támogatta. Isten iránti hálával láttuk azt a nagy érdeklődést, amit a város lakossága tanúsított 

a református óvoda indulása iránt.  

Az óvodai tagozat épületét a Hajdúnánás Város Önkormányzattal kötött Használatba adási szerződés 

alapján az Iskola út 10. szám alatti felújított önkormányzati tulajdonú épületben kezdtük el, ahol az 

induláskor – a megállapodás szerint- a működési engedélyhez szükséges tárgyi feltételeket is a Városi 

Önkormányzat biztosította. 

A 2011/2012-es tanévben 8 fő óvodapedagógussal, 1 fő hitoktató – gyermekvédelmi felelőssel, 4 fő 

dajkával, 1 fő óvodatitkárral és 1 fő karbantartóval bővült az intézmény alkalmazotti közössége. 

  „Széchenyi 2020" TOP-1.4.1-15 konstrukció keretében 2017.  május 3. napon született pozitív 

támogatói döntés eredményeképp a Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda egy új óvoda 

épülettel gazdagodott. Az óvoda elűző épülete régi családi házból lett kialakítva, így az épület 

adottságai korlátozottak, nem óvodai nevelés központúak voltak. Maga az épület állaga folyamatos 

felújítást, karbantartóst igényelt, mely a javítósok ellenére is amortizálódott, így a korszerűsítés hosszú 

távon nem volt gazdaságos. 

A megítélt, összesen 180 millió forint támogatás segítségével az óvoda egy új, modern és energia 

hatékony óvodaépületet létesített a hozzá kapcsolódó berendezéssel, felszereléssel. Alapvető célunk az 

volt, hogy a gyermekek méltó, egészséges, korszerű és esztétikus környezetben tölthessék óvodás éveiket 
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egy új kialakítású, óvodaépület létesítése által. Ez a cél, az európai uniós támogatásnak köszönhetően 

2018 őszére megvalósulhatott. 

Az engedélyeztetés és a közbeszerzés sikeres lefolytatását követően az építési munkák 2017 őszén 

indultak meg, A beruházás eredményeképp egy 775,61 m2 hasznos alapterületű építmény jött létre 

634,35 m2 épülettörzzsel és 143,43 m2 terasz résszel. Az új létesítmény 2018 szeptemberétől áll a 

gyermekek és az óvoda dolgozói rendelkezésére. 

Az érdeklődés megújult óvodánk iránt olyan nagy volt, hogy szinte azonnal kinőttük. Ezért a fenntartó 

önerős támogatásával, egy további csoportszobával egészült ki az épület. Így 2019-től már öt 

csoportban fogadhattuk a gyermekeket.  Engedélyezett létszámunk 140 főre emelkedett, a szükséges 

óvópedagógus létszámunk pedig 10 főre. 

Iskolánk 2017 szeptembere óta együttműködésben van a Magyar Kézilabda Szövetséggel a "Kézilabda 

az Iskolában" program keretein belül. Diákjainknak két kézilabda szakkör keretein belül biztosítunk 

edzési lehetőséget. Nagy öröm számunkra, hogy a Hajdúnánási Református Egyházközség sikeresen 

pályázott a Magyar Kézilabda Szövetséghez iskolánk sportpályájának felújítására. Hálás szívvel 

köszönjük a pályázat benyújtását támogató helyi segítséget Oláh Sándor elnök úrnak és Szólláth Tibor 

polgármester úrnak. A 2018 őszétől a régi aszfalt borítású pálya helyén egy modern műanyag borítású 

kézilabda pálya valósult meg, szolgálja tanulóink egészségmegőrzését, sportolási tevékenységeit. 

Intézményi infrastruktúra fejlesztésünk az óvodák megújulásával és a sportpályánk felújításával 

korántsem ért véget. 

A 2017-es év nagy áldása az a 370 millió Ft, amit iskolánk felújítására és bővítésére nyertünk az EFOP 

4.1.1.15 „Egyházi infrastrukturálisa fejlesztések” pályázat keretében a régi épület energetikai 

felújítására, ami hőszigetelt ablakok beépítéséből és teljes homlokzati hőszigetelés felhelyezéséből állt 

2019. év nyarán került sor. Az új elsősök már a meglévő, de felújított épületbe érkezhettek szeptember 

elsején.  Az iskolabővítés alapkövét 2019. április hónapban helyeztük el. Ehhez az első ütemhez tartozik 

még a 4 tantermes új épületszárny építése, ami elkezdődött 2019 augusztusában. 2020 szeptemberében 

már ezt az épületszárnyat is birtokba vehettük.  Itt művészeti társadalomtudományi és technika 

szaktantermek kerültek kialakításra, illetve az idővel megnövekedett létszámú nevelőtestületünk is egy 

nagyobb, modernebb felszereltségű nevelői szobát vehetett birtokba megérdemelten a régi helyett.  A 

pályázati fejlesztés lehetőséget adott új iskolabútorzatok beszerzésére és egy jelentős tantárgyi 

eszközkészlet fejlesztésére is, ami nagyban segíti a hatékony és minőségi, a mai kor elvárásainak 

megfelelő oktatás biztosítását nevelőtestületünk szakmai munkája által. Második ütemben, ami már a 

fenntartónk önerős fejlesztése a 100 fős ebédlővel, könyvtárral, fejlesztőhelyiségekkel, nyelvi laborral 

kiegészülve folytatódik az építkezés. Várhatóan ezt az épületrészt is a 2020/21-es tanévben vehetjük 

birtokba.  

Iskolánk a 2020. év márciusától a tanév végéig érvénybe léptetett tantermen kívüli, ún. digitális tanrend 

kihívásainak, óvodánk pedig a nevelés digitális formában történő megsegítésben   megfelelt, bizonyítva, 

hogy rugalmas, innovatív munkaközösségünk képes a váratlan és erős, újszerű megmérettetéseknek is 

megfelelni.  

2020. szeptember 01.-jén újraalapított iskolánk 26. tanévét, óvodánk kilencedik nevelési évét kezdte 

meg. A hajdúnánási református iskola történetének almanachjából kitűnik, hogy ez a rendszer több mint 

négyszáz éve helyt áll, szolgálja városunkat és ez idő alatt nem mindennapi fejlődésen ment keresztül. 

„Soli Deo gloria!” 
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Köszönetet mondunk az elsőknek, az iskolaépítőknek, az újra alapítóknak, az óvoda indulását 

segítőknek. Köszönetet mondunk a fenntartó Hajdúnánási Református Egyházközség vezető 

lelkipásztorának, az őt segítő lelkipásztoroknak, a gondnok uraknak, a presbitériumnak, hogy 

mindenben segítették és segítik intézményünk fejlődését. 

Isten iránti hálával fogadjuk a külső és belső építkezések adta lehetőségeket, a szakmai és lelki 

megújulást alkalmazotti közösségünk életében. 

Iskolánk sorsát továbbra is Isten kezébe helyezzük. 

Írta, kiegészítette: Fehér Imre nyugalmazott igazgató úr nyomán Szabóné Marth Éva intézményvezető 

2015. szeptemberében, Biró István intézményvezető 2020. augusztusban. 
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B)  Nevelési program 

II. 1. Az intézmény küldetése 

 

Hitünk és erőnk szerint- óvodánkban és iskolánkban törekszünk gyermekeink szellemi, testi, lelki 

növekedésében kellő alapozással szolgálni azt a folyamatot, mely által intézményrendszerünkben szerzett 

szociális és intellektuális készségeik, keresztyén szellemiségük később saját maguk, családjuk, hazánk 

fejlődését szolgálják majd.  Ebben zsinórmérték számunkra Református Egyházunk Köznevelési 

Küldetésnyilatkozata és ehhez igazodóan Intézményünk Küldetésnyilatkozata. 

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZNEVELÉSI KÜLDETÉSNYILATKOZATA1 

„… tegyetek tanítvánnyá minden népet […]” (Mt 28,19) 

A református köznevelési intézmény pedagógusai küldetésük felelősségét átérezve a szülők által rájuk bízott 

gyermekeket és fiatalokat korszerű, minőségi oktatással, keresztyén neveléssel, tartalmas és célszerű 

tevékenységrendszerrel formálják. A szülőkkel és a gyülekezetekkel együttműködve elősegítik, hogy a 

fiatalok jól sáfárkodjanak Istentől kapott talentumaikkal, a magyar nemzeti kultúrát megbecsüljék és 

gyarapítsák, hazájukért, családjukért áldozatra készek legyenek, egész életükkel Isten dicsőségét szolgálják. 

Küldetése alapján a református intézmény olyan keresztyén közösség, ahol a fiatalokat úgy tanítják és 

nevelik, hogy ők a hit ajándékának elfogadására vezető ismeretek, élmények és tapasztalatok birtokába 

jussanak; egyre jobban megismerjék, hogy kiben és miért hisznek, életük zsinórmértékének a Szentírást 

tartsák, elfogadják református hitelveinket és hagyományainkat; tudják, hogy Istennek terve van az életükkel, 

és erre a Szentlélek teszi alkalmassá őket. A Magyarországi Református Egyház köznevelési intézményeinek 

küldetése, hogy a rájuk bízott gyermekek és fiatalok, Jézus Krisztus parancsolata alapján ismerjék meg a 

keresztyén élet felelősségét, vezetést és útmutatást kapjanak a tanítványság megélésére.  

„… hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek […]” (Jn 15,16) 

1 Elfogadta az MRE Zsinata 2018. november 21-22-ei ülésén. 

Intézményünk küldetésnyilatkozata: 

„MINDEN DOLGOTOK SZERETETBEN MENJEN VÉGBE” (1KOR 16,14) 

Jézus Krisztus missziói parancsában gyökerezik intézményünk küldetése, ami azzal veszi kezdetét, hogy 

mind az óvodánkban, mind az iskolánkban hiteles keresztyén közösségként várjuk és fogadjuk be a szülők 

által rábízott kisgyermekeket és tanulókat.  Tudjuk mindenkor mennyire fontos, hogy szeretettel forduljunk 

egymás felé, és meglássuk az éppen segítségre szorulót.  Küldetésünkhöz tartozik, hogy az 

óvópedagógusaink, tanítóink, tanáraink személyes példamutatásukon és magas szintű szakmai munkájukon 

keresztül, magabiztos keresztyén értékrenddel, széleskörűen fejlesszék a tanulók alap- és speciális készségeit 

és kompetenciáit úgy, hogy felkészítsük őket a felelős keresztyén közösségi életre, közösségben a 

közösségért tevékenykedni és élni.  Városunk református intézményrendszerének jelentős központjaként 

pedig személyre szabott neveléssel, hatékony egyéni és csoportos tehetséggondozással, a magyar nemzeti 

hagyományok, értékek és kultúra megerősítésével a jövőbe tekintő keresztyén szellemiséget és életvitelt 

megalapozzuk a ránk bízottakban, miközben nevelésünkkel irányt mutatunk az örök élet felé is.  Ezen 

szellemiséggel szükséges, hogy gyermekeink megismerjék és rácsodálkozzanak a teremtett világ szépségére, 

védjék és óvják annak minden kincsét. 

Hiszünk abban, hogy a Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda olyan nevelési, oktatási 

intézmény, amelyben a pedagógusok és a nevelési munkánkat segítő munkatársaink Isten dicsőségére élve, a 

szeretet, a tisztelet, a bizalom, segítőkészség és barátság légkörében tanítványaikat elvezethetik az örök 
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igazság megismerésére.  Nagy szerepünk van abban is, hogy megtanulják az Isten által adott rendet, tudjanak 

és merjenek ennek ismeretében dönteni, élni. 

Hogy igyekezetünk szolgálatunkban ne legyen hiába való, munkaközösségünk úgy végzi szolgálatát jó 

cselekedetek által, hogy a tanítványaink és egymás sikerei mentén nyomot hagyjunk e világban, mindenkit 

örömmel és büszkeséggel töltse el, hogy az intézményünk nevelt gyermekei, diákjai, dolgozói lehetnek vagy 

lehettek, református közösségünkhöz tartoznak. 

„… ne a rosszat kövesd, hanem a jót. A ki jót cselekszik, az Istentől van” (3Ján 1,11) 

 

 

Jövőképünk: 

A Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda több, mint 400 éves múltra visszatekintő többcélú 

közoktatási intézmény, ahol az oktató-nevelői munkánkban a jövőben is olyan örök értékekre építünk, mint a 

keresztény erkölcs, szeretet, család, nemzet. Templom és az iskola itt a város szívében mindig is nagyon 

fontos szerepet töltött be a település életében. Azt a csodálatos feladatot vállaljuk, hogy ezt a régi fényt és 

kisugárzást továbbra is itt tartjuk a város szívében.  Az iskola több évszázados története során nagyon sok 

kiváló, nagy formátumú személyiségre, tudósra, művészre, közéleti emberre lehetünk büszkék. Ők és a város 

történelmében elfoglalt méltó helyünk köteleznek bennünket az intézmény jövőjét illetően, hogy mindig a 

legnagyobb minőségre törekedjünk, továbbra is jó alapokkal szolgáljunk küldetésünk beteljesítésével 

hosszútávon.   A múlt, a jelen és a jövő egyszerre van hatással arra a most már komplex református 

intézményrendszerre, melynek oszlopos tagjai vagyunk.  Nem csak a város központjában, hanem a 

megkülönböztetett figyelem középpontjában is élünk. 

Az elmúlt 25 év alatt a város újra a szívébe zárta és megszerette a Református Egyházközség iskoláját, mely 

idő alatt az iskolánk óvodai tagintézménnyel is bővült és egy folyamatos és látványos szakmai, közösségi és 

infrastrukturális felfejlődésen ment keresztül.  Az ősi falak között – az intézmény 1995. évi újjá szerveződése 

óta - korszerű oktatás épül, folyamatos fejlődés, megújulás zajlik.  Törekszünk e folyamat megtartására, 

továbbvitelére. 

Jövőképünk szerint fenntartónkkal a legszorosabb együttműködésben a Református Köznevelési 

Stratégiához igazodva intézményünk imádsággal, igényes nevelő-oktató munkával, intézményünk 

hagyományainak, keresztyén testvéri közösségünk nevelőerejének, a legfejlettebb tudományos és technikai, 

módszertani eredményeknek eszközöknek, valamint a családokkal és a gyülekezetünkkel kiépített 

gyümölcsöző kapcsolatoknak a felhasználásával a lehető legtöbbet tesszük meg azért, hogy minden 

növendékünk fel tudja mutatni azokat a képességeit, amelyeket csak ő maga kapott a Teremtőjétől.  

Nevelőtestületünket az értékmegőrző tudás és a jövőorientált kompetencia fejlesztés fogja jellemezni és a 

Krisztusi emberkép szolgál pedagógiai munkánk alapjául. a családközpontú intézményünkben az odafordulás 

pedagógiája meghatározó erővel bír nevelési folyamatainkban. 

 A jövőképünk megvalósításáért bátran nézünk a jövőbe és képesek vagyunk és leszünk időben megfelelni 

azoknak a kihívásoknak, amiket a társadalmi és gazdasági változások követelnek. Valóban gyökereket és 

szárnyakat adunk a ránk bízott gyerekeknek. 

Mindehhez fontos lesz, hogy 

 Következetes, a jövőkép irányába mutató innovációt folytassunk 

 Folyamatosan törekedjünk arra, hogy a református többlet ne csak az oktatómunkánkban jelenjen 

meg, hanem nevelésünkben, egymás iránti, és keresztyén pedagógus munkánk iránti 

elköteleződésben is.  
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 Lehessünk a református iskolák között is iránymutató iskola. 

 Legyünk képesek mindig újat tanulni és elengedni azt, amire nincs szükségünk. 

 Szeretettel és Isten iránti hálával tudjuk minden cselekedetünket véghez vinni és a rábízni magunkat. 

 Mindig tudatában legyünk, hogy a lehető legnagyobb kincsek vannak ránk bízva, a gyerekek és 

olyan lesz a jövőnk, amilyen a ma iskolája, amivel szolgálunk számukra. 

 II. 2. Pedagógiai alapelvek / értékek 

Iskolánk keresztény szellemű református iskola, amely a hagyományt, az értékeket, az értékrendet védi, ezzel 

magát az embert védi. Olyan feltételeket igyekszünk teremteni, és olyan munkát végezni, hogy tanulóink 

testileg - lelkileg egészséges, felelős közösségi emberként tudjanak élni a mindennapokban. Kiemelt 

feladatnak tekintjük a tanulókra való személyes odafigyelést, mely közben az alábbi pedagógiai alapelveket 

követjük: 

  

 A magyar református iskolák nemes hagyományaihoz hű, az evangéliumi hit és erkölcs szellemében 

történő nevelés.  

 A református intézményünkben egymás kölcsönös szeretete és tisztelete, az evangéliumi tanítás hatja 

át a fenntartó, pedagógus, tanuló, szülő közötti kommunikációt. 

 Olyan fiatalok nevelése, akik képesek lesznek a teremtett világot, a természeti és társadalmi 

környezetüket megismerni, védeni és formálni, akik tudnak élni jogaikkal és teljesítik 

köztelezettségeiket. 

 Célunk, hogy iskolánk hozzájáruljon a tanulóink személyiségének, képességeinek és készségeinek 

kibontakoztatásához, segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód kialakulását. 

 Feladatunk, hogy kialakítsuk tanulóinkban a társadalmi együttéléshez, az önműveléshez, a 

munkavégzéshez, a testi és lelki fejlődéshez, valamint a továbbtanuláshoz szükséges alapvető 

képességeket és készségeket. 

 Gondoskodnunk kell a különböző képességű, illetve eltérő ütemben fejlődő tanulók egyéni 

fejlesztéséről, a tanulók egyéni képességeit és a tananyag kiválasztását figyelembe véve, a 

differenciális és az új tanulásszervezési eljárások, hatékony tanítási módszerek (kooperatív óra, 

projektek, témahét, gamifikáció stb.) módszerét alkalmazva.  

 Isten minden embert a saját képmására, de csodálatosan egyedinek teremtett. Ennek szellemében 

vállaljuk fel a sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelését- oktatását a tanulói 

képességet vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye figyelembevételével, a szeretet, 

az elfogadás elve alapján, az Alapító Okiratunkban meghatározottak szerint ellátható fogyatékosság 

típusoknak megfelelően. 

 Isten különböző kegyelmi ajándékokat adott az életünkbe. Nem mindenkinek egyformán adva, de 

mindenkit egyformán fontosnak tartva.  

 A Hajdúnánási Református Egyházközség Gyülekezetének utánpótlás nevelése, olyan iskolai 

gyülekezet kialakítása, ahol a tanulók a bibliai ismeretek és az egyházi énekek elsajátítása mellett a 

keresztyén közösség egymásért felelős, szolgáló, hitüket megtartó tagjaivá válnak. 

 

II. 3. Pedagógiai célok 

 

A hajdúnánási Református Általános Iskola nevelő-oktató munkája során kiemelt feladatként kezeli:  

1.) a tehetséggondozást, 

            2.) a hátránykompenzációt és a differenciált fejlesztést, 
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            3.) az esélyegyenlőség biztosítását a tanulás-tanítás keretében. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az esélyegyenlőség érvényesítésére, a felzárkóztatásra, egyéni fejlesztésekre.  

 

Legfontosabb céljaink: 

 A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás 

megalapozását szolgáló képességek fejlesztése.  

 A kompetencia alapú nevelés-oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése 

iskolánkban 

 A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése, fejlesztése 

 A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése 

 A rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség 

biztosítása. 

 Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása 

 A digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása 

 Magas szintű iskolai nevelés – kompetencia alapú iskolai nevelés megvalósítása 

 az SNI gyermekek, tanulók integrált nevelése, a testi- lelki egészség biztosítása, 

 a környezeti nevelés szerepének növelése, 

 az intézmények és csoportok kapcsolatainak gazdagítása és az együttműködések ösztönzése, 

 Hajdúnánás és a Hajdúnánási Református Egyházközség hagyományainak megismerése és 

megismertetése, a hagyományok gyakorlása, egyben olyan magyar református, keresztyén 

gyermekek / emberek kiművelése, akik a magyar kultúrát - elsősorban rendkívül gazdag 

anyanyelvünket és népi kultúránkat - megbecsülik, azt tisztán megőrizni, gazdagítani és továbbadni 

kívánják;  

 ismerik és szeretik hazájukat, az itt élők és a határainkon kívülre szorult magyarok múltját, jelenét, 

értékeit, szívesen vallják magukat magyarnak, s családjukért, egyházukért, hazájukért áldozatokra 

készek. 

 a település közösségi értékeinek közvetítése, 

 a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez feltételrendszer biztosítása. 

 

II. 4.  Pedagógiai feladatok 

 

Iskolánk munkaközösségének kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztyén szellemű 

formálását. Napjainkban különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a társadalom e téren 

nehezen vagy nem is mindig teszi meg, ami elvárható volna, vagy megtehetne. 

 Fentiek értelmében a feladatunk olyan nevelési folyamatok, eszköz- illetve feltételrendszer biztosítása 

tanulóink számára, melynek révén a fentebb részletezett célok megvalósulnak, tanulóinknak lehetőségük 

nyílik hitéletük elmélyítésére is, az európai és a magyar kultúra művelődési anyagának rendszeres és 

alapszintű elsajátítására, természettudományos ismereteik bővítésére, valamint személyiségük és közösségi 

életük teljességének szabad kibontakoztatására, megélésére. Az iskola tanulói csakis ilyen alapozással 

válhatnak elég fejletté, hogy a továbbtanulásra és később sorsuk önálló irányítására képes fiatalokká, felelően 

gondolkodó keresztyén polgárrá válhassanak. 
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 Elő kell segítenünk maradandó pozitív élmények szerzését az egyéni képességek kibontakozását, a hitélet 

erősítését szolgáló (iskolai áhítatok, családi vasárnapok, konfirmáció, konfirmációs tábor stb.) 

programokban, az órai munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben, (szakkörök, kirándulások stb.) 

Fontosnak tartjuk, hogy iskolánk egészében olyan mikroközösségek jöjjenek létre a pedagógusok és a 

tanulók aktív részvételével, amelyek megteremtik azt az élménytért, mely a személy növekedését szolgálja – 

az individuum elszigetelődésével és önzésével szemben. (Ezek létrehozására nem csak osztályfőnökként van 

lehetősége pedagógusainknak (tehetséggazdagító foglalkozások, szakkörök, korrepetálások, sport 

tevékenységek, nemzeti megemlékezésink ünnepi műsorára készülés, anyáknapi, karácsonyi műsorokra 

felkészülési alkalmak musical foglalkozás, táboroztatások, kirándulások, konfirmációs felkészítés, 

cserkészfoglalkozások, diákönkormányzati munka) 

Feladatunk fejleszteni a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések felismerését, az erkölcsi 

és vallási kérdések megítélését osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő intézkedések, egyéb 

tantárgyak elsajátítása során. (Nem csak a matematika, fizika és technika, informatika órákon van szükség 

probléma megoldásra és nem csak hittan, valamint osztályfőnöki órán szükséges erkölcsi dilemmákat 

megoldani, beszélni róla a ma különböző tudományágakban Istent játszó ember korszakában.  

További feladataink 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassuk az egyéni képességek kibontakozását, 

esélyegyenlőséget biztosítsunk. 

 Teremtsünk a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyzeteket.  

 Mutassunk fel ismert egyházi és elismert hazafi személyiségek által követésre méltó példákat. 

Különösen is előtérbe helyezzük a közéleti felelősségvállalás hiteles tanúinak bemutatását (Aradi 

vértanúk, október 23.-i fiatal hősök) 

 Segítsük elő a személyes meggyőződés, keresztyén életszemlélet és világkép kialakítását és érzelmi-

szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok és példamutatásunk 

alapján.  

 Hozzunk létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező alkotó 

(kis) közösségeket, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejleszti önismeretét, együttműködési 

készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját.  

 Folyamatosan törekedjünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a tanulók 

szociokulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből, különleges nevelési igényéből fakadnak. 

 Törekedünk a digitális oktatás és nevelési lehetőségek jógyakorlatainak átvételére, kidolgozására és 

napi gyakorlatára, mert a modern kor kihívásainknak nem csak nekünk pedagógusoknak kell 

megfelelnünk az oktatástechnológia és módszerek terén, hanem tanítványaink mindennapi életét, 

munkáját, társadalmi mobilitását erősen befolyásoló tényező lesz azon készségek és képességek 

kifejlődése, melyeket most már megfelelő  modern,  új és hagyományos taneszközeink, az új 

szaktantermeink birtokában  meg tudunk alapozni: 

o kooperatív munka digitális-online felületeken (algoritmikus gondolkodás fejlesztése a 

feladatok megoldása terén különböző tantárgyak körében.  digitális eszközök és applikációk 

rutinszerű használata, alkalmazása tanórán, szakkörökön, információk gyors és biztonságos 

keresése, szelektálása, rendezése, feldolgozása és prezentálása minden tantárgy és 

tudományterületen,  
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II. 5.  Pedagógiai eszközök, eljárások 

 

Nevelő-oktató munkánk eljárásaival, eszközeivel igazodunk a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi 

fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez, felkészültségéhez.  

 Kiemelten kezeljük az iskola értékelési rendszerét, a dicséretet, osztályzást, jutalmazást stb. Fontosnak 

tartjuk, hogy az értékelés és elismerés a közösség egésze előtt is megjelenhessen. Ezért a pénteki áhítatok 

befejezését követően az iskola összegyűlt közössége előtt ismertetjük a héten elért eredményeket, verseny 

dobogós helyezéseket, bemutatva a gyerekeket és a díjaikat, okleveleiket mindenki előtt. Közösen örülünk 

sikeres erőfeszítéseiknek, jutalmuknak. 

Tudatosan vállaljuk felelősségünket a személyes példamutatásban. A gyermekek értékelése csak akkor lesz 

hiteles, ha láthatják rajtunk, hogy mi pedagógusok az iskola életét és munkánkat szabályozó törvényekhez 

igazodunk és teljesítjük kötelességeinket. Feladatunk és felelősségünk észrevétlen is „megláttatni”, hogy a 

személy teljesítménye csak akkor értékelhető teljességében, ha azzal szolgálja a közösség rendezett életét. A 

nevelés folyamatában betöltött szerepük alapján az alábbi módszereket alkalmazzuk a nevelő-oktató 

munkánk során: 

 A meggyőzés módszerei   

  A tevékenység megszervezésének módszerei  

  A magatartásra ható, ösztönző módszerek 

  A jutalmazás formái  

  A fegyelmezés formái  

 A nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek (Fontosnak tartjuk az 

eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatását. A tanulásmódszertan nem a 

hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy, hanem inkább intenzív képességfejlesztő tréning. 

Célkitűzései a tanulás tanítása, képességfejlesztés, a tanuláshoz való viszony formálása, hatékony 

tanulási szokások kialakítása. 

 Az élményközpontú, örömpedagógia irányában való elmozdulás elengedhetetlen. Az érzelmi 

intelligencia fejlesztésére nagyobb hangsúly fektetve és abban fejlődve a nevelési eredmények 

javulása várható.  

 

 

II. 6. A kulcskompetenciák fejlesztése 

 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes 

boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához.  

Pedagógiai követelmény számunkra a terhelésnek a képességekhez való igazítása, az egyéni képességek 

figyelembevétele, és a differenciálás révén megvalósítható egyéni terhelés gyakorlata. A diagnosztikai 

méréseket elengedhetetlennek tartjuk az egyéni fejlesztés útján. Első osztályban a DIFER mérés mellett az 

eDia  online alkalmazást is használjuk a mérés egyszerűbb, gyorsabb, pontosabb és online értékelése miatt.    

Iskolánk fontosnak tarja, hogy fokozza a lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók állandó és 

rendszerszerű felzárkóztatását. Ennek érdekében a nem szakrendszerű képzés keretében, a többi tantárgy 
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kompetenciafejlesztő szakaszaiban, a méréseknek megfelelő egyéni teljesítményszintekhez igazodva, 

differenciált oktatás keretében valósítjuk meg a felzárkóztatást. 

A kulcskompetencia az ismeretek, készségek és attitűdök egymást átfedő, átjárható többfunkciós egysége, 

amellyel mindenkinek rendelkeznie kel ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, be tudjon 

illeszkedni a társadalomba, és foglalkoztatható legyen. 

Kulcskompetenciák     Fejlesztési feladatok Színterek 

Anyanyelvi kommunikáció Szókincs, kommunikáció szóban és 
írásban. Információfeldolgozás 

Magyar nyelv, minden óra 

Idegen nyelvi kommunikáció Szókincs, funkcionális nyelvtan. 

Szóbeliség 

Idegen nyelvi órák, Digitális 

kultúra--> programnyelvek 

Matematikai kompetencia Alapműveletek Mértékegységek, 
mérések Problémamegoldás 

Bizonyítás 

Matematika, fizika, kémia, 
technika és tervezés órák  

Természettudományos 

kompetencia 

Gyakorlatias ismeretek 

Tudásalkalmazás Ember és 
természet kölcsönhatása 

Természetismeret, biológia, 

kémia, fizika, földrajz órák, 
erdei iskola, tanulmányi 

kirándulások, technika és 

tervezés órák (a technika, mint a 
természettudományok gyakorlati 

megvalósítója) 

  Digitális kompetencia Számítógépes alkalmazások. 

Elektronikus média használat. 
Információkeresés, digitális 

tanrendben távtanítás 

alkalmazásainak használata. 
Algoritmikus gondolkodás. 

Minden tantárgy 

Könyvtárhasználat, 
 

Hatékony önálló tanulás Tanulási stratégiák, tanulás 

tanítása. Informatika alkalmazása. 

Önálló ismeretfeldolgozás.   
Digitális tanrend alatt használt 

online oldalak, oktatásiplatform 

önálló használata. 

Minden tantárgynál, napközi, 

tanulószoba 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Normatudat, magatartási szabályok 

ismerete, pályaorientáció. 

Osztályfőnöki órák, technika 

óra, az iskolai élet minden 

területe. Nemzeti ünnepeinken 

részvétel,  

Kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia 

A pénz világában való tájékozódás.   Osztályfőnöki óra, matematika 

technika óra,  

Esztétikai- művészeti tudatosság 

és kifejezőképesség 

Művészi önkifejezés. Kulturális 

sokféleség megismerése. 

Vizuális kultúra, dráma és 

színház órák 
STEAM megjelenése technika 

és tervezés órán  

 

A kiemelt fejlesztési feladatok a kulcskompetenciákra, azok fejlesztésére épülnek. Összekötik a műveltségi 

területek bevezetőit és fejlesztési feladatait.  

Énkép, önismeret 

Az egyén önmagához, másokhoz és teremtő Istenünkhöz való viszonyainak alakításában alapvető célként 

tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll; a felelősség önmagukért és másokért; az önállóság; az önfejlesztés 

igénye és az erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság. 
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Hon- és népismeret  

A tanulók ismerjék a kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, 

költők, sportolók tevékenységét, munkásságát, ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét, 

mindennapi életét! Éljék meg az összetartozásunk élményét. Ismerjék meg a városi és a falusi élet 

hagyományait, jellegzetességeit!  

Európai azonosságtudat – egyetemes és keresztyén kultúra  

A tanulók magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai, keresztyén polgárokká!  Keresztyén identitásuk 

következetes megőrzése mellett váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, 

vallások és másság iránt! Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. A demokratikus jogállamban a 

társadalom fejlődésének és az egyén sikerességének, boldogulásának s nem ritkán boldogságának is egyik 

fontos feltétele az egyén részvétele a civil társadalom, a lakóhelyi, szakmai, kulturális életben. Az aktív 

állampolgári léthez ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság szükséges. 

Gazdasági nevelés  

A tanuló okos döntéseket tudjon hozni, amikor hitelekről vagy megtakarításokról van szó! Ezért kell az 

iskolai nevelés során kellő figyelmet fordítani a gazdálkodással és a pénzügyekkel kapcsolatos képességek 

fejlesztésére, és a személyiségnevelés fontos részének kell tekinteni az okos gazdálkodás képességének 

kialakítását, továbbá azt, hogy tudjanak eligazodni a fogyasztási javak, szolgáltatások, marketinghatások és 

viselkedésmódok között!  Ahogy az Istentől kapott talentumaival megtanul “sáfárkodni”, úgy a megszerzett 

ismereteit legyen képes használni a későbbi élete, majd a munkaerőpiacra lépés során!   

Környezettudatosságra nevelés  

A tanulók kapcsolódjanak be a közvetlen környezetük a teremtett világ értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába! Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzése váljék 

meghatározóvá! Szerezzenek személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok közös kezelése és 

megoldása és a felelősség vállalása   terén! Legyenek képesek előre gondolkozni, felmérni cselekedeteik jó 

vagy káros hatását környezetükre. 

A tanulás tanítása  

Minden pedagógus teendője, hogy tanítsa a gyermeket tanulni. A tanulók fokozatos önállóságra tegyenek 

szert a tanulás tervezésében! A hatékony tanulás módszereinek és technikáinak az elsajátíttatása: 

alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztése). A tanulás során folyamatosan 

fejlődjenek azok a kulcskompetenciák, amelyekre a további élete során is szükséges az előzetes tudás és 

tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése; a csoportos tanulás 

módszerei, kooperatív munka  -  az emlékezet erősítése, célszerű rögzítési módszerek kialakítása; a 

gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása; az egész életen át 

tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása. A pedagógus fontos feladata, hogy 

megismerje a tanulók sajátos tanulási módját, stratégiáit, stílusát, szokásait.  A digitális tanulási, 

ismeretszerzési metódusok gyakorlati    megtapasztalása, használata most már elengedhetetlen, nem csak egy 

járványhelyzet miatt elrendelhető digitális tanrendű oktatás miatt, hanem azért is, mert további iskola 

fokozatokban már szinte hétköznapi megoldásként alkalmazzák tisztán vagy hibrid formában. Testi és lelki 

egészség  

Életükben életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak ki 

és a konfliktusokat képesek legyenek megoldani! Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti 

elfogadó és segítőkész keresztyéni magatartást! Ismerjék meg a környezet – elsősorban a háztartás, az iskolai 
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és a közlekedés, veszélyes anyagok -, egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit! Káros 

függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében foglalkozzon a szexuális kultúra és 

magatartás kérdéseivel, a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítéssel!  A 

járványhelyzetekben követendő felelősségteljes és fegyelmezett magatartás jellemezze   őket. 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire  

 Fontos eleme a pályaorientáció, amelynek célja, hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását. 

Az iskolának átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Kiemelt figyelmet igényel a rugalmasság, az 

együttműködés és a bizonytalanság kezelésének a képessége egyéni és társadalmi szinten egyaránt. A 

tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez elengedhetetlenül 

szükséges a szociális és állampolgári kompetencia tudatos, pedagógiailag tervezett fejlesztése.   

II. 7. A tanórák, az egyéb foglalkozások és a tanórán kívüli programok 

 

Napközi otthon, tanulószoba.  

2013. szeptember 1-én lépett életbe az általános iskolában 16 óráig szervezendő foglalkozásokra vonatkozó 

szabályozás. A törvény szerint az általános iskolában 16 óráig foglalkozásokat, 17 óráig pedig felügyeletet 

kell biztosítani. A tanulóknak kötelességük a 16 óráig szervezett egyéb foglalkozásokon részt venni. Az Nkt. 

55.§ (1) bekezdése szerint a szülő kérésére, megfelelő igazolással az igazgató adhat felmentést ezen 

foglalkozások alól, figyelembe véve a lemorzsolódás veszélyének megakadályozásáról szóló 

szabályozásunkat. 

A köznevelési törvény előírásainak megfelelően az iskolában tanítás nélküli munkanapokon, tanítási 

szünetekben munkanapokon összevont napközi otthoni csoport üzemel, ha ezt a szülők legalább tíz gyermek 

számára igénylik. 

A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, 

tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató 

foglalkozásokon kötelező. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését minden tanév elején az iskola 

tantárgyfelosztásában kell rögzíteni.  

Tanórán kívüli foglalkozásnak minősülnek még az alábbi tantárgyfelosztásban nem szereplő foglalkozások, 

amelyek egy vagy több tantárgy követelményeinek teljesítését segítik, hozzájárulnak a 

személyiségfejlesztéshez, közösségformáláshoz:  

 tanulmányi kirándulások  

 a különféle közművelődési intézményekben tett csoportos látogatások, múzeumi, kiállítási, könyvtári 

foglalkozások.  

A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – 

önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

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, 

amennyiben az biztosítható – egyénileg vagy csoportosan használják. 

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

 

II. 8.  A pedagógusok feladatai 

 
Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és 

személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a személyre szabott munkaköri leírásban 

foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott munkarend alapján. 

 A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

  A hivatáshoz, a keresztyén léthez méltó magatartást tanúsít, a közös iskolai tevékenység minden 

mozzanatában gyakorolja és gyakoroltatja a kulturált, keresztyén emberi viselkedés szabályait; 

 tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a gyermekek 

életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a módszertani innovációra, a 

rendelkezésre álló idő optimális kihasználására; 

 tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően differenciáltan 

szervezi;  

 a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni segítségnyújtással 

biztosítja tovább haladásukat; 

 gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai differenciáláson kívül 

egyéni tehetséggondozó foglalkozás, illetve tanulmányi versenyekre való felkészítés formájában is 

megtehet; 

 a gyermekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel (tárgyi, 

taneszköz, digitális anyagok) szolgálja, s maga gondoskodik az általa használt szemléltető és 

technikai eszközök helyes tárolásáról, épségének megőrzéséről; 

 az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 10 munkanapon belül köteles 

kijavítani. Digitális tanrendben az idevonatkozó szabályzatban meghatározott platformon, 

kommunikációs applikáción keresztül visszajelzést ad a számonkért és javított anyagról a digitális 

távtanításra alkalmazott órarendnek megfelelő ütemezésben. 

 az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására gondot fordít 

arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen; 

 a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi, s ennek 

keretében feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók állandó, tudatos 

megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, és különböző vizsgálatok 

segítségével érhet el  

 biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben fejlődjenek; 

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

velük az iskola házirendjét; 

 feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások felfedeztetése, a 

gyermekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése, a keresztyén közösséggé fejlődésben 

való munkálkodás 

 foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető eszközöket; 

 tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek megfelelően; 

 az iskolavezetés jóváhagyásával, a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban haladó gyerekek 

számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet lehetőséget biztosítva a javításra; 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelését a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint teszi 
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 megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői véleményeket, 

annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek tanításkor és osztályzásakor; 

 a hivatali titkot, a tanuló szakértői véleményéből   megtudott információkat megőrzi 

 különbözeti, osztályozó és javító vizsgák lebonyolításában szaktárgyi érintettségében, 

intézményvezető felkérésére részt vesz 

 kísérletek, a dolgozatok és tanulmányi versenyek összeállításában és értékelésében közreműködik, 

 Felügyelet lát el beosztás szerint a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai 

szünetekben, digitális tanrend alatti gyermekfelügyeletben 

 beosztása szerint a tanulókat felügyeli óraközi szünetekben és ebédeléskor 

 a Mozanaplóban a megtartott tanítási óráit, az elmaradó és a helyettesített órákat rendszeresen 

dokumentálja, egyéb iránt a Pedagógiai Programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi 

adminisztratív feladatainak teljesítésében elöl jár 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása megbízás 

alapján 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában, a gyermekvédelmi jelzőrendszer 

működtetésében felelősséggel részt vesz 

  az éves munkarendben megjelölt időpontokban szülői értekezletet, fogadóórát tart  

 részt vesz nevelőtestületi, munkaközösségi értekezleteken, megbeszéléseken és az éves 

munkatervben meghatározott iskolai és egyházi rendezvényeken, ünnepségeken. 

 részt vesz a kötelező és a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, valamint él a folyamatos 

önképzést lehetőségével 

 tanulmányi kirándulások, iskolai szabadidős és sportprogramok, kulturális programok, ünnepségek 

és rendezvények megszervezésében és lebonyolításában aktívan vesz részt 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzésben 

tevékenykedik 

 iskolai dokumentumok készítésében, átdolgozásában, felülvizsgálatában aktívan közreműködik 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartásában  

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása, állagmegóvása 

 együttműködik a munkatársakkal, szülőkkel, más szakmai intézményekkel, szakemberekkel az 

eredményes oktató-nevelő munkavégzés érdekében 

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

tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések körében való 

tájékozódik. 

   

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

  

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire és a keresztyén közösség fejlesztés elveire. 

Céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, összehangolja az iskolai és iskolán 

kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket. 

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

az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen megismerése és az osztályközösség 

arculatának formálása kiváló lehetőségeket kínálnak az iskolai és iskolán kívüli programok: 

szakkörök, klubdélutánok, sportfoglalkozások, rendezvények, diákgyűlések, utazások, kirándulások,  

színház-, és múzeumlátogatások stb. 
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 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját.  

 Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart tanítványai 

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

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

és szokások ellensúlyozása, a negatív társadalmi hatások kivédése. 

 Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével az osztálya „magánéletének”, programjainak, 

kirándulásainak szervezése érdekében. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, neveltségi 

szintjét 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti.  

 Szülői értekezletet és fogadóórát tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos adminisztratív teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év 

végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok, törzslapok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi, egyes tanulóknál szakértői vizsgálatát,  

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, a gyermekvédelmi 

jelzőrendszer működtetésére, kapcsolatot tart az a segítő szakemberekkel. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, az egyházi alkalmakról, azok 

megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, nyomon követi 

az egyházi alkalmak látogatását. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki és hitéleti munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 Digitális tanrend idején online formában erősíti a közösségi megtartást, kapcsolatépítést, törekszik a 

személyes jelenlétet virtuális formában egyenként vagy csoport, osztályszinten pótolni pl. videó 

konferencia formájában. 

 

III. A tanulók felvétele, átvétele 
 

Iskolánk világnézetileg elkötelezett, keresztyén szellemű intézmény. A felvett, átvett tanulóknak vállalniuk 

kell a keresztyén nevelés elfogadását. A felvételről, átvételről az intézmény igazgatója dönt, az alábbiak 

figyelembevételével. Döntéskor mérlegelheti a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 

vonatkozó részeinek érvényesítését az egyházi intézmények általánostól eltérő működési elveinek 

vonatkozásában. (Lásd. Nkt. 31.§. (1), (2) bekezdései) 

 

III. 1. Tanulói felvétel 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 31.§ (2) a.) pontjának felhatalmazása alapján az 

intézmény kikötötte a református keresztyén vallás elfogadását. A keresztyén nevelés elfogadásáról a szülő 

elfogadó nyilatkozatot ír alá a felvételt megelőzően. 
Református iskolánknak városunkban nincs kijelölt beiratkozási körzete és felvételi, átvételi kötelezettsége. 
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Tanulókat az egész városból felveszünk, de fogadunk a környező településekről jelentkező – elsősorban – 

református gyermekeket is amennyiben a szülő vállalja a gyermek pontos iskolába érkezésének és 

hazautazásának biztosítását.  

Az iskola a tanulói felvételek elbírálásánál az alábbi szempontok alapján dönt a magasabb pontszámok 
figyelembevételével. 

 

 Igen  Nem 

1. A szülők a református gyülekezet tagjai 1 pont 0 pont 

2. A szülők katolikus gyülekezet tagjai 1 pont 0 pont 

3. A gyermek meg van keresztelve 1 pont 0 pont 

4. A szülő keresztyén nevelést elfogadó nyilatkozata 1 pont -1pont 

5. A gyermek református óvodába járt 1 pont 0 pont 

6. A gyermek testvérei református iskolánkba járnak és a szülők már a testvéreknél 

vállalták a kapcsolattartást a keresztyén gyülekezetek lelkipásztoraival (pl. családi 

vasárnap, konfirmáció, első áldozás) 

1 pont 0 pont 

7.Református óvodánkból érkező gyermek esetében a szülő gyermeke(i) óvodai 
nevelése alatt óvópedagógusainkkal, a tagintézmény vezetővel együttműködő, 

nevelési folyamatainkat támogató volt.  

1 pont -1 pont 

 

Az iskola szeretettel fogadja azokat is, akik nincsenek megkeresztelve, amennyiben a szülők vállalják a 4 és 
6. pontban lévő kritériumokat. 

 

A Hajdúnánás Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodásnak megfelelő százalékban fogadja 
azon halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, akiknek a szülei elfogadják a keresztyén nevelést és 

vállalják a kapcsolattartást a református gyülekezet lelkipásztorával. 

 
Az iskola elfogadó nyilatkozatát aláírt szülők kérelme alapján hozzájárul ahhoz, hogy az intézményt kijelölje 

a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság az alapító okiratban megfogalmazott sajátos nevelési igényű tanulók 

fogadására. 

 

A felvétel formai kritériumai: 

Az első évfolyamba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét 

május 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti be, a szülő kérje gyermeke felvételét 
az iskolába. 

 

Iskolai beiratkozások szervezését – országos vagy helyi járványügyi helyzet esetén – az emberi erőforrások 

miniszterének erre vonatkozó határozata az adott nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános 

iskolai beiratkozásról rendkívüli módon szabályozza. Ez esetben   ennek megfelelően járunk el. (Ha a 

járványügyi helyzet megköveteli, akkor az első évfolyamba való beiratkozás történhet digitálisan, online 

formában is.  Ennek idejéről, módjáról a szülőket szokásos információs csatornáikon időben kell értesítsjük.) 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt; 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát; 
- nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról; 

- A gyermek meglévő Nevelési Tanácsadó által kiállított szakvéleményét (SNI, BTMN) 

 
 Az iskolánk fenntartja magának a jogot, hogyha a szülő ezeket a dokumentumokat nem 
nyújtja be és később derül ki, hogy az intézmény alapító okiratában nem szerepel az adott 

SNI fejlesztésének lehetősége, akkor a tanulói jogviszonyt megszünteti.  

                      Alapító okiratunkból az ellátható fogyatékosság típusának meghatározása:  

A nemzeti köznevelésről szóló tv. és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának irányelve alapján:   
  Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló: 

      F80: A beszéd és beszédnyelv specifikus rendellenességei  
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      F81: Az iskolai teljesítmény specifikus rendellenességei 

      F82: A motoros funkciók specifikus rendellenességei) 

- a pedagógiai szakszolgálat vagy szakértői bizottság felvételt javasló szakvéleményét.  

- a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; 
- Keresztlevelét (amennyiben van) 

 

Osztályba sorolás: 

Két első osztály indítása esetén az osztályba sorolásról - a szakmai munkaközösség véleményének 
kikérésével - az igazgató dönt, mely döntését a jelentkezési időszak lezárultát követően nyilvánosságra 

hozza. A döntésnél figyelembe veszi az osztályok fiú lány arányát, a szakvélemények meglétét, a két első 

osztály lehetőleg azonos létszámmal való indításának prioritását, szülők kérését iker gyermekeik esetén az 
egy osztályban vagy külön osztályban történő elhelyezéséről. Továbbá figyelembe tudjuk venni egy 

óvodából történő érkezés esetén a baráti kapcsolatok fenntartását, amennyiben ezt minden fél együtt jelzi.   

Párhuzamos osztályainkban a helyi tanterv szerint azonos óraszámban tanulják a különböző tantárgyakat a 
tanulók. 

 

 

III.2. Tanulói átvétel szabályai: 

 

A szülő a szabad iskolaválasztás jogán gyermekét bármikor átírathatja másik iskolába. 
 

A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak többsége megegyezik az iskolánkban 

tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyagban való esetleges elmaradás mértéke nem 

haladja meg azt a szintet, amely a tanuló számára már nem teszi lehetővé a lemaradása pótlását. 
 

Az átjelentkezés időpontja lehetőleg az új tanév kezdetéig vagy a félévi bizonyítvány közvetlen kiadását 

követően történjen meg. Tanév közben csak indokolt esetben veszünk át helyi iskolából tanulókat, leginkább 
városunkba tanév közben költöző családok választását tudjuk megkönnyíteni tanévközi iskolaváltáskor.  

Átvételkor különbözeti vizsga rendelhető el. A különbözeti vizsga azokra a tantárgyakra, illetőleg 

tananyagokra terjed ki, amelyeket a tanuló az érvényes tantervből és bizonyítványból megállapíthatóan az 
előző osztály(ok)ban nem tanult. Így különösképpen a református hit- és erkölcstan tantárgyból. (Lásd 

bővebben IX.2. A tanulmányok alatti vizsgák fejezetben.) 
 
 

Az átvételre vonatkozó szabályok: 

 A tanulói felvételi szempontsorban foglaltak figyelembevétele 

 Az osztály létszáma és az iskola engedélyezett összlétszáma lehetővé teszi a felvételt. 

 A különleges bánásmódot igénylő tanuló esetén a szakvélemény megfelel az alapító okiratnak és a 

személyi, tárgyi feltételek megléte, a fejlesztés lehetőségeinek biztosítása adott. 

 A választott tanult idegen nyelv biztosítható az átvétel után. 

 Az átveendő tanuló magatartása, szorgalma és a vele szemben alkalmazott fegyelmező és fegyelmi 

intézkedések figyelembevétele. 
 

Az intézményvezető a fenti szempontokat mérlegelve – az intézményvezető helyettesek és az érintett 

osztályfőnök véleményének kikérésével - dönt a tanuló átvételéről. Az elutasításról írásban értesíti a tanuló 

képviselőjét és felhívja a kiskorú tanuló szülőjének figyelmét arra, hogy a döntés ellen jogorvoslattal élhet az 
intézményünk fenntartójánál. 

Ha az átvett tanuló iskolájának Pedagógiai Programja lényegesen eltér iskolánk programjától a tanuló 

különbözeti, vagy osztályozó vizsgára kötelezhető. Az átvételkor különbözeti vizsga letétele akkor írható elő, 
ha a tanult tananyagban vagy annak ütemezésében jelentős eltérés állapítható meg. A vizsga jellegéről, 

módjáról, időpontjáról az intézmény vezetése a szülőt az átvételkor írásban értesíti.  A különbözeti vizsgát az 

átvétel előtt kell megszervezni, annak eredménye befolyásolja az átvétel elfogadását vagy elutasítását.  
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  A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:  

 a tanuló anyakönyvi kivonatát, 

  lakcím kártyáját,  

 TAJ-kártyáját 

 a szülő személyi igazolványát,  

 szülői felügyeletről nyilatkozatot 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt 

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot 

 a gyermek egészségügyi könyvét 

 keresztlevelét (amennyiben van) 

 8. évfolyam esetén konfirmációs emléklapot (amennyiben konfirmált) 

Veszélyhelyzet esetén elrendelt tantermen kívüli tanrend ideje alatt a közösségbe való beilleszkedés, 
valamint a személyes és szakmai kapcsolatok (osztálytársak, osztályfőnök, a tanítók, tanárok) kialakításának 

akadályoztatottsága  miatt nem veszünk át más intézményből tanulókat. 

IV.  Az iskola szereplőinek együttműködése 

IV. 1. Pedagógiai célú kapcsolattartás az intézmény partnereivel 

 

Legfőbb partnereink a nevelési folyamatainkban a szülők. Célunk a tanuló személyiségének harmonikus 

fejlesztése, melynek legfőbb feltétele a család és az iskola aktív együttműködése. Az együttműködés alapja a 

gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség, és az egymás iránti bizalom. A szülőket az iskola egészének 

életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök 

tájékoztatják.  

A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái  

Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház 

és a pedagógusközösség együttműködése. Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek 

feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a 

koordinált pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az iskolai nevelés egysége, és ennek nyomán a 

gyermeki személyiség kedvező fejlődése.  

 Családi vasárnap. Minden hónap első vasárnapján Istentisztelet a Református Általános Iskola 

családjai számára.  Elvárjuk, hogy a szülők gyermekükkel együtt vegyenek részt a családi 

vasárnapokon, és az egyházi- és iskolai ünnepeinken. 

 Bepillantás program sorozat, melyben az iskolánk iránt érdeklődő szülők leendő elsőosztályos 

gyermekeikkel vehetnek részt, nyernek bepillantást iskolánk életébe, játékos kötetlen formában, a 

szülők kérdéseikkel hozzánk fordulva szerezhetnek bővebb információkat iskolánkról, 

együttműködésünkről, leendő tanítóikról. 

 A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái, alkalmai és lehetőségei 

 A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az iskola 

igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják.  

 a Diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és 

faliújságon keresztül, 

  az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat.  
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 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, ill. választott 

képviselőik (osztályonként 3 fő) útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel vagy az Igazgatótanáccsal 

 A tanulót fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan tájékoztatják normál tanrend 

és digitális tanrend alatt egyaránt. 

 Egyéb alkalmak az együttműködésre: 

 kötelező tanítási órák,  

 nem kötelező iskolai órák,  

  szakköri foglalkozások,  

  énekkari/musical foglalkozások,  

  közös kirándulások, táborok  

  klubdélutánok,  

  közösen végzett hasznos munkák,  

  sportversenyek, vetélkedők,  

  diák fórumok,  

  személyes megbeszélések, ünnepségekre készülés, részvétel 

 DÖK és pályaorientációs nap 

 Szeretethíd 

 A szülői munkaközösség és az intézmény együttműködése  

Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői munkaközösség 

működik. Az osztályba járó tanulók szülei alkotják az osztály szülői munkaközösségét, amelyet a maguk 

közül választott három tisztségviselő az osztályfőnökkel együttműködve irányít. Az iskolai szülői 

munkaközösség az egyes osztályok szülői munkaközösségéből áll. Az osztályok SZM elnökei és tagjai 

választják az iskolai szülői szervezetének vezetőit: az elnököt és a tisztségviselőket.  

A szülői munkaközösség képviselőivel tartott kapcsolat, véleményük, tanácsaik figyelembevétele nagyon 

fontos, hiszen ők úgymond a megrendelők arra a szolgáltatásra, amit nyújtani tudunk, fogunk gyermekeiknek 

nevelés oktatás hitélet területén. A szülői munkaközösség a legfőbb erő abban, hogy a szülők értsék és 

elfogadják a nevelésünk pedagógiai eredménye csak a gyerek-szülő-pedagógus harmonikus 

együttműködésétől, egymás segítésétől várható. 

 A szülői munkaközösség főbb tevékenységi területei 

 Szervezi a szülők tájékoztatását az intézmény céljairól, közvetíti a szülők véleményét az iskola 

igazgatójának.  

 Aktivizálja a szülőket a nevelő- és oktatómunka és a diákélet támogatása érdekében. 

  Aktívan részt vesz az iskolai rendezvényeken. 

  Ötleteket nyújt az előadások (hitéleti, nevelési stb.) témáihoz. 

  Őszinte véleményt nyilvánít.  

 Érdeklődő, segítő hozzáállást, együttműködő magatartást tanúsít. 

  A nevelési problémák megbeszélésénél őszinte, a közös megoldásra való törekvést támogatja.  

 Segíti a tanórán kívüli nevelőmunkát.  

 Lehetőségeihez mérten részt vállal a tanulók jutalmazásában, segélyezésében, az iskolai 

eszközállomány fejlesztésében, az iskolai munka körülményeinek javításában szponzori 

segítségnyújtást biztosít.  
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A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái 

 Szülői értekezlet, melynek feladata a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés 

kialakítása, a szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, az országos és helyi 

közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, a helyi tanterv követelményeiről, az iskola és a 

szaktanárok értékelő munkájáról, saját gyermekének tanulmányi eredményéről, iskolai 

magatartásáról, a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintéjéről, az iskolai és 

az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményéről, problémáiról. 

  Fogadóóra, melynek feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen 

keresztül egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének lehetősége konkrét tanácsokkal. 

  Nyílt tanítási nap, melynek feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskola nevelő- és oktató 

munka mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon 

közvetlenül gyermeke, és az osztályközösség iskolai életéről. 

 Írásbeli tájékoztató, melynek feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival, vagy 

magatartásával összefüggő eseményekről, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján 

közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével. 

 Előadások szervezése gyermeknevelési, tanulás támogatását stb. érintő témákban és azokon való 

részvétel. 

 Keresztyén bál, (mely bevételéből a Református Hitéletért Alapítványunkat támogatja) 

 Karácsonyi műsorra készülés 4. osztályban, anyák napi műsor 1. osztályban 

 Pályaválasztási tanácsadás 

 

 A szülők részéről elvárhatjuk  

 Mindenekelőtt a hiteles példamutatást gyermekeik részére. Ennek keretében megkívánjuk, hogy 

azonosuljanak az iskola nevelési céljaival, ismerjék meg azokat, hogy közös nevelésünk eredményes 

lehessen.  

 Az iskoláért való felelősség (anyagi és szellemi értelemben) növelését gyermekeikben,  

 Részvételt az iskolai rendezvényeken, családi vasárnapokon  

 Ötletnyújtást szülőknek szóló nevelési előadások (hitéleti, nevelési stb.) szervezése esetén azok 

témáihoz.  

 Őszinte véleménynyilvánítást,  

 Együttműködő magatartást,  

 Nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést,  

 Érdeklődő, segítő hozzáállást,  

 Szponzori segítségnyújtást a Református Hitéletért Alapítványunk támogatásával 

Legerősebb intézményi kapcsolata az iskolának az óvodánkkal van, ami szakmailag teljesen önálló 

intézmény 

Az iskolaválasztás előtti szokásos nyíltnapok mellett tovább erősítjük a lehetőségeket, hogy óvodásaink 

beleszerelmesedjenek az iskolánkba. Ezért 

 ovikönyvtár foglalkozásokat tartunk az új könyvtárunkban.  A nagycsoportosok be is iratkozhatnak 

és a számukra megfelelő könyvekből kölcsönözhetnek is.  

 Rendszeres iskolasétákat tartunk, ahol az ovisok a nagy műanyag borítású kézilabdapályánkat és a 

tornatermünket használhatják játékra, sportolásra. Ezekbe a foglalkozásokba az elsőosztályosainkat 

is bevonjuk, hiszen legtöbben a mi óvodánkból érkeztek és sok ismerős, barát van közöttük.  
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 A szeretethíd napján az iskolásaink tevékenykednek az óvodánkban is. A közös kertészkedés, 

virágültetés, a kicsikkel a másokkal törődés pedagógiai értékének kihasználása. 

 A hagyományteremtő pünkösdi szabadtéri Istentisztelet és családi napon jelenlévő leendő 

óvodásaink és elsőseink számára foglalkozások tartása minden alkalommal. Ez lesz az utolsó 

alkalom a „nagy kezdés” előtt, hogy tudjuk erősíteni a gyerekek, szülők és óvópedagógusainkon, 

tanítóinkon keresztül kapcsolatukat intézményünkkel. 

 Az óvó pedagógusok és tanítóink szakmaikapcsolata a leendő első osztályosok iskolaérettségével és 

más pedagógiai, fejlettségre vonatkozó információ megosztásával kapcsolatban. 

 

A Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziumhoz is több szállal kapcsolódunk: pályaorientációval, a 6 

osztályos gimnáziumba való felvétellel, gimnázium által hirdetett versenyekkel, egyházi ünnepeken való 

együttes részvétellel, intézmény vezetés képviseletével a gimnázium jeles rendezvényein, alkalmain. 

Szervesen kötődünk a fenntartónkhoz, a Hajdúnánási Református Egyházközség Presbitériumához 

vezetésen keresztül napi kapcsolatban, de 4 pedagógusunk, mint presbiter is képviseli intézményünket. 

Templomunk és gyülekezeti házunk legaktívabb használói vagyunk. 

Diákönkormányzat gazdag programjai: nyári tábor, kisállat bemutató, farsang, DÖK–nap, közös 

múzeumlátogatások, kirándulások, szervezése. A Diákönkormányzattal érdekes a kapcsolat, mert ők elvileg 

állam az államban.  Érezniük kell a tanulóknak benne, hogy jogaik gyakorlását nem az iskola ellen kell 

gyakorolniuk, hanem az életre felkészítés része ez is. Figyelnünk kell rá, hogy a   programok szervezések 

segítése mellett helyesen, ösztönzően és eredményesen tudjuk segíteni a Diákönkormányzat jövőbeni 

vélemény nyilvánítási, joggyakorló munkáját is. 

A Református Idősek Otthonát is belső kapcsolatként kezeljük hiszen napi szinten eledelünket készítik, 

bálunk megrendezésében segítenek. A legjobb szomszédok. Lehetőséget adnak a generációk közötti 

kapcsolat építésre, amit ki kell használnunk a járványügyi előírások, egészségvédelem szem előtt tartásával.  

 

Külső kapcsolataink: 

Református iskolák látogatása: A református intézményekben tartott képzéseken, bemutatóikon, 

konferenciákon részvétel nem csak szakmai fejlődésünk miatt fontos, hanem a református pedagógiai 

szellemiség átadása megtapasztalása, ez együvé tartozásunk megélése miatt is. A jógyakorlatok 

megosztásával saját pedagógiai tapasztalunk is gyarapodik, melyet saját iskolánkban folyó szakmai 

munkában kamatoztatunk. A református iskolák által hirdetett tanulmányi, bibliaismereti versenyeket 

preferáljuk, lehetőség szerint tanulóinkat indítjuk ezeken a versenyeken. 

Társegyházak. A katolikus és a görögkatolikus egyházakkal a hitoktatás területén tartjuk a kapcsolatot, 

hogy hitoktatóik az iskolánkba járó és nem református tanulóink számára is biztosítani tudják saját 

felekezetük szerinti hitoktatást 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulóinkkal kapcsolatos 

információk megosztása, szükséges pedagógiai jellemzések, esetmegbeszélések, gyermekvédelmi fórumok 

terén szinte napi kapcsolatban vagyunk. 

Magyarlapádi  Általános Iskolával testvérkapcsolat: A kapcsolatunk élővé tételének egyik 

kulcsmozzanata a Határtalanul program, melynek keretében osztályszinten tudjuk meglátogatni (ha 

járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi) testvériskolánkat. Cél, hogy minden tanévben a 7. osztályos tanulóink 

részt tudjanak venni a Határtalanul programban és a testvérkapcsolat személyes ápolásában. 
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Részlet a megállapodásból:  

“Pedagógusaink és tanulóink nevében ünnepélyesen kinyilatkozzuk a két iskola tanítói és tanárai 

közötti tapasztalatok cseréjét, a közös hitéleti,  történelmi és irodalmi értékek feltérképezését, 

megismerését és gazdagítását, közös tanulmányi, szabadidős, kulturális és sportrendezvények 

szervezését és lebonyolítását, a két intézmény jó hírnevének öregbítését,  a gyermekeken keresztül a 

két településen élő családok között kapcsolatok kialakítását, erősítését, a településeink és 

környezetének kölcsönös megismerését. Mindezt a keresztyéni szeretet és a magyarság 

összetartozásának szellemiségében tesszük.  Az együttműködés során meglátogatjuk egymás 

települését, előzetes egyeztetés alapján, lehetőségeink szerint részt veszünk iskoláink fontosabb 

rendezvényein, ösztönözzük iskoláink tanulóit egymás hagyományainak megismerésére cserediák 

programunkban, vagy bármely félnél rendezett táborokban” 

A Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fejlesztőpedagógus, pszichológus, 

logopédus, gyógytestnevelő munkatársai intézményünkben  prevenciós szolgáltatások biztosításával a kora 

gyermekkori intervenció, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek megelőzése, a már meglévő 

nehézségek kezelése, a sajátos nevelési igényű gyermekek hátrányainak csökkentése, szükség esetén a 

gyermekek pszichológiai ellátása, a gyermekek beszédjavítása, a tehetséges tanulók azonosítása és 

gazdagítása, a speciális egészségügyi célú gyógytestnevelés biztosítása terén segítik egészítik ki pedagógiai  

munkánkat. 

Református Pedagógiai Intézet pedagógiai munkánkat segíti szakmai ajánlásokkal, taneszköz-jegyzékkel, 

hitoktatást fejlesztése terén, továbbképzések szervezésével, a szaktanácsadással, a  reftanár  digitális 

tananyagokat tartalmazó felületével, intézményvezetői konzultációkkal. 

Tiszántúli Református Egyházkerület Tanügyi Hivatala szakmai, törvényi információs támogatása segíti 

munkánkat 

 Továbbá folyamatos szakmai kapcsolatot tartunk továbbá az alábbi szervezetekkel:  

- Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium,  

- BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,  

- H-B. Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatala 

 

 

IV. 2.  A tanulók részvétele az intézményi döntéshozatalban 

 

Az iskola életével kapcsolatos legfontosabb döntések a nevelőtestület hatáskörébe tartoznak. A jogszabályok 

szerint bizonyos döntések a fenntartó, mások az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartoznak. A tanulók 

döntési joga a diák-önkormányzati munkában történő részvételre, annak szervezésére, szervezeti 

rendjének kialakítására korlátozódik a jogszabályok által meghatározott módon. A köznevelési 

törvényben és 20/2012. (VIII. 31.) EMMI végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint 

biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a tanulók – a diákönkormányzat szervezeti keretei között – kifejthessék 

véleményüket a házirend, a szervezeti és működési szabályzat elkészítésekor. Ennek érdekében az 

osztályfőnökök és a diákönkormányzat patronáló tanára közreműködésével minden osztályban az életkornak 

megfelelő szinten és tartalommal ismertetjük a dokumentumok tartalmát, biztosítjuk az egyes tanulók és az 

osztályközösségek számára a véleménynyilvánítás lehetőségét. A dokumentumok tanulói véleményezése a 

diákönkormányzat hatásköre az annak szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint. 
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A tanuló joga, hogy személyesen vagy képviselői útján – a jogszabályban meghatározottak szerint- részt 

vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. 

A döntési jogkört-a nevelőtestület véleményének kikérésével az alábbi területeken gyakorolhatják:  

- saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, a DÖK működtetésében 

-a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználása 

-egy tanítás nélküli munkanap programszervezése 

- tisztségviselőik megválasztásában 

-a DÖK tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, valamint 

 

A diákönkormányzat véleményét   ki kell kérni (Nkt 48.§ (4)): 

a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

d) a házirend elfogadása előtt. 

 

 További jogok: 

- a tanuló joga, hogy „válasszon a Pedagógiai Program keretei között a választható tantárgyak, 

foglalkozások, közül.” (NKT 46§ (6) b) A tanulók e jogukkal minden tanév során egy alkalommal 

élhetnek. A választás a következő tanévre szól, és az iskola személyi, tárgyi lehetőségeinek 

figyelembevételével történhet.  

V.  Közösségfejlesztés 
 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely aktív, dinamikus kapcsolatot teremt az egyén és a társadalom 

között. A mi református közösségünkben is több kisebb-nagyobb közösség tagjaként nevelődik a gyermek, 

fejlődik személyisége. Figyelemmel kell lennünk nem csak a családi közösségből hozott normákra, hanem az 

osztály-, az iskolai-, a gyülekezeti-, baráti stb. közösségek nevelő hatására is, el kell érnünk annak pozitív 

irányú működését. 

Az áldozatvállalás, a lemondás, a közösségi célokért való munkálkodás, az egy mindenkiért elv 

megteremtése, elfogadtatása a célunk. Alig van nevelési-oktatási terület, ahol ne találkozhatnánk e fejlesztés 

lehetőségével, ezért minden alkalmat meg kell ragadni a jó közösségi szellem kialakításáért. 

A közösségfejlesztés területei: 

 a család 

 az iskola 

 az iskolán kívüli közösségek 

 

Az iskola keretén belül működő közösségi nevelés színterei 

 iskolai foglalkozások gyermekközösségei 

 osztályközösségek 

 teljes iskolai közösség 

 cserkészcsapat 

 Hajdúnánási Református Egyházközség 

Ezek hatása összeadódik és hozzájárul: 
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 a tanuló közösségi magatartásának kialakításához, 

 vélemény alkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, 

 a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend), 

 az együtt érző magatartás kialakulásához, 

 a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

Nem állítunk tanulóink elé elérhetetlen célokat, csupán irányokat jelölünk ki, hogy közösségi 

magatartásukban törekedjenek a keresztyén értékrendet betartani. Ez a közös értékrend az alapja iskolánk 

közösségeinek. 

A szociális kompetenciák (nyitottság, empátia, társas érzékenység, felelősségérzet, segítőkészség, 

odafigyelés stb.), kiemelt fejlesztésével a tanulók társas kapcsolatainak pozitív befolyásolása, tudatos 

irányítása. 

 

V. 1. A TANÍTÁSI ÓRÁN MEGVALÓSÍTHATÓ KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ 

FELADATOK: 

 

Tanulásszervezés  

Reggeli közös áhítat, hétzáró áhítat, iskolai ünnepségek, 

Iskolai közösségi alkalmakra, egyházi ünnepekre való készülés; 

Ajándékkészítés, iskoladekorálás stb. 

 

V. 2. AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FELADATAI: 

 

Tanórán kívüli foglalkozások: napközis, tanulószobai foglalkozások, délutáni tehetséggondozó NÍVÓ 

foglalkozások, szakkörök, korrepetálások, versenyekre felkészítések 

Klubdélutánok, osztálykirándulások 

 

V. 3. A DIÁKÖNKORMÁNYZATI MUNKA KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAI: 

 

A diákönkormányzat 2003 őszén alakult, az iskolával tanulói jogviszonyban álló minden diák tagja. A 

diákönkormány azért jött létre, hogy gyakorolja a jogszabályban biztosított jogosítványait (tájékozódási, 

véleménynyilvánítási és egyetértési jog), a diákság érdekeinek védelmében fellépjen, szervezze az iskola 

diákéletét és a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységét. Tartalmas programjával, ötleteivel pozitív 

töltődést ad gyermekeinknek. Külön éves munkaterv szerint működik.  

A diákönkormányzat hagyományos közösségi programjai, eseményei:  

 kirándulások, 

 farsang 

 DÖK-nap 

 az iskola képviselete városi és egyházi ünnepségeken 

 

V. 4. A SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FELADATAI: 

 

A testileg-lelkileg egészséges személyiség kialakulásához elengedhetetlenül fontos, hogy a gyermeknek 

minél több szabadideje legyen. Ez az időkeret ad lehetőséget a napi kifáradás ritmusához igazodó pihenésre, 

regenerálódásra. 

A szabadidő telhet játékkal, művelődéssel, sporttal, munkával, de szórakozással is. 
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Iskolánkban - a tanulói létszámra tekintettel - nem biztosított a szabadidőszervező pedagógus 

alkalmazásának lehetősége. A napközis foglalkozásokon, a diákönkormányzat és a cserkészcsapat által 

szervezett alkalmakon, sportdélutánokon gondoskodunk tanulóink rendszeres, hasznos szabadidős 

programjairól. 

 

V.5 Hagyományrendszerünk, ünnepeink 

 

Az iskolai hagyományoknak értékmegőrző, közösségteremtő, identitásformáló szerepe van, amire nagy 

hangsúlyt fektetünk. 

 

A tanévnyitó Istentiszteletünkön kis ajándékkal fogadjuk az első osztályosokat, az ünnepi alkalomra való 

verseket viszont közülük mondják el az erre felkészített gyermekek. 

Tanévzáró Istentisztelet, ballagás - A nyolcadik osztályosok elbúcsúznak iskolatársaiktól, tanáraiktól, az itt 

töltött sok évtől. 

 

 Nemzeti ünnepek, megemlékezések: 

Iskolánkban a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, 

példáját őrző, az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.), a 

holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 

23-ai nemzeti ünnepeken megemlékezést tartunk, amelyet a magyar-, történelem- illetve az osztályfőnöki 

órákon készítünk elő.   Március 15-i ünnepségre az 5 osztályosok és október 21-i ünnepre a 8. osztályosok 

készülnek ünnepi műsorral, amit az iskola közössége előtt mutatnak be.  

Az iskolán kívüli városi megemlékezéseken évfolyamonként felmenő rendszerben veszünk részt 3 osztálytól 

felfelé az életkori sajátosságoknak, történelmi ismereteik bővülésének megfelelően.  Így minden évfolyam 

minden évben egyszer osztályszinten részt vesz    a számára kijelölt ünnepségen.  A 8. évfolyam elérésére az 

összes megemlékezésen részt vesznek tanulóink.  

Himnuszéneklő versenyt rendezünk minden páratlan tanévben, Kéky Lajos Kulturális napokat tartunk 

minden páros tanévben, hogy nemzeti és helyi kulturális örökségeinket ily módon is tovább éltessük, 

tanulóink életének részévé tegyük.  

 

Egyházi hagyományok: 

Családi vasárnapok. - Minden hónap első vasárnapján a gyermekeinket szüleikkel együtt várjuk az 

Istentiszteletre. Ilyenkor a családdal kapcsolatos igei üzeneteket közvetítenek lelkészeink 

 Reformáció napja a tanulók részvételével, a 2. osztályosok, az új tanulók és pedagógusok fogadalomtétele 

Keresztyén bál - Szülők, tanárok, az iskolát támogató felnőttek, régi diákok és tanárok számára rendezett 

bál, amelynek célja, hogy a kellemes együttléten túl, j támogassa a Református Hitéletért Alapítványunkat. 

Mikulás járás - Iskolánkban hagyományosan minden osztályt meglátogat a Mikulás a várva várt 

csomagokkal.  

Karácsonyi (Betlehemes) műsor.  Karácsony szentestéjén a 4 osztályosaink készülnek Jézus születésének 

bemutatásával műsorukban.  

Karácsony – a téli szünet előtti utolsó tanítási nap az iskolánk aulájában minden osztály külön-külön a 

feldíszített karácsonyfa előtt elénekel egy már tanult egyházi éneket.  

Pünkösdi családi nap.  Óvodás és elsőosztályos szülőknek hirdetett szabadtéri Istentiszteletet követő 

program, mely szervezésében és lebonyolításába pedagógusaink részt veszek. 

Pénteki közös áhítatok 

Hetedik osztályosok konfirmációja. Konfirmációra az egyházközség lelkipásztorai készítik fel a 

gyerekeket.   
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Egyéb iskolai hagyományok: 

 

 

Farsang - A közös együttlétet arra használjuk fel, hogy a gyerekek átélhessék a téltemetés, tavaszvárás, 

hangulatát, a maskarázás örömeit.  

Anyák napi műsor: Első osztályosaink készülnek hagyományosan, amit a templomban adnak elő  

 

Állatok világnapja - Hagyományosan aznap délután mindenki behozhatja az iskolaudvarba kedvencét, 

kedvenceit, ahol az érdeklődőknek bemutatja, elmondja miért szereti, miért a kedvence, mit eszik, hogyan 

kell gondozni.  

 

Zeneszalon – Minden évben a Kéky Lajos Városi Művelődési központ által szervezett   bérletes zenei 

programsorozaton   gyermekeinkkel részt veszünk. A bérleteket a Református Hitéletért Alapítványunk 

vásárolja meg számunkra. 

 

Családi napok. - Az osztályfőnökök szervezésében osztályszintű programok melyeken a szülők is részt 

vesznek gyermekükkel.  Ez lehet kerékpártúra, közös főzés, szalonnasütés stb. 

 

Közösség erősítés - A pénteki áhítatok végén iskolai közösségünk előtt bemutatjuk társaiknak azokat a 

tanulókat és elismerésként kapott díjaikat, okleveleiket, akik valamilyen versenyen helyezéseket értek el. 

Közösen örülünk eredményeiknek, sikerüknek  

 

Dekorálás.  

Az ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó díszítést az iskola aulájában a gyerekek készítik a rajztanár és az 

osztályfőnök irányításával, minden hónapban másik osztály. 

 

 Gyermeknap a DÖK szervezésében 

 

2018-ban felvett testvérkapcsolatunk a magyarlapádi általános iskolával sok lehetőséget kínál tanulóink 

számára, hogy igazán élővé tudjuk tenni ezt a kapcsolatot. A lehetőség szerint minden évben megpályázott 

Határtalanul program keretében az egyik nap   Magyarlapádon a testvérkapcsolatunk, együvé tartozásunk 

megéléséről szól. 

 

 

VI.  Személyiségfejlesztés 

VI. 1.  A személyiségfejlesztés általános pedagógiai feladatai 

Református iskolánk feladata olyan egyetemes református keresztyén alapokon nyugvó emberi értékek 

kialakítása, ami a lélek gyümölcseiből fakad. Erre épül a   hazaszeretet, becsület, kreativitás tervszerű 

fejlesztése úgy, hogy az tanulóink felnőtté válásakor személyes és társadalmi szintű kötelességtudattal, 

áldozatvállalással párosuljon. 

Ennek megvalósítási tere a tanítási órákon kívül iskolai, egyházi alkalmak, ünnepségek, kirándulások, 

cserkészet, meghitt beszélgetések, családi és baráti rendezvények lehetnek. 

Fejlesztenünk kell a felelősségérzetet, és a felelősségvállalást, meg kell ismertetnünk a diákjogokat, és 

kötelességeket tanulóinkkal, döntéseinkbe be kell őket vonni. 
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Hagyománytiszteletre, azok ápolására, gyakorlására kell nevelnünk, megmutatni elődeink sikereit, méltó 

példaképeket állítva eléjük. 

Teret biztosítunk a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, játéknak, munkának. 

A tanulás területén törekszünk széleskörű módszertani eszköz biztosítására, abból a célból, hogy tanulóink 

egy-egy ismeretkört több oldalról megközelítve ismerjenek meg. 

Szabadidős tevékenységüket úgy kell megszervezni, hogy az életkori sajátosságaiknak megfelelően 

személyiségüket kibontakoztató élményekhez juttassa őket, fejlesszük kreativitásukat. 

A napközis nevelők is törekszenek a délutáni foglalkozásokat úgy megszervezni, hogy a tanulók részt 

vehessenek a szabadidős tevékenységek valamelyikén, vagy egyéni programok szervezésével igyekeznek 

bővíteni a diákok tapasztalatszerzésének körét. 

Egy-egy iskolai program szervezésébe és lebonyolításába a pedagógusok is aktívan bevonják a gyerekeket, a 

korosztályuknak megfelelő feladatokkal. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok részét képezi a toleranciára való nevelés, a 

sajátos élethelyzet elfogadása, segítés mások gondjainak megoldásában, a konfliktusok agressziómentes 

kezelése., a keresztyén emberkép közvetítése. 

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat segítő pedagógiai intézkedések: 

"Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére.„ (Rom. 15,7) 

 Az Nkt. 4. § 37. pontja értelmében lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló az a tanuló, akinek az adott 

tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi 

átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű 

pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé. 

Az iskolánk lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóinak adatait, valamint az alkalmazott intézményi 

intézkedéseket összesített formában, évfolyamonkénti  bontásban a tanév első félévére a második félévére 

vonatkozóan is rögzítjük az Oktatási Hivatal által kijelölt jelzőrendszerben. 

LEMORZSOLÓDÁS: inkább folyamatnak, mint egyszeri eseménynek tekinthető, amely 

 már az alapfokú oktatásban megkezdődik, az első iskolai kudarcok megtapasztalásával, az iskolától 

való elidegenedéssel 

 az iskolaváltás, illetve az oktatási szintek közötti váltás különösen nehéz,  

 a munkaerő-piaci igényekkel rosszul összehangolt oktatási, illetve képzési programok növelhetik az 

oktatásbeli kudarc kockázatát, mivel a diákoknak az iskolát követően nincsenek kilátásaik,  

 az oktatási és képzési rendszerek gyakran nem nyújtanak kielégítő, a problémára összpontosító 

támogatást a diákok számára, hogy azok meg tudjanak birkózni az érzelmi, társadalmi vagy oktatási 

nehézségekkel, és továbbra is részt tudjanak venni az oktatási, illetve képzési rendszerben,  

  az iskolák számára nehéz feladat, hogy megfeleljenek a diákok eltérő tanulási stílusából, továbbá a 

vegyes képességű diákokból álló csoportok eltérő igényeivel szembesülő tanárok segítése terén 

adódó kihívásoknak,  

  személyre szabott és rugalmas tanulási feltételek kialakítása hiányában erősödik. 
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 Ezért keresztyén szemléletű, elfogadó és támogató légkörű iskolai / osztályközösségeink tanulmányi 

környezetében lemorzsolódási folyamat megállítása és visszafordítása érdekében: 

1.  Tanulmányi eredmény javítását célzó beavatkozásokat és tanulói előrehaladást támogató tevékenységeket 

foganatosítunk 

 Kulcskompetenciákat fejlesztő tevékenység – A tanmenetekben tanóránként minden 

tantárgynál megjelenik a kulcskompetenciák fejlesztése 

 Tanulásmódszertani támogatás tanórai foglalkozásba ágyazottan – Az intézmény kiemelt 

feladatai közé tartozik a tanulás tanítása, a tanulásmódszertani segítség nyújtása a tanulók 

számára, amely a tanórákon jegyzetelési technikák megismertetetésével zajlik. 

 Tantárgyi előrehaladás támogatása személyre szabott pedagógiai módszerekkel: 

 Felzárkóztató foglalkozások lehetőségének biztosítása  

 A tanulókat tanulószobán való részvételre kötelezzük, amennyiben az előző 

félévben 3,5 alatti tanulmányi átlagot értek el. 

 Tanulmányi eredmény romlása után a szülői kérelem felülvizsgálata a délutáni 

foglalkozások alóli mentességre vonatkozóan.  

2.  Közösségfejlesztő, közösségépítő beavatkozás 

 Szabadidős, közösségfejlesztő foglalkozások szervezése, 

 3. Tanulói motiváció növelésére irányuló beavatkozás 

 Életút támogató pályaorientációs szolgáltatás – pályaorientációs nap szervezése 

 Református EGYMI intézményünkben is szakmai segítséget nyújtó pszichológusa kérésre 

osztályszinten és egyénileg is pályaorientációs felmérést és tanácsadást végez 7 évfolyamon. 

 8. évfolyamon 2020. szeptemberétől kötelező online POM (Pályaorientációs Országos 

Mérés), melyből keletkezett eredmény feldolgozása, értelmezése   Református EGYMI 

pszichológus és/vagy osztályfőnöki segítséggel történik 

 4. Együttműködések.  

 Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal 

 Helyi Önkormányzattal 

 Védőnői szolgálattal 

 Református EGYMI szakembereivel 

A foganatosított beavatkozásunknak köszönhetően a 2019/2020-as tanév végére 8 %-ra csökkent a 

lemorzsolódás veszélyének kitett tanulóink száma.  

Célunk: 

 hogy az intézkedéseink rugalmas és tartós alkalmazásával hosszútávon 10 % alatt tarthassuk 

lemorzsolódás veszélyének kitett tanulóink számát. 

 a digitális   tanrend alatt is megtaláljuk a megelőzés, beavatkozások alkalmas módszereit a 

lemorzsolódás csökkentésére. 

 

VI. 2.   A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 
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Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, 

melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembevétele, 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 

Az oktatási-tanulási folyamat segítője és kulcsszereplője is a pedagógus, aki formál, orientál, támogat, egyre 

önállóbbá teszi tanítványait, kialakítja bennük az önszabályozás készségét, az autonómiát és a szabadságot, 

mert tudja, hogy az oktatás komplex interaktív folyamat. A tehetséggondozás legfontosabb módszere a 

gazdagítás, a tudás felfedezése, a rácsodálkozás öröme, az ismereteknek a kötelezőn túli élesítése, 

elmélyítése, mely fejleszti a kritikus és a kreatív gondolkodást, az intellektuális képességet. A képességek 

fejlesztésére tevődött át a hangsúly, ma az alkotó gondolkodás és az együttműködés a leghasználhatóbb 

tudás. A pedagógusainkkal szemben a XXI. században új kompetenciaelvárások jelentek meg, melyeket a 

keresztyén pedagógiai szemlélettel ötvözünk:  

  A tanuló empatikus elfogadásával optimális személyiségfejlődés megvalósítása. 

  Nyugalom, türelem, higgadt határozottság.  

 Gyermekközpontú szemlélet.  

 Szociális érzékenység, az eltérések elfogadásának, a különbségek kezelésének a képessége.  

 A kooperatív tanulást megvalósító gyakorlatok alkalmazása, az egymást segítő tanulók 

együttműködése.  

 Heterogén csoportok működtetése, rugalmas tanulásszervezés mindennapi gyakorlata, alternatív utak 

kínálata a tanulók számára.  

 Hatékony tanítás, amelynek jellemzője az igényesség, a folyamatos mérés és vissza-jelzés, az egyéni 

tanulmányi terv és megvalósulásának rendszeres nyomon követése.  

 Együttműködés a problémamegoldásban intézményen belüli és intézményen kívüli szakemberekkel. 

VI. 2. 1. A tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységek 

 

Fontosnak tarjuk, hogy a pedagógusok ezen a téren is megfelelő pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel 

rendelkezzenek, hogy minél előbb felismerjék a tehetségeket. 

Cél: a tehetség minél sokoldalúbb kibontakoztatása 

Feladat: a tanulók tevékenységeinek, önállóságainak, kezdeményező készségének, probléma megoldó 

módszereinek szélesítése, alkotóképességének előtérbe állítása, kreativitásának fejlesztése, a 

kulcskompetenciák megalapozása, bővítése, megszilárdítása, és az egyénhez igazodó fejlesztés 

A fejlesztés lehetőségei: tanórán, tanórán kívül, önálló formában 

  iskolai könyvtár és az iskola egyéb lehetőségeinek önálló, csoportos használata 

  versenyek: Szülőkkel egyeztetve rendszeres résztvevői tanulóink a református és világi iskolák 

tanulmányi, sport- és művészeti versenyeinek.  

 Bátorítjuk tanulóinkat, hogy vegyenek részt iskolai és iskolán kívüli tantárgyi versenyeken 

Egyházmegyei zsoltáréneklő és Bibliaismereti versenyen. Ezek jó alkalmak arra, hogy próbára 

tegyék tehetségüket, tudásukat. Éves munkarendünkben meghatározzuk az adott tanévben preferált 

versenyeket. Évek óta nagy sikereket érünk el városi, megyei, szintű tanulmányi, művészeti és 

sportversenyeken, egyházkerületi versenyeken. 
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  kiscsoportos és egyéni foglalkozások: A tanórai differenciáláson kívül tehetséggondozó 

szakköreinken, NÍVÓ csoportokban, tehetséggazdagító programban széles körben biztosítjuk 

tanulóinknak az egyéni fejlődést.  

o A NÍVÓ csoportokban tanuló gyermekek számára egyéni fejlesztési terveket készítünk a 

többdimenziós tanítás módszerével, az egyéni tanulási stílus figyelembevételével a 

tehetséggondozás során.  

o A tehetséggazdagító programunkban Református Országos Értéktermő Tehetségközpont, 

regionális tehetségkoordinátorai – tehetséggondozó pedagógusok, és/vagy pszichológusok 

– biztosítják a tehetséggondozás szakmai hátterét, amely kiterjed a gazdagító programok 

bevezetését megelőző bemeneti szűrésekre és a programzárást követő hatásvizsgálatokra. A 

munkatársak segítik koordinálni az iskolánkba a programtartók adminisztratív és 

tehetséggondozással összefüggő feladatvégzését. Profiljukba tartozik az egyéni és csoportos 

tehetséggondozás is, személyiségfejlesztő tréningektől a komplex tehetséggondozó 

műhelyekig és a szakmai tanácsadás a szülők és a pedagógusok számára egyaránt. 

Iskolánkban matematika, magyar, biológia és fizika tantárgyakból, illetve óvodai 

nagycsoportban folyhat ezen keretek között tehetséggazdagító program a tanév eleji 

bemeneti szűrések eredményei függvényében 

  differenciálás, csoportbontás: kooperatív és projekt módszer, IKT eszközök használatának 

támogatása 

Az iskolai szervezésen túl kulturális bemutatókra, gyülekezet előtti szereplésekre készítjük fel tanulóinkat. 

Szoros együttműködésben segítjük a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

és Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz beiratkozott iskolánk diákjainak néptánc tanulási lehetőségét.  

A kompetenciafejlesztés keretében: 

Olyan légkör biztosítása, amely ösztönzi a problémamegoldást, a kreativitás fejlődését. 

A könyvtárhasználat, az információszerzés képességének elsajátíttatása (projektfeladatok, gyűjtőmunkák, 

kutatások, tanulói előadások előkészítése, Internet stb.). 

Különösen fontos a szociokulturális hátránnyal rendelkező, tehetséges tanulók fokozott egyéni megsegítése, 

az eredményesség méltó elismerése, jutalmazása. Mindezek érdekében felhasználjuk a kompetencia alapú 

oktatás támogató környezetét, és eszközrendszerét (differenciált fejlesztés különböző módjait). 

A napközi otthon, valamint a tehetséggondozásra biztosított órák hatékonyabb felhasználása. 

A sport foglalkozások, a mindennapi sportolás feltételrendszerének biztosítása, a testkultúra fejlesztése. 

Versenyeztetési, szerepeltetési, pályáztatási lehetőségek biztosítása, a tehetséges tanulók menedzselése.  

A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben megújuló tanulásszervezési eljárások alkalmazásával 

tesszük hatékonyabbá a fejlesztő munkát pl.: 

 differenciált tanulásszervezés 

 kooperatív technikák 

 Projektmódszer 

 tevékenységközpontú pedagógiák 

Bizonyos területeken tehetséges SNI tanulók célirányos fejlesztése.  
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Pedagógusaink nevelő-oktató munkájuk során arra törekszenek, hogy a differenciálás módszerével teljes 

mértékben kibontakoztassák a tanulókban rejlő képességeket, fejlesszék kreativitásukat, szociális 

kompetenciájukat, kognitív és affektív szférájukat.  

 Ennek érdekében:  

  Differenciált foglalkoztatást alkalmazunk,  

 A közösségi nevelés mellett nagy figyelmet fordítunk az egyéni bánásmódra,  

 Egyéni feladatok adásával igyekszünk kibontakoztatni a gyermek képességeit, tehetségét,  

 A tanulók érdeklődésének, adottságainak megfelelően szakköröket szervezünk. A szakkörök 

szervezésénél a sokoldalúságra, a változatosságra törekszünk.  

  Folyamatosan részt veszünk pályázatokon, tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön. 

 A közművelődési intézmények által biztosított lehetőségek kihasználása (múzeum-, hangverseny-, és 

színházlátogatások; városi könyvtárunk programjain.).  

 Diákönkormányzati tevékenységek 

 A tananyag lehetőségeinek függvényében projektmódszer alkalmazása.  

 

Korrepetálás:  

Azok a tanulók vesznek részt, akik: 

 - hiányzás miatt lemaradtak a tananyagban,  

- ismereteik hiányosak egy-egy részterületen,  

- igénylik a fokozottabb tanári segítséget,  

- az órai tananyag elmélyítésében szaktanári segítségre szorulnak. 

 

VI. 2. 2. Különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelése, oktatása 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek /SNI/ 

Személyi feltételek: 

Az SNI-s tanulóink integrált körülmények között tanulnak, meghatározott óraszámban pedig egyéni, illetve 

kiscsoportos fejlesztésben vesznek részt. Iskolánkban a saját pedagógusainkon kívül a Református EGYMI 

szakemberei (fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus, gyógytestnevelő,) valamint iskolaorvos, védőnő 

foglalkozik a sajátos nevelési igényű, illetve hátrányos helyzetű gyermekekkel. 

A növendékeink a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, továbbá az Országos Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottságoktól kapnak szakvéleményt. A szakértői vizsgálatot kérheti a szülő, illetve az iskola 

is. 

A tanév kezdetén az iskola szakembereiből álló csoport (védőnő, gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő 

pedagógus, gyógytestnevelő) az iskola vezetőjével személyenként megbeszéli a gyermekek szakértő által 

megállapított SNI státuszát, kijelöli a fejlesztést végző szakembert, és a szakvélemény ajánlása szerint 

megállapítja a heti óraszámot, amelyben a tanulóval foglalkozni kell. 

A fejlesztőmunka helyi rendje 

Sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, gyermekeket 

azonos módszertannal, dokumentációval az óvodánkban és az iskolánkban is ellátunk. 

Az SNI és a BTMN-es minősítésű gyermekek egyéni, illetve kiscsoportos fejlesztését az EGYMI fentebb 

felsorolt szakemberei vezetik, szakvélemény alapján, órarendbe illesztett foglalkozás szerint, kiemelve az 

osztályból. 
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A fejlesztést végző szakemberek rendszeresen konzultálnak egymással, és a növendékeket tanító 

pedagógusokkal, valamint rendszeres konzultációt folytatnak a tanulók szüleivel. Erre részben az iskola által 

megszervezett fogadóórák biztosítanak lehetőséget, de szükség esetén ezek a konzultációs alkalmak 

bármikor megszervezhetők. 

A fejlesztés módja: 

 A tanulókat a délelőtti tanítás alatt, meghatározott órákról kiemelve egyéni, illetve kiscsoportos 

formában fejlesztjük. Ezeken a foglalkozásokon személyre tervezetten dolgozzuk fel azt a 

tananyagot, amit az adott osztályban tanuló többi növendék tanul. 

 20/2012. EMMI-r. 132. § (6) A nevelési-oktatási intézményben alkalmazott óvodapszichológus, 

iskolapszichológus az óvoda, az iskola pedagógiai programja szerint szervezett óvodai foglalkozás, 

iskolai tanóra ideje alatt is végezheti a gyermek, a tanuló részére az egyéni tanácsadást abból a 

célból, hogy a gyermek, a tanuló személyiségfejlődését elősegítse. 

 Délutáni kiscsoportos foglalkozásokon - korrepetáláson - egyéni korrekció zajlik (a tananyag 

átismétlése, a házi feladatok elkészítése kétszemélyes helyzetben, fejlesztő játékok alkalmazása, 

személyiségfejlesztés) 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló 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  

– nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai 

– az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos 

használata  

– a pályaorientáció, középfokú továbbtanulás irányítása, segítése  

– iskolai sportkör, szakkörök  

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

programok)  

– szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások)  

– a szülőkkel való együttműködés  

 – szülők és a családok nevelési gondjainak segítése  

– szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról., szülőknek szóló 

programjairól.  

 

A.)  Tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztését segítő tevékenység 

Célunk a lassúbb tempóban haladó, gyengébb képességű, tanulási nehézséggel küzdő, sajátos nevelési 

igényű gyermekek számára a hiányos vagy fejletlen részképességek kialakítása, fejlesztése, továbbá a 

szocializálódási folyamat segítése, a beilleszkedéshez szükséges motivációk, értékek, normák és gyakorlati 

készségek elsajátításának segítése. 

A pedagógiai tevékenységet meghatározó vizsgálatok: 

 DIFER mérés, egyéni fejlesztés (2019-től kiegészítve eDia online felületen történő felméréssel és 

értékelés) és értékelés 

 Tanulási képességet vizsgáló Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye  
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 Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálatai 

 Belső mérési rendszer 

 Kompetenciamérések feldolgozása osztályszinten, személyre szólóan 

 A felzárkóztató tevékenység színterei 

A tanórákon a tanulók készségeinek, képességeinek, sajátos nevelési igényének ismeretében egyénre szabott 

módszerek alapján történik a fejlesztés 

Egyéni megsegítés színterei: 

 Adatbank használat a tanulói jellemzéshez, 

 Egyéni fejlesztési tervek készítése a tanulók számára, 

 Differenciált óravezetés, kooperatív óra, 

 Korrepetálás, egyéni megsegítés, 

A felzárkóztató tevékenység színterei az SNI –s tanulók részére: 

Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye együttműködés, 

ezen belül fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus, gyógytornász segítő tevékenységének biztosítása 

intézményünkben. 

 Gyógypedagógiai asszisztens, alkalmazása az iskolában, 

Egyéni tantárgyi megsegítés 

 Tevékenységformák: 

 differenciált tanulásszervezés 

 kooperatív technikák 

 projekt-módszer 

 tevékenységközpontú pedagógiák 

 individuális tanulás 

 B.) A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

/Hátrányos helyzetű tanuló az, akinek alapvető szükséglet-kielégítési lehetőségei korlátozottak, családja, 

szűkebb társadalmi környezete az átlaghoz képest negatív eltérést mutat, elsősorban szociális, kulturális 

téren. / 

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése, a szegregációmentes környezet kialakítása, fenntartása 

alapvető jelentőségű. Az egyenlő bánásmód elveinek betartása intézményünk kiemelt prioritása.  

Az egyenlő bánásmód követelményét intézményünkben érvényesíteni kell, különösen: 

 az oktatásba történő bekapcsolódás, a felvétel során, 

 a követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, 

 a teljesítmények értékelése, 

 a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 

 a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint 

 a nevelésben-oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. 

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti: 
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Valamely személy vagy csoport jogellenes elkülönítése, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, 

osztályban vagy csoportban, 

Intézményünkben nem működhetnek olyan szakkörök, és egyéb tanulói, szülői vagy más szervezetek, 

amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése. 

Feladatunk a szociális hátrányok enyhítése, az esélyegyenlőtlenségek csökkentése.  

 

VII.  Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 
 

Alapvető célként tűzzük ki, hogy pedagógiai tevékenységünkben minden tanulónk számára biztosítsuk a 

fejlődéséhez szükséges feltételeket, azokat a lehetőségeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a gyermek, a 

tanuló képességeit, tehetségét kibontakoztathassa, szükség esetén leküzdhesse azokat a hátrányokat, amelyek 

születésénél, családi, vagyoni helyzeténél vagy bármely más oknál fogva fennállnak.  

Iskolánkban olyan légkört, olyan igazgatási, pedagógiai tevékenységet alakítunk ki, amely kizárja annak a 

lehetőségét, hogy bármelyik gyermek származása, színe, neme, vallása, nemzeti etnikai hovatartozása, vagy 

bármely más oknál fogva hátrányos, kitaszított helyzetbe kerüljön.  

Ennek megfelelően a gyermek és ifjúságvédelem feladata, hogy átfogja az iskolában folyó nevelő és oktató 

tevékenységet, azaz minden olyan pedagógiai tevékenységet, amely hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló 

felkészülhessen a továbbtanulásra. 

A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység azonban magában foglalja a családdal, a 

szülőkkel való kapcsolattartás rendszerét is, hiszen alapvető célkitűzés, hogy a gyermek családban 

nevelkedjen, szüleitől kapja meg azt a segítséget, amely ahhoz szükséges, hogy iskolába járjon.  

Intézményünkben a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység szervezését az 

osztályfőnöki munkaközösség vezető látja el. 

 Folyamatos feladatunk, hogy figyelemmel kísérjük a gyermekek veszélyeztetettségét. 

Működtetjük a gyermekvédelmi jelzőrendszert, jelzéssel élünk a szakhatóságok felé (Gyámügyi Hivatal, 

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat) a gyermek védelme a családban történő nevelésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére. Fontos a kölcsönös bizalom légkörének 

megteremtése és fenntartása. 

 Minden pedagógus kötelezettsége és alapvető feladata, hogy: 

 a nevelő-oktató tevékenysége során figyelembe vegye a tanuló egyéni képességét, tehetségét, 

fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát. 

 segítse a gyermek képességének kibontakoztatását, illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos 

helyzetben lévő tanuló felzárkóztatását. 

 a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek 

elsajátításáról meggyőződjön. 

 közre működik a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. 

 a szülőket és tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, 
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 észrevétellel él a gyermekvédelmi felelős, illetve az intézmény igazgatója felé, ha a gyermek 

jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedéseket tart szükségesnek.  

Az osztályfőnökök legfontosabb feladata, hogy 

 észlelje és jelezze, ha a tanuló tanulmányi eredménye látszólag indokolatlanul leromlik. 

 figyeljen fel a családban jelentkező gondokra, problémákra (családi élet megbomlásáról, szülők 

gazdasági helyzetének romlásából fakadó vagy bármely más okból eredő) 

 minden tanévben (december 15-ig) a már veszélyeztetettségi nyilvántartásba lévő tanulókról 

tájékoztató pedagógiai jellemzést készít a Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére. 

  

A közvetlen gyermekvédelmi felelősi feladatokat az osztályfőnök látják el.  

A.) Önálló feladatok: 

I. Külső intézményekkel való kapcsolattartás. 

1. Együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal. 

2. A felmerülő problémák megoldása érdekében esetmegbeszélő ülések szervezése a jelző 

rendszer tagjainak részvételével - indokolt esetben hatósági eljárás kezdeményezése. 

3. Együttműködés a gyermekvédelemmel foglalkozó más szervezetekkel (Nevelési 

Tanácsadó, Gyámhatóság, Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, gyermekvédelmi 

gondoskodásban élő tanulóink esetén helyben a HGGYK munkatársai, a gyermekek 

gyámjai, Rendőrség stb.) 

II. Gyermekek jogán járó támogatások nyomon követése. 

III. Nyilvántartás vezetése az adatvédelmi előírások figyelembevételével. 

IV. Szakirodalom gyűjtése, tanulmányozása. 

V. Pályázatírásban való aktív részvétel. 

VI. Éves beszámoló elkészítése a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

 

B.) Tanári közösségben végzett feladatok: 

- igazgatóval és az osztályfőnökökkel való kapcsolattartás 

- együttműködés és szemléletformálás 

- információ áramoltatás 

- előadások, továbbképzések és segítő szolgálatok elérhetőségének közzététele 

- szakirodalom ajánlása 

 

C.) Szülők körében végzett feladatok: 

- együttműködés és szemléletformálás 

- tanácsadás 

 

D.) Gyermekekkel kapcsolatos feladatok: 

A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, valamint a veszélyeztetett gyermekek   

nyilvántartásba vétele, javaslattétel további teendőkre. 

 

A veszélyeztetettség elhárítására tett intézkedéseink: 

1.) Környezeti okok esetén: 

 szakmai segítségkérés a pedagógiai szakszolgálattól  

  a gyermekjóléti szolgálat, illetve a jegyző értesítése 

 védő- óvó intézkedések 
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2.) A gyermek személyiségéből eredő okok esetén: 

 egyéni bánásmód (pl. szorongások oldása miatt),   

 pszichológiai, ideggyógyászati vizsgálat kérése 

3.) Anyagi okoknál: 

 különböző segélyezési formák keresése, 

 Családsegítő Szolgálathoz irányítás  

 adománygyűjtés 

4.) Egészségügyi okoknál: 

 iskolaorvoshoz, védőnőhöz, iskola-fogorvoshoz irányítás 

 segélyvonalak (drog, gyermekbántalmazás, szexuális zaklatás stb) kifüggesztése a tájékoztató táblán 

 új eljárások, módszerek javaslata a szülőknek (pl. mozgásfejlesztő terápia, asztmás úszócsoport) 

  

VIII.  Egészségnevelés 
 

VIII. 1.  Egészségfejlesztési program 

 

Az egészségfejlesztő iskola folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a 
tanulás és a munka egészséges színtere legyen. 

 

Ismérvei: 

Minden rendelkezésre álló módszerrel segítjük a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az egészség 
fejlesztését és az eredményes tanulást. 

Együttműködést alakítunk ki pedagógiai, egészségügyi, gyermekvédelmi szakemberek és a szülők, diákok 

között annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen. 
Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő hasznos 

eltöltésének. 

Törekedünk arra, hogy megmutassuk tanulóinknak, egymásnak azt az utat, amely elvezet az egészség 

fejlesztéséhez, így az eredményesebb tanuláshoz is. 
Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé tesz arra, hogy felügyeljük saját egészségünket.  

Az egészségfejlesztés fő feladata egy általánosan érvényes egészségfejlesztő politika kifejlesztése, 

egészségfejlesztő környezet megteremtése, az egészségfejlesztő közösségi tevékenység, az egyéni 
képességek fejlesztése és szemléletváltoztatás az egészségügyi szolgáltatásokban. 

A korszerű egészségnevelés egészség és cselekvésorientált tevékenység. 

 
Az iskolában a prevenciónak jelentős szerepe van. 

A prevenció területei: 

 egészséges táplálkozás 

 az aktív szabadidő eltöltés, 

 a mindennapos testmozgás, 

 a személyi higiéné, 

 a lelki egyensúly, 

 a harmonikus családi élet, 

 egészséges és biztonságos környezet, 

 egészségkárosító magatartásformák elkerülése, 

 járványügyi és élelmiszer biztonság megvalósítása. 

 
Az iskola más társadalmi intézményekkel állandó kölcsönhatásban létezik, hatást gyakorol környezetének 

kapcsolatrendszerére, viselkedésére. Ezért az iskola lehet az a színtér, amelyben nyílt vagy rejtett módon 

lehetőség van az egészségesebb életvitel készségeinek kialakítására és begyakorlására. 
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Az egészséges életmód kialakítására irányuló módszerek: 

 hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás, 

 rizikócsoportos megközelítés, 

 érzelmi intelligenciát, társas kompetenciákat, alkalmazkodást fokozó beavatkozások, 

 kortárshatások /alkohol, drog, dohányzás/ 

 színtér programok, pl. iskola, mint nevelési színtér. 

Az iskolának egészségfejlesztési programját éves bontásban kell kialakítania. Ebbe be kell vonni az 

igazgatót, a felelős tanárt, az iskolaorvost, a védőnőt, gyermek-és ifjúságvédelmi felelőst és a rálátással bíró 
szülőket. 

Segítő kapcsolatot kell keresni és kiépíteni a szülői munkaközösséggel, és gyermekjóléti szolgálatokkal, a 

rendvédelmi szervekkel is.  

 

1.Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 

 a tanulóink korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal 

rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében;  

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló 

tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat;  

 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, 

  a személyes higiénia, pandémiás  helyzetekben történő egészségvédő rendszabályok szigorú 

betartása 

  az elsősegély-nyújtás alapismeretei,  

  a szexuális fejlődés területén.  

2. Mentálhigiéné  

Az egészséges életmódra nevelés keretében kívánjuk fejleszteni – elsősorban osztályfőnöki órákon, másrészt 

a szociálisan hátrányos helyzetű diákokkal való egyéni foglalkozás alkalmával – az alábbi képességeket és 

készségeket: 

 érzelmek alkotó kezelése, 

 stressz kezelés, 

 önismeret, önbecsülés megerősítése, 

 célok megfogalmazása és kivitelezése, 

 konfliktuskezelés, 

 problémamegoldás, döntéshozás, 

 kortárscsoport nyomásának kezelése, 

 segítségkérés és segítségnyújtás módjának megismerése, 

 elutasítási készségek fejlesztése. 

Egészségfejlesztési tevékenységünk célja az egészséggel kapcsolatos egyéni és közösségi érzékenység 

fokozása, az egészséges életstílusok elterjesztése és olyan környezeti körülmények kialakítása, melyek 

elősegítik az egészség feltételeinek létrejöttét. 
 

 

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

 

4. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:  

a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:  
- testnevelés órák 

- játékos foglalkozások,  

- az iskolai sportkör foglalkozásai 
- tömegsport foglalkozások 
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- úszásoktatás 

b) a helyi tantervben szereplő Természetismeret, Biológia, Testnevelés, Technika és tervezés 

tantárgyak tananyagai  

c) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az Osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek 
d) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó 

projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára 

 e) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 
 - alkalmi programok, vetélkedők, versenyek 

f) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, iskolavédőnő) segítségének igénybevétele  

- évente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra 
megtartásában;  

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

évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton kell részt 

venniük.) 

 

X.  Elsősegély nyújtási ismeretek 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása délutáni csoportfoglalkozásokon és valósul meg. 

 

1. Az iskola elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb céljai:  

- veszélyhelyzetek felismerése, életkornak megfelelő ismeretek közvetítése, az 

elsősegélynyújtás ismereteinek gyakorlati alkalmazása; 
- a tanulók tudják alkalmazni az elsősegélynyújtás alapismereteit valóságos helyzetekben is, 

pl. szünetekben, kiránduláson történő kisebb balesetek esetén; 

- fejleszteni a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkész 
magatartást, 

- megismertetni a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a veszélyes 

anyagok – egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit; 

- felkészíteni a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű felismerésére, megelőzésére, 
kezelésére; 

- ismerjék az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;  
- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái, módszerei, eszközei, tanulásszervezési módjai: 

Formái: 

 tanórán: biológia 7. vagy 8. osztály, technika 6. és 7 osztály 

 tanórán kívül választható szabadidős foglalkozás 7. vagy 8. osztályban külső szakember segítségével 

Ezt a feladatot az iskolavédőnő, vagy felkért szakember látja el, aki megfelelő végzettséggel rendelkezik. 

Módszerei, eszközei: 

 előadás 

 IKT –eszközök használata 

 gyakorlati bemutatók 

 

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal 

rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek terültén 

  a tanulóknak bemutatjuk, gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit 

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

keretében foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 

 

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében: 

  az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel 
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 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli versenyekbe, 

vetélkedőkbe  

 támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésekre való 

jelentkezését.  

 

4.  Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják: 

  a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:   

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

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

Kémia - mérgezések - vegyszer okozta sérülések - savmarás - égési sérülések - 

forrázás - szénmonoxid mérgezés 

  Fizika - égési sérülések - forrázás 

testnevelés - magasból esés 

Technika és tervezés Szerszámok használatból adódó sérülések, elektromos áram okozta 

sérülések, közlekedési balesetek és megelőzésük 

 

5. 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 igénybevétele 

 

IX.  A tanulmányi eredményesség értékelése 
 

IX. 1.   Intézményi mérések 

 

Tájékoztató az intézmény pedagógiai méréseiről 

(Országos, helyi mérések, továbbított adatok köre) 

Az intézményre vonatkozó főbb eredményességi mutatók 

1. A Református Általános Iskola mérési rendszerének időtervezete  

/Egy négyéves fenntartói ellenőrzési ciklusra/ 

Tanév 2020/2021  2021/2022  2022/2023  2023/2024  

Mérés 
Tanével

eje 

Tanév 

vége 

Tanév 

eleje 

Tanév 

vége 

Tanév 

eleje 

Tanév 

vége 

Tané

v 

eleje 

Tan

év 

vége 

 

 

DIFER  

(eDia 

kiegésztés)  

1. 1.,2.,3. 1. 
1.,2.,3

.  
1.   1.,2.,3.   1. 

1.,2

.,3 
 

Tantárgyi 

mérések 
A havonkénti ütemezés táblázatok szerint.  
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Szociometria  5-8.   5-8.   5-8.   5-8.    

Műveleti 

sebesség 
        2-4. 2-4.  

OKM   6.,8.   6.,8.   6.,8   
6.,8

. 
 

Idegen nyelvi 

mérés  
  6.,8.   6.,8.   6.,8.   

6.,8

. 
 

NETFIT 

mérés 
  5-8.   5-8.   5-8.   5-8.  

Pályaorien-

táció 

motiváció 

online mérés 

8. 

 
 

8. 

 
 

8. 

 
 

8. 

 
  

 

Évf. 

Hó 
1. 2. 3. 4. 

IX. 
DIFER Tm (szé.,í.,m.) Tm (szé.,í.,m.,k.) Tm 

(szé.,í.,ny.,m.,k.) 

X. 
  Ms (+,-,p) 1. Ms 

2. Ík 

1. Ms 

2. Ík 

XI.         

XII. 
  Ms (vm) 1. Ms (vm) 

2. Ík (vm) 

1. Ms (vm) 

2. Ík (vm) 

I. 
 Tm (mat., í., 

o.) 

 Tm (sz.é., mat.)   Tm (sz.é., mat.)   Tm (sz.é., mat.) 

II. 
    1. Ms 

2. Ík 

1. Ms 

2. Ík 

III.        Ms (vm) 

IV.    Ms  Ík (vm)  Ík (vm) 

V. 
1. DIFER (vm) 1.Ms (vm)  1.Ms (vm)  1.Átm.m 

(szé.,í.,ny.,m.,k.) 
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  3. DIFER (vm)   

VI. 
Tm (o.,í.,m.) Tm (szé.,í.,m.,k.) Tm 

(szé.,í.,ny.,m.,k.) 

 

Jelmagyarázat: 

Fiz.á – Fizikai állapotmérés     vm – visszamérés      í – írás,tollbamondás     m - matematika 

Tm – Tantárgyi mérés              szé – szövegértés      ny – nyelvtan                Átm.m - Átmeneti mérés 

Ms – Műveleti sebesség           Ík – Íráskészség        k – környezetismeret                   

 

Évf. 

Hó 
5. 6. 7. 8. 

IX. 

1. Szociometria 
2. Tantárgyi     

mérések 
 

1. Szociometria 
2. Tantárgyi     

mérések 

1. Szociometria 
2. Tantárgyi     

mérések 

1. Szociometria 
2. Tantárgyi     

mérések 

X. 
      Pályaorientációs 

Országos Mérés  

XI.         

XII.         

I. 

Szövegértés, 

matematika 

készségmérés 

Szövegértés, 

matematika 

készségmérés 

Szövegértés, 

matematika 

készségmérés 

Szövegértés, 

matematika 

készségmérés 

II.         

III.         

IV.      Pályaorientáció  

V. 

NETFIT 1. OKM 
2. NETFIT 
3. Idegen nyelvi 

mérés 

 NETFIT 1. OKM 
2. NETFIT 
3. Idegen nyelvi 

mérés 

VI. Tantárgyi mérések Tantárgyi mérések  Tantárgyi mérések Tantárgyi mérések 

 

Az éves tantárgyi és nevelési mérések részletezése 



   
 

 49  
 

V
iz

sg
át

 t
e

rü
le

t 
Feladat 
megnevezése, 
amit értékelnünk 
kell 

Az ellenőrzés 
eszközei és 
módszere 
(statisztikai 
elemzés, 
dokumentum 
elemzés, kérdőív, 
mérőlap 

Értékelés 
rendszeressége, 
mérési, 
ellenőrzési 
időpont 

Ellenőrzés, 
értékelés 
dokumentációj
a, (elhangzott 
beszámoló, 
jelentés) 

Ellenőrzés, 
értékelés 
felelőse 
(munkaközöss
ég-vezetők, 
intézményvez
ető 
intézményvez
ető-helyettes, 
gazdasági 
vezető) 

Elfogadható 
érték 

Intézkedés 
tartalma és 
szervezeti 
szintje 

O
kt

at
ás

 

            

O
K

TA
TÁ

S
 

Tanulmányi 
eredmény 

Dokumentum 
elemzés 
(statisztikák, naplók) 

Félévkor és tanév 
végén 

beszámoló    
  
beszámoló 

Munkaközössé
g-vezetők 
intézményveze
tő, 
intézményveze
tő-helyettes, 
munkaközössé
g-vezetők 

Előző évek 
átlaga 

Konkrét 
intézkedések a 
hosszú távú 
célok elérése 
érdekében. 

DIFER  
(Diagnosztikus 
fejlődésvizsgálat) 

DIFER mérő lapok 1 évf. tanév elején Részletes 
elemzés 

Alsós 
munkaközössé
g-vezető, 
tanítók 

Optimális 
begyakor-
lottság 

Felzárkóztatásr
a szorulók 
fejlesztése 

Tantárgyi 
mérések 

Mérőlapok 1-8. évf.   tanév 
eleje és vége 

Elemzés, 
beszámoló 

Munkaközössé
g-vezetők 

Előző évek 
átlaga 

  

Szövegértés Mérőlap 2 évf.-tól minden 
tanév eleje és 
vége, 5-8 évf.-on  
januárban 

Részletes 
elemzés 

Munkaközössé
g-vezetők 

8. évfolyam 
képes legyen 
hosszabb 
szövegek és 
ábrák 
elolvasására és 
értelmezésére 

  

Matematika Mérőlap Minden tanév 
eleje és vége, 5-8 
évf.-on  januárban 

Részletes 
elemzés 

Munkaközössé
g-vezetők 

    

NETFIT   5-8. évf.-on év 
végén 

  Mk. vez, 
 int. vez,  
int vez.hely. 

    

Országod 
képesség és 
készség felmérés 

  6. és 8. 
évfolyamokon 

  Mk. vez, 
 int. vez,  
int. vez.hely. 

    

Idegen nyelvi 
mérés 

  6. és 8. 
évfolyamokon 

  Mk. vez, int, 
vez, int 
vez.hely. 

    

Gyermekközp
ontúság 

(differenciált 
tanulás, 
egyéni 

személyre 
szabott 

értékelés 

a tanórákon a 
frontális és egyéni, 
csoportos tanulási 
formák aránya, az 
egyéni fejlesztési 
terv szerint tanuló 
diákok számára. 

Félévkor és év 
végén minden 
évfolyamon 

beszámoló Of és hitéleti 
mk. vezető , 
int. vez,  
int. vez.hely. 

Minden 
tanulásban 
akadályoztatot
t gyermekre 
készüljön 
fejlesztési terv 

  

Külső mérések 
(intézményvezető 
döntése  alapján) 

Egy problémás 
tantárgy 

évente Részletes 
elemzés 

Külső szakértő Tantervi 
követel-mény 

  

POM 
Pályaorientációs 
Országos Mérés 

Online kérdőív 8. évf. tanév eleje OH online 
felülete 

int. vez. hely,   
8-o 
osztályfőnök(ö
k) 

  OKM mérési 
azonosítóval 

Közösség 
fejlesztés 

szociometria 5-8. évf.  tanév 
elején 

Részletes 
elemzés 

Of és hitéleti 
mk. vezető, 
osztályfőnökök 

  Konkrét 
intézkedések a 
hosszútávú 
intézkedések 
összevetésével 

N
e

ve
lé

s 

Elismerések, 
elmarasztalások 

Dokumentum 
elemzés 
(statisztikák, naplók 

Félévkor és év 
végén  

Beszámoló, 
félévi 
statisztika 

Of és hitéleti 
mk. vezető , 
int. vez.hely. 

Lehetőleg több 
legyen a 
dicséretek 
száma 

  

Intézményi szintű 
állapot felmérés 

Osztályfőnöki 
munkaterv 

évente Beszámoló Of és hitéleti 
mk. vezető 

Minden 
osztályban 
elvégezzük 

  

Prevenciós Prevenciós évente Beszámoló Of és hitéleti Káros   
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programok előadások mk. vezető szenvedélyekt
ől mentes 
iskola 

Keresztyén hitélet - Családi 
Istentiszteletek 
- keresztség 
- konfirmálás 
- kérdőív 

-1.-8. évf.  
havonta 
-1-8.o. évente 
-7.-8.o évente 
-1.o, 4.o, 8.o év 
vége (évente 

Beszámoló Hitoktatók, Of 
és hitéleti mk 
vez., int. vez., 
int.vez.-hely. 

Kapcsolódás az 
egyházi 
alkalmakhoz, 
beépülés a 
gyülekezetbe 

 

 

 

 

IX. 2. Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt 

 

A Magyar Diáksport Szövetség által összeállított és a testnevelést felsőben tanító kollégák által elvégeztetett 

tesztek. 

Testösszetétel és tápláltsági profil 

 Testtömeg index (BMI) 

 Testzsírszázalék 

Vázizomzat fittségi profil 

 Kézi szorítóerő 

 Helyből távolugrás 

 Ütemezett hasizom teszt 

 Ütemezett fekvőtámasz teszt 

 Törzsemelés teszt 

Hajlékonysági profil 

 Hajlékonysági teszt 

Aerob fittségi (állóképességi) profil 

 20 méteres állóképességi ingafutás teszt 

A próbák leírását és értékelési rendszerét a Magyar Diáksport Szövetség által a 2014. évben kiadott 

Kézikönyv a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) alkalmazásához, c. kiadvány tartalmazza. 

A próbákat a tanulók minden évfolyamon tanév végén (májusban) végzik. 

Iskolaorvos és iskolavédőnő által végzett vizsgálatok: Egyeztetett iskola-egészségügyi éves munkaterv 

szerint. 

  

Az információk további útja 

Az iskolában és az iskolaorvos által végzett vizsgálatok, próbák eredményeit megkapja a másik fél is.  

Mindezek alapján képet kapunk az iskola a tanulóiról: 



   
 

 51  
 

 Önmagukhoz képest való fejlődéséről, 

 Saját teljesítőképességének és teljesítményének viszonyáról. 

  

 

IX. 3.  A tanulmányok alatti vizsgák 

A vizsgaszabályzat célja 

Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI-rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint 

szervezzük meg a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgáinak lebonyolítási rendjét. 

A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint 

1. tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) 

2. és az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg és a helyben 

szokásos módon nyilvánosságra hozza. 

3. A tanulmányok alatti vizsgák célja: 

  Azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait 

évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény Pedagógiai 

Programja szerint nem lehetett meghatározni.  

 A pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással) 

szeretné a követelményeket teljesíteni. 

 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

A vizsgaszabályzat hatálya 

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

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 pótló vizsgákra, 

 javítóvizsgákra vonatkozik 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

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

vizsga letételét írja elő. 

 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

A vizsga fajtái, vizsgára kötelezettek: 

Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló, 
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 Akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 óra) meghaladja és nem osztályozható, 

ha a tantestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. 

 Akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át meghaladta és érdemjegyei 

nem teszik lehetővé az osztályozást az adott tárgyból. 

 aki rendszeres iskolába járás alól felmentett, mert egyéni munkarendre szóló engedély alapján a 

tanul. Az egyéni munkarendre szóló engedély alapján a tanuló minden tantárgy látogatása alól 

felmentést kapott, a hatályos jogszabályok szerint minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie, 

főszabály szerint félévkor és tanév végén. A magatartást és a szorgalmat nem értékeljük.  

 Aki átvétellel tanulói jogviszonyt létesít és eltérő tanterv szerinti tanulmányokat 

folytatott. 

 Az osztályozó vizsga érdemjegyébe az évközben megszerzett jegyek beszámíthatók. 

 Tartós külföldön tartózkodás esetén: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 91. § (3) 

bekezdése alapján továbbra lehetőség van, hogy a külföldi tanulmányok alatt a tanuló 

magyarországi tanulói jogviszonya szüneteljen, vagy tanulmányait egyéni munkarenddel 

rendelkezőként Magyarországon is folytassa. 

A tanulói jogviszony szüneteltetése akkor lehet kedvezőbb, ha az adott ország oktatási 

rendszere a tartalmi szabályozás, a tantárgyi struktúra vonatkozásában nem tér el gyökeresen 

a magyartól, ilyenkor a szüneteltetés alatt nem kell osztályozó vizsgákat tenni, a tanuló 

hazatérte után az intézményvezető dönt a tanulmányai beszámításáról, adott esetben 

különbözeti vizsgákat írhat elő. 

Amennyiben az érintett ország oktatási rendszere a fent leírtak tekintetében érdemben eltérő, 

kedvezőbb lehet az egyéni munkarend megállapítására vonatkozó eljárás kezdeményezése. 

Ebben az esetben a tanuló a külföldi intézményben is folytatja tanulmányait az adott ország 

jogrendjének megfelelően, idehaza pedig osztályozó vizsgákkal „halad" előre, és teljesíti 

tanulmányi kötelezettségeit. Ilyen esetekben az Nkt.  54. § (1) bekezdése szerint   a külföldi 

tartózkodás miatt egyéni munkarenddel rendelkező tanuló esetében a félévi minősítés az 

igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot 

tudásáról. 

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 51.§ (8) bekezdése alapján: 

„A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az értesítési 

kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait 

évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a 

meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor 

osztályozóvizsgát kell tennie." 

  

Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki 

 tanulói jogviszony átvétellel való létesítéséhez más iskolatípusból kéri felvételét, 

 eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott és azonos vagy magasabb évfolyamra jelentkezik, 

 Iskolánk világnézetileg elkötelezett, keresztény szellemű intézmény. Az átvett tanulónak vállalnia 

kell a keresztyén nevelés elfogadását, illetve az átvétel előtt etika/hit-és erkölcstan különbözeti 

vizsga letételét, ha előző iskolájában nem tanulta ezt a tárgyat és az átvétel egyik kiemelt 

feltételeként kéri az intézmény vezetője a sikeres különbözeti vizsga letételét. 
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 Az etika/hit-és erkölcstan különbözeti vizsga az adott évfolyamra a helyi tantervben 

meghatározott követelmény alapján szóbeli részből áll. Szóbeli vizsgán a témakörökhöz 

kapcsolódó kérdésekre kell a válaszát, véleményét kifejtenie a kijelölt vizsgabizottság előtt.   

 

Javítóvizsgát tesz az a tanuló, aki 

 tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, legfeljebb 3 tantárgyból 

  osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, ill. az előírt időpontig nem 

tette le, 

 az osztályozó vizsga követelményeinek nem felelt meg. 

 

Pótlóvizsga 

 A tanulmányok alatti pótlóvizsgán vehet részt az a tanuló, aki neki fel nem róható ok miatt nem 

tudott osztályozó vagy javítóvizsgát tenni.  

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel 

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 

 javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) kell közölni augusztus 15-étől augusztus 

31-éig terjedő időszakban. 

 A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. 

Vizsgatárgyak, vizsgarészek 

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

tenniük a tanulóknak: 

TANTÁRGY 

ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv és 

irodalom 
ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Matematika ÍRÁSBELI     

Hit- és erkölcstan   SZÓBELI   

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Ének-zene   SZÓBELI GYAKORLATI 

Vizuális kultúra     GYAKORLATI 

Digitális kultúra   SZÓBELI GYAKORLATI 
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Életvitel és gyakorlat     GYAKORLATI 

Technika és tervezés     GYAKORLATI 

Testnevelés és sport     GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI   

 Irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Matematika ÍRÁSBELI     

Hit- és erkölcstan   SZÓBELI   

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek  

ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Történelem ÍRÁSBELI  SZÓBELI  

Állampolgári ismeretek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Természettudomány ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

Egyházi Ének   SZÓBELI GYAKORLATI 

Hon- és népismeret   SZÓBELI   

Dráma és színház    SZÓBELI   

Vizuális kultúra     GYAKORLATI 

Informatika   SZÓBELI GYAKORLATI 

Digitális kultúra   SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
    GYAKORLATI 
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Technika és tervezés     GYAKORLATI 

Testnevelés és sport     GYAKORLATI 

 

  A vizsgatárgyak részei és követelményei 

A vizsgatantárgyak követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény pedagógiai 

programjában található követelményrendszerével. Lásd az iskola pedagógia programjában a tantárgyak egyes 

évfolyamainál. 

 

Digitális oktatás rendjébe be nem kapcsolódó tanulók 

A 2011. évi CXC. törvény 45.§-a és a 20/2012.(VIII. 30.) EMMI rendelet 21-23. §-ának vonatkozó pontjai a 

tankötelezettségről hatályosak a digitális oktatás rendje alatt is. 

Azon tanulók, akik nem kapcsolódtak be a digitális oktatásba, és nem lesz elegendő' osztályzatuk a tanév 

sikeres lezárásához, az osztályozó vizsgára történő bocsátásukról a nevelőtestület az év végi osztályozó 

értekezleten dönt. (Rendelet 64.§ (2) c) *) 

Rendelet 77. § (1) Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, 

tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja. 

 

Vizsgaidőszakok: 

 javítóvizsga: augusztus 15. - augusztus 31. között 

 osztályozó vizsga: a tanév helyi rendjében meghatározott két időszakban 

 

Az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a fentiektől eltérő időpontban tegyen vizsgát. 

Jelentkezés a vizsgákra: 

 A tanuló írásban jelentkezhet vizsgára a gondviselő aláírásával. 

 A tanuló tájékoztatást kap a vizsga időpontjáról, helyéről, a vizsgarészekről, továbbá a vizsgával 

kapcsolatos jogorvoslati lehetőségről 

Jelentkezés független vizsgabizottság előtti vizsgára 

 osztályzat megállapítás céljából a tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával - a félév, illetve a 

szorgalmi idő utolsó napját megelőző harmincadik napig ill., ha engedélyt kapott osztályozó 

vizsgára, akkor az engedély megadását követő 3 napon belül jelentkezhet az iskola igazgatójánál.  

 javítóvizsga céljából a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül kell a kérelmet benyújtani az 

iskola igazgatójához. 

 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői 

bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján: 
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 a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel 

megnöveljük 

 lehetővé tesszük, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja, 

 írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

 szükség setén gyógypedagógiai asszisztens biztosítunk. 

Az írásbeli vizsgák rendje 

Az írásbeli vizsga feladatlapját a szaktanár készíti el, nyomtatott formában és a vizsgát szervező 

igazgatóhelyettesnek adja át legkésőbb az írásbeli vizsgát megelőző napon. A vizsgateremben, egy időben 

padonként 1 tanuló vizsgázhat.  A tanulók csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak. A 

rajzokat ceruzával, minden egyéb munkát tollal kell elkészíteni. Az íróeszközről a tanulók maguk 

gondoskodnak. Az írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 45 perc, 

magyar nyelv és irodalomból 60 perc. Egy napon legfeljebb három írásbeli vizsga szervezhető. Az elégtelen 

írásbeli vizsgaeredmény szóbeli vizsgán javítható. 

Szóbeli vizsgák rendje 

A szóbeli vizsga tételeit (kérdéseit) a szaktanár állítja össze és a vizsgabizottság elnökének adja át legkésőbb 

a szóbeli vizsgát megelőző napon. A szóbeli vizsga nem nyilvános. A szóbeli vizsgák 3 tagú vizsgabizottság 

előtt történnek. 

 A szóbeli vizsgán a tanulók 3-4 fős csoportokban folytatólagosan, szünet közbeiktatása nélkül vizsgáznak. 

A tanuló a kérdező tanár által kiadott kérdések megválaszolására gondolkodási időt kap. Ezt követően 

válaszát 10-15 percben önállóan fejti ki. 

 Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt, pihenőidőt kell 

számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja.  

Ha a vizsgázó a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tesz, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, 

vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell biztosítani.  Ha a 

vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli és 

szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. 

 A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A vizsgázó 

kérésére a második tétel kihúzása és kifejtése előtt pihenőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a 

vizsgahelyiséget elhagyhatja. Egy napon legfeljebb három szóbeli vizsga szervezhető. A szóbeli vizsgák 

eredményének kihirdetése az adott vizsganapon történik. 

Gyakorlati vizsgák rendje 

A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgarész rendjéről és 

a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgarész helyére és a munkavégzésre 

vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. 

A vizsgák helye, ideje és magatartási szabályai 

A vizsgák az iskola épületében az igazgató által kijelölt vizsgatermekben és időpontokban zajlanak. A 

tanulmányok alatti vizsgák nem nyilvánosak. A vizsgázók kötelesek az előre kifüggesztett vizsgabeosztás 

szerint pontosan megjelenni, az alkalomhoz illő öltözékben. Javítóvizsga esetén a bizonyítványt a vizsga 

megkezdése előtt le kell adni az osztályfőnöknek. A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek 

igénybe, egymással nem beszélgethetnek és a vizsga rendjét nem zavarhatják meg. Rendbontás esetén a 

vizsgabizottság elnöke -jegyzőkönyv felvétele mellett - az érintett tanuló részére a vizsgát felfüggesztheti. 
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Vizsgák értékelése 

Az írásbeli vizsgák értékelése a helyi tantervben rögzített követelmények szerinti egységes osztályozás 

szerint történik:  

A csak gyakorlati vizsga értékelése egyetlen érdemjeggyel történik, amelyet a kérdező tanár javaslatára a 

vizsgabizottság állapít meg. Abban az esetben, ha egy vizsga több vizsgarészből áll, a végső eredmény a 

vizsgarészekre adott osztályzatok átlagából kell számítani. 

Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárását követően a vizsgáztató 

tanár kijavítja a dolgozatot. Követelmény, hogy a dolgozat javítása pontozásos rendszerben történjék, az 

egyes részpontszámokat és az egyes részekre kapható maximális pontszámot egyaránt jelölni kell. 

Ha az írásbeli vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, az írásbeli maximális 

pontszáma - az idegen nyelv vizsgatantárgy kivételével- a teljes vizsgára kapható pontszám 50%-ával 

egyezik meg. Idegen nyelv esetében az írásbeli pontszáma az összes pontszám 50%-ával azonos. 

Ha a gyakorlati vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor a gyakorlati 

vizsgarész maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám 40%-ával egyezik meg. 

A csak gyakorlati vizsga értékelése egyetlen érdemjeggyel történik, amelyet a kérdező tanár javaslatára a 

vizsgabizottság állapít meg.  

Akár egy, akár több vizsgarészt tartalmaz a vizsgatárgy, az egyes vizsgarészekben elért pontszámok 

összegének százalékos aránya alapján az osztályzat az alábbiak szerint határozható meg: 

1. 0-39% elégtelen 

2. 40-59% elégséges 

3. 60-74% közepes 

4. 75-89% jó 

5. 90-100% jeles 

Vizsgák eredményének kihirdetése 

A szorgalmi és az augusztusi osztályozó, javító és pótvizsgák időszaka alatt letett vizsgák kihirdetése a 

vizsga napján történik.  

  A vizsgáztató tanárok megbízása és a vizsgák dokumentálása 

A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az intézményegység vezetője bízza meg feladatuk 

ellátásával, melyről a vizsgát megelőzően legalább 1 héttel értesíti (szóban) az érintetteket. A vizsgákon a 

tanuló osztályfőnöke tanácskozási joggal vehet részt. A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok 

aláírásával, melyet az iskola irattárában 5 évig meg kell őrizni! A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli 

dolgozata és feladatlapja, valamint a diák szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. A szülő kérésre a fenti 

dokumentumba betekinthet. Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével 

értékeli és aláírásával látja el. A dolgozatok egy év múlva selejtezhetők. 

Jogorvoslat 

Esetleges szabálytalanságok esetén az intézményvezetőhöz, ezt követően a fenntartóhoz lehet fordulni 

jogorvoslatért. 

Nyilvánosság biztosítása:  
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 Honlap 

Hirdető 

Iratkezelés:  

A vizsgabizottság elnöke jogosult az intézmény szabályzatának megfelelően.végezni 

 

 

 

C)  Helyi tanterv 

X.  Alapelvek 
A Nemzeti Köznevelési Törvény alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 

A helyi tanterv készítésénél a Nemzeti Köznevelési Törvényben foglaltak az irányadóak, de az egyes 

műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek mindenkor a tanulók egyéni 

fejlődésének függvénye.  

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vonatkozó központi 

ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvényesíthetőek, a tanítási-tanulási folyamat 

azonban zömében speciális pedagógiai módszerrel és eszközzel irányítottak. 

A helyi tanterv kiemelten kezeli az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a kommunikáció 

fejlesztését, E feladatok minden műveltségterületen megjelennek. Célzottan szerepet kaphat a Hittan a 

Művészetek és ezen belül a Dráma és tánc, majd felmenőrendszerben bevezetett Dráma és színház fejlesztési 

feladatai között. 

A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, az olvasásértés 

fejlesztése a magyar nyelv és irodalom műveltségi terület fejlesztési feladatai között kap kiemelt szerepet.  

Az élő idegen nyelv tanításánál a nyelvoktatás auditív módszereinek előtérbe helyezését alkalmazzuk.  

A Művészetek műveltségi területen belül a komplex művészeti terápia, a drámapedagógia, az akusztikus és 

vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe van.  

 A Matematika területén a kompenzációs lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása segíti az eredményes 

fejlesztést.  

Azoknál a tanulóknál, akiknél a sajátos nevelési igény oka a hiperaktivitás, a figyelemzavar, a korszerű, 

rugalmas szervezeti keretek és módszerek előtérbe helyezését alkalmazzuk.  

Biztosítjuk a sokoldalú mozgás, sportolás lehetőségét. 

 

 

X.1.  A nemzetiségek kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

A nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére alapvetően integrált oktatást biztosítunk. A 

tantárgyi keretek között megjelenő etnikai kisebbség kultúrájának, képzőművészetének, zenei világának, 

népviseletének és életmódjának megismerése nem elkülönítetten, hanem az évfolyamok tantervi 

követelményeiben beépítve, az egyes témakörök részterületeiként megjelennek, és azok a Magyarországon 
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élő többi népcsoporttal együtt tárgyalásra kerülnek. A tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben 

lehetőség nyílik a toleranciára való nevelésre, a másság megismerésére, tiszteletben tartására. 

X.2 Egészségnevelési elvek. 

Az egészséges életmódra nevelés keretében kívánjuk fejleszteni – elsősorban osztályfőnöki órákon, másrészt 

a szociálisan hátrányos helyzetű diákokkal való egyéni foglalkozás alkalmával – az alábbi képességeket és 

készségeket: 

 érzelmek alkotó kezelése, 

 stressz kezelés, 

 önismeret, önbecsülés megerősítése, 

 célok megfogalmazása és kivitelezése, 

 konfliktuskezelés, 

 problémamegoldás, döntéshozás, 

 kortárscsoport nyomásának kezelése, 

 segítségkérés és segítségnyújtás módjának megismerése, 

 elutasítási készségek fejlesztése. 

 Egészségfejlesztési tevékenységünk célja az egészséggel kapcsolatos egyéni és közösségi érzékenység 

fokozása, az egészséges életstílusok elterjesztése és olyan környezeti körülmények kialakítása, melyek 

elősegítik az egészség feltételeinek létrejöttét. 

 Az egészségkultúra összetevői, amelyekre nevelőmunkánkban kiemelt figyelmet fordítunk: 

 egészséges táplálkozás, 

 rendszeres testmozgás, 

 higiénés magatartás, 

 tartózkodás az egészségkárosító anyagok szervezetbe juttatásától. 

  

X.3 Környezeti nevelési elvek, programok és tevékenységek 

 

Kiemelt szemléletformálás: A teremtett világ védése, óvása, gondozása. 

 A környezeti nevelés csak az iskolai oktatással egységben, attól el nem különítve értelmezhető, mivel a 

tanulók teljes személyiségére hat. A motiváció kialakítása, megőrzése és fejlesztése minden életkori szakaszt 

átívelő célunk, mely egyben biztosítja is a folyamatosságot a környezeti nevelés során. A célok 

meghatározásánál figyelembe vettük, hogy kiemelt hangsúlyt adjunk a gyakorlatnak, mivel fontosnak tartjuk, 

hogy elérhető, teljesíthető célokat tűzzünk ki magunk elé. 

  

Első és második évfolyam: 

 fejleszteni a tanuló környezete iránti megismerési vágyát, nyitottságát 

 játékos átmenettel felkészíteni a tanulási tevékenységre 

 elemi ismereteket közvetíteni a tanuló számára 

 kielégíteni a gyermek kíváncsiságát 

 érzelmi kötöttséget kialakítani a gyermekben a természettel 
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 kialakítani a gyermekek igényét a szabadban történő játékokra, a pihenésre 

 az esztétikus, rendezett környezet iránti igény kialakítása 

 Harmadik és negyedik évfolyam: 

 fejleszteni a tanuló környezete iránti megértési vágyát 

 tudatosítani a környezetből megismerhető értékeket 

 mintákat adni a természet megismeréséhez 

 kialakítani a csoportos és az egyéni megismerés képességét 

 az esztétikai nevelés részeként kialakítani a közvetlen környezet rendezettségének igényét 

 kialakítani egy természet- és embertisztelő szokásrendszert 

 Ötödik és hatodik évfolyam: 

 képi megismerési formákkal továbbfejleszteni a természettel kialakult kötődést 

 stabilizálni a kialakult helyes viselkedési szokásokat 

 lehetőséget biztosítani gyakorlati tapasztalatok szerzésére a végzett tevékenységek során 

 megalapozni a környezettudatos érdeklődés kulcskompetenciáit 

 tovább erősíteni a környezeti tapasztalatszerzés készségét és képességét 

 kialakítani az empátia képességét a természeti jelenségekkel kapcsolatosan 

Hetedik és nyolcadik évfolyam: 

 elvont megismerési formákat is felhasználva továbbfejleszteni a természettel kialakult érzelmi 

kötődést 

 a természetes és épített környezet iránti felelős magatartás kialakításával előkészíteni a társadalomba 

való beilleszkedést 

 fejleszteni a tanuló önismeretét és együttműködési képességét a környezeti problémák iránt érzett 

felelőssége kapcsán 

 kialakítani a gyermekben az emberiség közös problémái megértésének képességét 

 a környezetkímélő életmód fontosságának megértetése a tanulókkal 

 a természet közeliség igényének, a pozitív jövőképnek a kialakítása 

 

 

X.4.  A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

 A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése, a szegregációmentes környezet kialakítása, fenntartása 

alapvető jelentőségű. Feladatunk a szociális hátrányok enyhítése, az esélyegyenlőtlenségek csökkentése. Az 

egyenlő bánásmód elveinek betartása intézményünk kiemelt prioritása. 

 

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti: 

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti - különösen valamely személy vagy csoport  

 jogellenes elkülönítése egy köznevelési intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, 

osztályban vagy csoportban, 
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  olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény 

létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben 

meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és mindezek következtében nem 

biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában 

elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét. 

Intézményünkben nem működhetnek olyan szakkörök, és egyéb tanulói, szülői vagy más szervezetek, 

amelyek célja más személyek vagy csoportok megbélyegzése vagy kirekesztése. 

Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét: 

 ha a nevelést/oktatást csak az egyik nembeli tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy a 

nevelésben/oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá emiatt a nevelésben/oktatásban résztvevőket 

semmilyen hátrány nem éri.  

 ha a köznevelési intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes választása szerint, olyan 

vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló, továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi 

nevelést/oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy 

csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt a nevelésben/oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány 

nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag 

támogatott követelményeknek. 

Iskolánkban a Hit és erkölcstan órákon szülői jelzett igények és vallási hovatartozásuk miatt a 

református hittanoktatással párhuzamosan   külön csoportszobákban római katolikus, illetve 

görögkatolikus hittanoktatás is folyik   a saját felekezetük által biztosított hittan oktatók vezetésével, a 

saját tantervüknek megfelelő oktatással. 

Az iskola szociális segítségnyújtó tevékenysége: 

Biztosítjuk a napközis foglalkozásokat, az étkeztetést. A térítési díj csökkentésének megállapításához 

javaslatot teszünk az Önkormányzat Szociális Bizottságának és a fenntartónak. 

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, vagy jó magatartású tanulók tanulmányi kiránduláson és táborban 

való részvételét segíti az osztályfőnökök közreműködésével a  a Református Hitéletért Alapítvány, és 

különféle adományozóktól kapott támogatás, pályázatok. 

Az osztályfőnökök felhívja a rászorult gyermek szüleinek figyelmét a különböző szervezetek által nyújtandó 

támogatásokra, és tanácsadással segítik a nevelései problémák megoldását. 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  

Az esélyteremtéshez, az eredményes társadalmi beilleszkedéshez az egyik legfontosabb tennivaló, hogy a 

intézményünk kezelni tudja az egyéni igényeket, az egyéni eltérésekből fakadó problémákat is Képesek 

legyenünk arra, hogy a tanulók számára a rendelkezésre álló eszközeink és lehetőségeink felhasználásával 

biztosítani tudjuk azokat az egyéni tanulási útvonalakat, egyéni tanulási stratégiákat, amelyek 

megakadályozhatják, illetve kompenzálhatják az iskolai kudarcokat. 

Integráló jellegű intézményként képesek vagyunk mind a különleges bánásmódot igénylő, mind a hátrányos 

helyzetű (HH), ill. halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók integrált nevelésére-oktatására 

 Az esélyegyenlőség biztosítását az alábbi területekre kiterjedően értelmezzük: 

 a nevelésbe/oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek 

elbírálása,  
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 a nevelés/oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás,  

 a teljesítmények értékelése,  

 a neveléshez/oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 

 a neveléssel/oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés,  

 a nevelésben/oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása,  

 a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint  

 a nevelésben/oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. 

 Esélyegyenlőségi célkitűzések intézményünkben:  

Olyan körülményeket alakítunk ki, hogy megvalósuljon 

  a megkülönböztetés megszüntetése,  

  az egyenlő bánásmód,  

  az emberi méltóság tiszteletben tartása,  

  a társadalmi szolidaritás.  

Minden tervezett infrastrukturális és tartalmi, szakmai fejlesztés esetén kiemelt figyelmet kell fordítanunk a 

hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igényű tanulók nevelési/oktatási helyzetének javítására a 

beruházások megvalósítása során.  

 

A fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük 

  a településen élők szociális helyzetét 

 a közszolgáltatások elérhetőségét 

  a gyermekek/tanulók (HH/HHH ill. SNI) eloszlását az egyes óvodai csoportokban/iskolai 

osztályokban 

  a gyógypedagógiai nevelést, oktatást  

  a lemorzsolódás arányát  

  a továbbtanulási mutatókat  

  a tanórán kívüli programokon való részvételt az általános iskolai oktatásban  

  az iskolán kívüli segítő programokon való részvételt az általános iskolai oktatásban  

  a kompetencia mérések eredményeit  

  a humán-erőforrás hiányát - az infrastruktúrát és az ahhoz való hozzáférést  

  a módszertani képzettséget  

  az intézményi és szervezeti együttműködéseket (egyházak, kisebbségek, civil szervezetek) 

 

XI.  Oktatásszervezési sajátosságok 
 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

Iskolánkban a házi feladatokkal kapcsolatban az alábbi szabályok érvényesüljenek: 

  A hét közben kapott feladatokat lehetőleg napköziben, a tanulószobán oldják meg a gyerekek. 

 A tanulók a hétvégékre kaphatnak mind írásbeli mind szóbeli feladatokat is, de nem többet, mint 

egyik óráról a másikra. 
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 A tanítási szünetek idejére: A szokásos, egyik óráról a másikra feladott feladatokon túl nem 

kaphatnak sem szóban, sem írásban több házi feladatot, kivételt képeznek a kötelező és ajánlott 

olvasmányok. 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai: 

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

szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk. 

Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet 

vehet igénybe egy tantárgyból. 

A napi felkészülés otthoni (napközis, tanulószoba) ideje nem lehet több 1,5 óránál. 

Az SNI tanulók esetében: 

 Differenciált megsegítés a napközis tanulási időben. 

 Ha szükséges, a házi feladatnál a feladat felolvasása a tanuló számára 

 Több idő biztosítása a feladat megoldásához. 

 Mozgássérült tanuló esetén a laptop, tablet használata 

 

 A nevelőtestület és az intézményvezető döntése alapján a pedagógiai program tartalmazza az 

iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket: 

Projektoktatás  

A pedagógiai program végrehajtása során különböző pedagógiai módszereket alkalmazunk, de komplex 

projektoktatási formákat tantervünkbe nem terveztünk be. 

A pedagógusok módszerként alkalmazhatják. 

 

  XI.3 Az „egyéni munkarendes” tanulók sajátos szabályai 
Ha az egyéni munkarendre szóló engedély alapján a tanuló minden tantárgy látogatása alól felmentést 

kapott, a hatályos jogszabályok szerint minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie, főszabály szerint 

félévkor és tanév végén. 

Az igazgató adhat felmentést a készségtárgyak tanulása alól, ha a tanuló sajátos helyzete ezt indokolttá teszi 

(az egyéni munkarendre szóló engedély önmagában nem olyan sajátos helyzet, ami a valamennyi 

készségtárgy tanulása alóli felmentést megalapozza). Az igazgatónak tantárgyanként vizsgálnia kell, hogy az 

azok vonatozásában a tanuló egyéni adottsága, sajátos élethelyzete indokolja-e a tantárgy tanulása alóli 

felmentést. 

A készségtárgyak tananyaga ugyanúgy részét képezi az egyes évfolyamok tanulmányi követelményeinek, 

mint bármely más tantárgy, a készségtárgyak tanulása során elsajátított ismeretek szintén az iskolában 

megszerezhető alapműveltség részét képezik, így azok tanulása és az osztályozó vizsgák tétele is indokolt és 

szükséges az egyéni munkarendben tanulók számára is." (Oktatási Hivatal, 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/eiiveni tanuloi_munkarend?printMode=true) 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/eiiveni%20tanuloi_munkarend?printMode=true)


   
 

 64  
 

 

 

 

XII.  Tartalmi szabályzók, módszertan 
 

XII. 1.  Az alkalmazott kerettanterv megnevezése 

 

A Református Pedagógiai Intézet alkalmazást támogató szakvéleménye alapján: 

Hit- és erkölcstan 1-8.évfolyam 

 

A Református Pedagógiai Intézet által javasolt tanterv: 

Egyházi ének 5-6. évfolyam 

 

A 2020/2021-es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I. 31.) Korm. 

rendelet alapján az általános iskola 1–4. és 5-8. évfolyama számára kiadott kerettantervek.   

 

A 2020/2021-es tanévtől kezdődően a 2012-es NAT-hoz illeszkedő, A kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet alapján kidolgozott helyi 

tantervek felmenő rendszerben kivezetésre kerülnek. 

 

 

XII. 2.  Óraháló 

 

A 2020/2021-es tanévtől kezdődően kivezetésre kerül a 2012-es NAT-hoz illeszkedő, A kerettantervek 

kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet alapján alkalmazott 

óraterv.  

 

A kifutó óraháló alkalmazása tanévenként:  

 2020/21-es tanév: 2-4. évfolyam, 6-8. évfolyam 

 2021/22-es tanév: 3-4. évfolyam, 7-8. évfolyam  

 2022/23-as tanév: 4. évfolyam, 8. évfolyam  

 

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7+0,5 7+0,5 6+1 6+0,5 

Idegen nyelvek       2+0,5 

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

Etika/Hit- és erkölcstan 1+1 1+1 1+1 1+1 

Környezetismeret 1 1 1+0,5 1+0,5 
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Ének-zene 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 

Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 +1 3+1 3+1 

Hittan 1+1 1+1 1+1 1+1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1+0,5 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1+0,5 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret 

1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika   1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Egyházi ének +1 +1     

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

A 2020/2021-es tanévtől kezdődően a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet alapján az általános 

iskola 1–4. és 5-8. évfolyama számára kiadott kerettantervek alapján felmenő rendszerben alkalmazott 

óraterv:   

 

 2020/21-es tanév: 1. és 5. évfolyam, 

 2021/22-es tanév: 1-2. és 5-6. évfolyam, 

 2022/23-as tanév: 1-3. évfolyam és 5-7. évfolyam, 

 2023/24-es tanév: 1-8. évfolyam  

  

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

kötelező tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a készségfejlesztésre, az 

ismeretek gyakorlására több idő jusson (piros színnel jelölve az emelés óraszáma) 



   
 

 66  
 

Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai  

 
Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a NAT kötelező óraszámát tartalmazza, a jobb oldali 
rovat pedig a szabadon tervezhető órákat. 

Heti 

óraszám/évfoly

am 

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

Magyar nyelv és 

irodalom 
7 0,5 7 0,5 5 1 5 1 4   4   3   3 1 

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

Történelem   2   2   2   2   

Állampolgári 

ismeretek 
  1   

Hon- és 

népismeret 
        1         

Etika/hit és 

erkölcstan 
1 1 1 1 1   1   1   1   1   1   

Környezetismere

t 
        1   1     

Természettudom

ány 
  2   2   0   0   

Kémia   1   2   

Fizika   1   2   

Biológia   2   1   

Földrajz   2   1   

Első élő idegen 
nyelv 

  2 0,5 3   3   3   3   

Ének-zene 2   2   2   2   2   1   1   1   

Egyházi ének     1   1   

Vizuális kultúra 2   2   2   1   1   1   1   1   

Dráma és 

színház 
            1     

Technika és 
tervezés 

1   1   1   1   1   1   1     

Digitális kultúra   1   1   1   1   1   1   

Testnevelés 5   5   5   5   5   5   5   5   

Osztályfőnöki   1   1   1   1   

Hittan egyházi 

intézményben 
  1 1 1 1 1 1 

Kötelező 

alapóraszám 
22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon 

tervezhető óra 
  2   2   2   2   1   2   2   2 

Összes tervezett 

óraszám 
2

2 

2 2

2 

2 2

2 

2

+

1 

2

3 

2+1 2

7 

1+

1 
2

6 

2+

1 
2

8 

2+

1 
2

8 

2+1 

Összesített 

óraszám 
24 24 25 26 29 29 31 31 

Maximális 

órakeret 
24 24 24 25 28 28 30 30 
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Az alkalmazott tantervek külön dokumentumban találhatók. A kerettantervek alapján készült helyi tantervek 

a PP mellékletei. Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai 

és követelményei megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott 

tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek által előírt tananyagok a tantárgyak számára 

rendelkezésre álló időkeretnek csak egy részét fedik le, a fennmaradó órákat iskolánk pedagógusai a 

kerettantervben szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a 

tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel.  A Hit- és erkölcstan és egyházi ének 

helyi tanterveinket nem érintette a változás. 

XII. 3.  A választható tantárgyak választási elvei, a csoportbontások elvei 

 

A tantárgyfelosztás az iskola pedagógus-erőforrásainak optimális kihasználásával készül úgy, hogy minden 

osztály és tanulócsoport számára biztosítsa a szakos ellátást. Ugyanakkor tantárgyfelosztásunknak 

biztosítania kell azt is, hogy minden pedagógus számára heti 22-26 óra tanítási órát vagy egyéb foglalkozást 

biztosítson. Az iskola méretéből adódóan a pedagógusok szülői-tanulói oldalról történő kiválasztására ezért 

általában nincs lehetőség. 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket.  Az igazgató figyelembe veheti a szülők és 
tanulók 3. osztály végén közvetített elképzelését, hogy angol vagy német nyelven szeretnék meg kezdeni a 

következő tanévben az idegen nyelv tanulását, szem előtt tartva az arányos elosztást a nyelvi csoportokban és 

az engedélyezett minimális csoport létszámokat.  Ezek mellett az igazgató dönthet a nagyobb létszámú 
osztályok esetében más tantárgyaknál, egyéb foglalkozásoknál is csoportbontásról, amennyiben ez az 

intézmény tantárgyfelosztásával megoldható. 

Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson az egyéni fejlesztésére, kommunikációs 
készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. 

 

Pedagógiai programunk szerint szabadon választható tantárgy iskolánkban nincs.  

 A választható foglalkozások közé tartoznak a  

 sportfoglalkozások, 

 a szakkörök, önképzőkörök, 

 a Nívó tehetséggondozó foglalkozások 

 tehetséggazdagító foglalkozások  

 

Szabadon választható tanórán kívüli elfoglaltságok óraszáma 

 A választható foglalkozásokról a tantestület dönt:  

  a tanulói (szülői) igények ismeretében  

  a rendelkezésre álló szakemberek körét számba véve  

  az anyagi lehetőségek figyelembevételével  

  a tanulói leterheltséget mérlegelve. 

Az alábbi szabadon választható tanórán kívüli foglalkozásokat tervezzük minden tanévben megszervezni, de 

igény és lehetőség szerint bővítjük vagy szűkítjük a kínálatot, s ugyanez vonatkozik az óraszámokra is. 

Foglalkozás Alsó tagozat Felső tagozat 

megnevezése Óraszám Óraszám 
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matematika szakkör    

Rajz szakkör 1 1 

Honismereti-történelem 

szakkör 

 1 

Versmondó szakkör 1  

Robotika/informatika szakkör  1 

Musical szakkör 1  

Angol szakkör   

Német szakkör   

Kertbarátok önképzőkör  1 

Sakk szakkör 1   

Kézilabda szakkör   

Természetismereti szakkör   

Matematika nívó 

tehetséggondozó csoport 

2 2 

Természetismeret nívó 

tehetséggondozó csoport 

 1 

 Magyar nívó tehetséggondozó 

csoport 

 1 

Ének-zene nívó 

tehetséggondozó csoport 

 1 

Német nyelv nívó 

tehetséggondozó csoport 

 1 

Testnevelés nívó 

tehetséggondozó csoport 

 1 

Református EGYMI   

matematika   tehetséggazdagító 

foglalkozás 

1 1 

Református EGYMI   magyar 

tehetséggazdagító foglalkozás 

1  
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A nem kötelező foglalkozásokra minden tanév szeptember 10-ig lehet jelentkezni. 

  Pedagógusválasztás szabályai  

Törekszünk arra, hogy a választható foglalkozásokat, ugyanaz a nevelő tanítsa, aki, az azonos vagy hasonló 

műveltségtartalmú tantárgyat tanítja. A lehetőségeket figyelembe véve igyekszünk elkerülni a nevelőváltást. 

Az osztályfőnök személyéről a döntés előkészítési folyamatában az érintettek véleményét kikérve az 

intézményvezető dönt. 

 

XII.4. Mindennapos testnevelés 

  

      A mindennapos testnevelés célja: 

 testmozgás megszerettetése 

 egészséges életmód alapvető ismeretinek elsajátítása 

 a tanulók fizikai állapotának javítása 

 természetes mozgásigény kielégítése 

A mindennapos testnevelés feladatai: 

 hozza azonos szintre a tanulók mozgáskészségét 

 mozgásos feladatokkal alakítsa a legfontosabb jártasságokat és készségeket fejlessze a gyerekek 

ügyességét, testi erejüket, illetve állóképességüket 

 keltse fel a tanulók mozgás-, versengési- és játékigényét testtartási hibák megelőzése 

Megvalósítás formái lehetnek:  tornatermi foglalkozások, szabadtéri órák 

úszás oktatás, 

 

Szabadban: 

 udvari sportpályánkon 

 tanulmányi séta 

 tanulmányi kirándulás 

 nem tanítási napon szervezett iskolai kirándulások, természetjárás, kerékpártúra, játszótér  

A mindennapos testnevelés feladatainak kidolgozása során törekedni kell arra, hogy a tantervi 

követelményekre épüljön, kiegészítve minél több játékos feladattal. Ezzel lehetővé téve, hogy a gyerekek 

megismerjék, megszeressék a sportot. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a 

köznevelési törvény Nkt. 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő 

módon: 

Sport szakköri órák 

Sport szakköreinket az adott tanév elei igényfelmérés alapján szervezzük. 

Szabadidő kibővítése 

1. a    tornaterem    használatának   további    lehetősége    időbeosztás szerint 

2. udvari sportpálya használata  
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3. osztályszintű kerékpártúrák, gyalogos túrák osztályfőnökök szervezésében 

 

 

XIII.  A helyi tanterv pedagógiai feladatai  
A hit- és erkölcstan tantárgy egyes sajátosságai a hit- és erkölcstan tantárgy helyi tantervébe került 

beépítésre. 

XIII.1.  Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

  

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

különbségek pedagógiai kezelése: 

Az alapfokú nevelés- oktatás 1-2. évfolyamán az iskolába lépő kisgyerekben megőrzi és továbbfejleszti a 

megismerés, a tudás iránti kíváncsiságot, érdeklődést és nyitottságot. Átvezeti a gyermekben az óvodai 

játékközpontú tevékenységből az iskolai tanulás tevékenységeibe a játékosság elvének szem előtt tartásával. 

Az iskola teret ad a gyermek játék- és mozgás iránti vágyának, ugyanakkor fogékonnyá teszi a környezete 

megismerésére, a társas kapcsolatok, később a társadalom értékei iránt. A tanítási tartalmak feldolgozásakor 

elemi ismereteket közvetít, alapvető képességeket és alapkészségeket fejleszti.  

Kiemelt fejlesztési feladatok az 1-2. évfolyamon: 

Énkép, önismeret 

A kezdő iskolaszakaszban az iskolába kerüléssel együtt járó tanulási mód, környezet és tevékenység 

változását lassú átmenettel szükséges segíteni, és minél inkább törésmentessé kell tenni. 

A tanító biztonságérzetet fokozó, a tanulási sikerek gyakori megélésének és elismerésének feltételrendszerét 

megteremtő, tapintatos és szeretetteljes bánásmódja teszi lehetővé, hogy a kisiskolások felfedezhessék belső 

értékeiket, a feladatokkal való megküzdés élményét, kipróbálhassák fejlődő önállóságukat, s ne végzetes 

kudarcként, hanem hasznosuló tanulsággal éljék meg sikertelen próbálkozásaikat is. 

A sokféle közös tevékenységben való részvétellel sajátíthatják el a gyerekek leginkább azokat az alapvető 

magatartási normákat, szabályokat és szokásokat, amelyek megalapozhatják a társadalmi, természeti és 

technikai környezetükkel kapcsolatos pozitív viszonyulásaikat, elősegítve ezzel szocializációjuk 

sikerességét. 

Környezettudatosságra nevelés 

A kisiskolások környezeti nevelésében kiemelt szerepe van a személyes tapasztalatoknak és az ismételten 

átélt élethelyzeteknek. Szükség van ezek többféle nézőpontból történő megbeszélésének, értékelésének, a 

vélemények ütköztetésének és a pozitív magatartásformák folyamatos megerősítésének, gyakorlásának. 

Különösen fejlesztő hatásúak a gyermekek környezetében megfigyelhető és jól érzékelhető környezeti 

problémaszituációk megoldására szervezett – a gyerekek öntevékenységére, ötleteire építő – kreatív 

feladatok és projekt jellegű tevékenységek.  

Testi és lelki egészség 

A kisiskolás egészséges fejlődését és eredményes tanulását döntő mértékben befolyásolja, hogy az iskola 

milyen mértékben és módon elégíti ki mozgásigényét. Ezért a mozgáskultúra célirányos, szervezett 
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fejlesztése mellett naponta kellő időt szükséges biztosítani a kötetlen játékra és a szabad levegőn szervezett 

mozgásra. 

A tanulók egészséges tanulási környezetének megszervezése, elhelyezése, a humánus, szeretetteljes 

bánásmód és szorongásmentes légkör megteremtése mellett a tanítónak figyelemmel kell kísérnie – a testi-

lelki egészség védelmében – a gyermekek testi fejlődését és otthoni neveltetését is, hogy adott esetben 

teljesíthesse védő-segítő feladatait. 

A lelki egészség fontos összetevője a kortárskapcsolatok szerveződése, a közösségben elfoglalt pozíció, a 

barátkozás sikeressége. Ezek kedvező alakulásához esetenként a tanító segítsége indirekt irányítása is 

szükséges. Olyan pedagógiai eljárások alkalmazása kívánatos, amelyek hatására a mellőzést, a kirekesztést, a 

sértő elzárkózást, a féktelen indulati megnyilvánulásokat felváltja a csoportban az elfogadás, a türelem, 

készség az együttműködésre, az egymás segítése, az őszinte hangnem, a kölcsönös megbecsülés 

  

XIII.2.  A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Ugyancsak a gyermeki kíváncsiságra és érdeklődésre épít az alapfokú nevelés – oktatás kezdő szakasza (3-4. 

évfolyam). Motivált tanulási tevékenység során fejleszti a gyermekben a felelősségtudatot, a 

munkafegyelmet, növeli a kitartását, egyben gazdagítja érzelemvilágát. Mintákat ad az ismeretszerzés 

lehetőségeire, a feladat- és problémamegoldó képesség fejlesztésével lerakja a tanulási szokások alapjait, 

megismerteti a tanulási stratégiák elemei szintjével. 

Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, lehetővé teszi a hátrányos helyzetű gyermekek 

felzárkóztatását, a hátrány akár a gyermek szociális-kulturális környezetéből, akár eltérő ütemű éréséből 

fakad. 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által 

meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a Nat elveiből következő motiválási 

és a tanulásszervezés folyamat. 

A pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztésre való törekvés áll. Ennek során a 

kisiskolás megismeri szűkebb és tágabb környezetének erkölcsi értékeit, olyan humánus 

magatartásmintákkal, szokásokkal szembesül, amelyek formálják jellemét, ezáltal elősegítik a 

személyiségének érését 

Kiemelt fejlesztési feladatok a 3-4. évfolyamon: 

A tanulás tanítása 

Kisiskolás korban a tanulási képesség az érdeklődés, a kíváncsiság és a kompetenciára törekvés által motivált 

közös és egyéni tanulási tevékenységek keretében: problémahelyzetek megoldásával, kreativitást igénylő 

érdekes feladatokkal, a már megszerzett tudás szüntelen mozgósításával, új helyzetekben való 

felhasználásával fejleszthető leginkább. E tevékenységek közben alakulnak a későbbi – felnőttkori – 

munkavégzéshez nélkülözhetetlen akarati jellemzők, érzelmi viszonyulások és képesség-összetevők 

(tervezés, döntés, visszacsatolás, együttműködés, megbízhatóság, sikerek megélése, a kudarcok elviselése, 

újrakezdés, kitartás, önellenőrzés, önértékelés stb.) is. 

Szükséges, hogy ne csak a tanító direkt irányítása mellett, hanem szabadon választható témákban, kötetlen 

szervezésű és társas tanulási helyzetekben is kipróbálhassák képességeiket a tanulók. 
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Az önálló tanulás képességének megalapozásához az olvasás-szövegértés fejlődésének függvényében néhány 

elemi tanulási technika tapasztalati megismerése és többszöri kipróbálása, valamint alapvető tanulási 

szokások (pl. tanulási sorrend, időtervezés, könyvtárhasználat, szöveghasználat, önellenőrzés, hibajavítás) 

alakításának megindítása is hozzátartozik. 

Hon- és népismeret 

A jól megalapozott nemzeti azonosságtudatra épülhet fel az egyetemes kultúra iránti fogékonyság, mert a 

gyerek olyan kitekintés, élmény és tapasztalás birtokába jut, amely a későbbiekben utat nyithat és feltételt 

képez a nemzeti és keresztyén európai identitás fejlődéséhez. 

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A bevezető és a kezdő iskolaszakasz tanulási tevékenységeinek egyik leglátványosabb eredménye az új 

nyelvhasználati módok, az olvasás és az írás megtanulása és használatának eszközzé fejlesztése. Tekintettel 

arra, hogy a nyelvhasználati módok megtanulása egymásra épül, fejlesztésük pedig szorosan egymáshoz 

kapcsolódik, a velük való foglalkozás helyes arányainak kialakítása különös figyelmet igényel a tanítótól. 

Lehetővé kell tenni, hogy a tanulók saját olvasatuk szerint értelmezhessék a szöveget, kapjanak ösztönzést 

arra, hogy felépítsék magukban annak képi világát. Az értő olvasás fejlődésében fontos lépés az a tapasztalat, 

hogy a szöveg nemcsak irodalmi élményt nyújthat, hanem ismeretforrás is, s az így megszerzett tudás 

felhasználható újabb feladatok megoldásához. Az aktív állampolgári léthez szükséges ismeretek tapasztalati 

hátterét a kezdő évek élményei alapozzák meg.  

   

XIII.3. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

  

Célok és feladatok 

A hagyományos felső tagozat két szakaszra bontás figyelembe veszi a 10-12 éves és a 13-14 éves tanulók 

gondolkodásának különbözőségét. Az előbbi korosztály gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján 

szerzett tapasztalatokhoz, ezért az 5-6 évfolyamon az integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik. 

Az együtt nevelt, különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, 

szocializáltságú és kultúrájú gyerekeket egyéni képességüknek, érdeklődésüknek és tehetségüknek 

megfelelően készíti fel a további tanulásra, sőt az élethosszig tartó tanulásra. Azokat a képességeket és 

készségeket fejleszti bennük, amelyek szükségesek a környezettel való harmonikus és konstruktív 

kapcsolatok kiépítésére és fenntartására. A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet 

során fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, segítőkészségét, akaratát, empátiáját és  

szolidaritását. Gyakorlatban igazolja a becsületesség, szavahihetőségét és megbízhatóság értékét. 

Kiemelkedő feladat a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hagyományok megismerése, tisztelete és őrzése. Az 

iskola nevelési-oktatási tevékenységével fejleszti a tanulók nemzeti azonosságtudatát, ugyanakkor erősíti az 

Európához tartozás tudatát, valamint arra készteti a tanulókat, hogy megismerjék és megbecsüljék más népek 

hagyományait, kultúráját, szokásait és életmódját. 

 Kiemelt fejlesztési feladatok  

Az előző két szakasz szerves folytatásaként fogalmaztuk meg tervünkben a fejlesztés feladatsorát. Az 5–6. 

évfolyamon jellemzően az integratív-képi gondolkodásra alapozunk. 
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Énkép, önismeret 

Az énkép és önismeret fejlesztésében fontos kihasználni azt az érzékenységet, amely az alapvető erkölcsi 

normák iránti fogékonyságból adódik. A tanulók ebben az életkorban, személyes életükben, sorsuk 

alakulásában már sokféle tapasztalattal rendelkeznek. A pedagógus felelőssége és lehetősége a reális 

önismeret továbbfejlesztése, értékeinek folyamatos tudatosítása, a környezettel való harmonikus viszony 

formálása.  

Hon- és népismeret 

Hon- és népismeret kiemelt fejlesztési területén a nemzettudat elmélyítése, a nemzeti önismeret hangsúlyos 

feladat. A társadalmi tapasztalatok és ismeretek megszerzésében az alsóbb évfolyamokon a játékoknak, a 

konkrét szituációknak, az életszerű helyzeteknek volt kitüntetett szerepük. A felsőbb évfolyamokon 

fokozatosan előtérbe kerül az önálló tanulás, a történelmi változások figyelemmel kísérése, az egyéni 

vélemények megfogalmazása, a vita, a demokratikus polgári lét magatartásformáinak kialakítása. 

Környezettudatosságra nevelés 

A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy az élő természet és a társadalmak fenntartható fejlődését 

segítse elő a nevelésben, a tanulók szemléletformálásával. 

A környezettudatos, a természet kincseit védő, óvó magatartás a teremtett világunk  iránt érzett felelősség 

kialakításához járul hozzá. A kiemelt fejlesztési feladat arra hívja fel a tanulók figyelmét, hogy az ember  

része a természetnek, annak rendszereivel megbonthatatlan egységet alkot. Ez az összefonódás mutat rá az 

ember, az emberiség és az egyének sajátos felelősségére is. 

A hétköznapokban egyre inkább érik a gyerekeket, a fiatalokat olyan hatások, amelyek sokszor semmibe 

veszik a természettudományos összefüggéseket, törvényeket. A rajzfilmek butaságaitól kezdve a 

számítógépes játékok irreális mozzanatain keresztül a reklámok blődségekkel teli információi veszélyesek, 

és ezzel kapcsolatban egy kritikus gondolkodásmód kialakítása nagyon is indokolt. A tantárgyak lehetőségei 

szerint, minden évfolyamon lehetőség van a környezetkímélő magatartás felismertetésére, adott helyzetek 

kritikus megítélésére. 

A tanulás tanítása  

A pedagógus fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, stratégiáit, stílusát, 

szokásait. Vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit, és ezekre alapozza a tanulás 

fejlesztését. Gondosan kutassa fel és válassza meg a fejlesztés tárgyi-cselekvéses, szemléletes-képi és elvont-

verbális útjait, és életszerű tartalommal ruházza fel azokat. Törekedjen a gondolkodási képességek, 

elsősorban a rendszerezés, a valós vagy szimulált kísérleteken alapuló tapasztalás és kombináció, a 

következtetés és a problémamegoldás fejlesztésére, különös tekintettel az analízis, szintézis, összehasonlítás, 

általánosítás és konkretizálás erősítésére, mindennapokban történő felhasználására. Olyan tudást kell 

kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. A tanulás az iskola alapfeladata, amely magába 

foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. 

Testi és lelki egészség 

Az 5–6. évfolyamon az egészséges életvitellel kapcsolatos szemlélet és magatartás formálása, az alsóbb 

évfolyamok fejlesztését folytatja. Az egészségkultúra területén az egészséges életmód, a korszerű 

táplálkozás, a napi testmozgás szerepéről és jelentőségéről sok ismerettel és tapasztalattal rendelkeznek a 

tanulók. Felkészítésükben az önálló életvitelre, a helyes döntéshozásra, a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt. 

A veszély- helyzetek egyéni és közösségi szintű kezelésére, a balesetvédelemben. A veszélyes anyagokkal 
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való bánásmódban a helyes kezelésre a megelőzés érdekében. A káros függőségek kialakulásának 

megelőzésében, a függőséghez vezető szokások kialakulásának megakadályozásával szükséges segítséget 

nyújtani. Mindezekben az iskolai környezet, de a pedagógusok életvitele is hatást gyakorol. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve 

elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicionális 

művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a 

drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti 

kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség feltételezi a helyi, a nemzeti, az európai és az 

egyetemes és keresztény kulturális örökségnek, valamint az egyénnek, közösségeinek a világban elfoglalt 

helyének a tudatosítását, a főbb művészeti alkotások értő és beleérző ismeretét, a népszerű kortárs kultúra és 

kifejezésmódok vonatkozásában is. Idetartozik Európa (az európai országok, nemzetek és kisebbségek) 

kulturális és nyelvi sokféleségének a megőrzésére irányuló igénynek, a közízlés fejlődésének, valamint az 

esztétikum mindennapokban betöltött szerepének a megértése.  

Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját 

nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek 

felismerése és kiaknázása  

A pozitív attitűdök alapját a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az esztétikai érzék 

fejlesztésére való hajlandóság képezi. A nyitottság, az érdeklődés, a fogékonyság fejleszti a kreativitást és az 

arra való készséget, hogy a művészi önkifejezés és a kulturális életben való részvétel révén gazdagítsuk 

önismeretünket.  

Médiatudatosságra nevelés - értelmező, kritikai beállítódás kialakítása, - a médiumoktól is befolyásolt 

mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására legyen képes, - a média 

működésének, hatásmechanizmusainak, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolat megismerése.  

  

XIII.4. A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

  

 Célok és feladatok 

A serdülőkor kezdetétől, a 7-8. évfolyamon előtérbe kerül az elvont fogalmi és elemző gondolkodás. 

Ez a szakasz az együtt nevelt, különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú és kultúrájú gyerekeket egyéni képességüknek, érdeklődésüknek és 

tehetségüknek megfelelően készíti fel a további tanulásra, sőt az élethosszig tartó tanulásra. Azokat a 

képességeket és készségeket fejleszti bennük, amelyek szükségesek a környezettel való harmonikus és 

konstruktív kapcsolatok kiépítésére és fenntartására. A tanulási tevékenységek közben és a tanulói 

közösségben való élet során fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, segítőkészségét, 

akaratát, empátiáját és szolidaritását. Gyakorlatban igazolja a becsületesség, szavahihetőségét és 

megbízhatóság értékét. 
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Az iskola a szocializációs folyamatban tudatosítja a keresztyén közösségi értékeket, közösség demokratikus 

működésének értékét és néhány általános szabályait. Tisztázza az egyéni és közérdeki, a többség és 

kisebbség fogalmát, ezek fontosságát az egyéni és a közösség létében. Megalapozza a jogok és kötelességek 

törvényes gyakorlását. 

Ezekben a képzési szakaszokban is kiemelkedő feladat a nemzeti, nemzetiségi és etnikai és keresztyén 

hagyományok megismerése, tisztelete és őrzése. Az iskola nevelési-oktatási tevékenységével fejleszti a 

tanulók nemzeti azonosságtudatát, ugyanakkor erősíti a keresztény Európához tartozás tudatát, valamint arra 

készteti a tanulókat, hogy megismerjék és megbecsüljék más népek hagyományait, kultúráját, szokásait és 

életmódját. Ugyanakkor figyelmet fordít az egyetemes emberiség közös problémáinak bemutatására. 

 Kiemelt fejlesztési feladatok  

A 7–8. évfolyamon, az elvont fogalmi és elemző gondolkodás lehetőségei hasznosulnak. 

Énkép, önismeret 

A tanulók ebben az életkorban, személyes életükben, sorsuk alakulásában már sokféle tapasztalattal 

rendelkeznek. A pedagógus felelőssége és lehetősége a reális önismeret továbbfejlesztése, értékeinek 

folyamatos tudatosítása, a környezettel való harmonikus viszony formálása.  

Hon- és népismeret 

Hon- és népismeret kiemelt fejlesztési területén a nemzettudat elmélyítése, a nemzeti önismeret hangsúlyos 

feladat. Fokozatosan előtérbe kerül az önálló tanulás, a történelmi változások figyelemmel kísérése, az 

egyéni vélemények megfogalmazása, a vita, a demokratikus polgári lét magatartásformáinak kialakítása. 

Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra kiemelt fejlesztési feladaton belül az Európai Unió 

tagországaként, tanulóinkat a különböző kultúrák, különböző nemzetiségek elfogadására, a másság 

tiszteletére neveljük. Személyes tapasztalatok felhasználásával, a nemzetközi együttműködésről szerzett 

információkkal gazdagítjuk tudásukat. Önálló vélemény megfogalmazása társadalmi, történelmi 

eseményekről, jelenségekről és személyekről. Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására. Fejlesztő 

feladat lehet az érvek gyűjtése meghatározott álláspontokhoz, melyek az EU híreihez kapcsolódnak. 

Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi-történelmi jelenségek hátteréről, feltételeiről, okairól. Érvek 

gyűjtése a feltevések mellett és ellen.  

HATÁRTALANUL! PROGRAM  

Pedagógiai programunk egyik hangsúlyos területe a hon –és népismeret oktatása, minden alkalmat 

igyekszünk megragadni, hogy a tanultakat élővé tegyük, maradandó élménnyé formáljuk diákjaink számára. 

 Kiváló lehetőséget nyújt a lehetőség szerinti Határtalanul! Programba való bekapcsolódás arra, hogy a 

határon túli magyarsággal kapcsolatos ismereteinket bővíthessük, nemzettudatunkat, nemzeti önismeretünket 

elmélyíthessük, az összetartozás érzését erősítsük kiváltképpen   a Magyarlapádi testvér-iskolánk tanulóival, 

közösségével   kapcsolatban. 

Sikeres pályázat esetén valósítjuk meg a mindenkori járványügyi hatások, rendelkezések 

figyelembevételével. 

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Az aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés fejlesztési feladat, a civil életben fontos polgári lét alapjait 

segíti megteremteni. A társadalmi együttélés közös szabályait, követelményeit tudatosítja tanulóinkban. 
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Ismeretek, képességek és megfelelő beállítódás szükséges ehhez. Az 5–8. évfolyamon az aktív 

állampolgársághoz szükséges részképességek fejlesztésére kell gondolni. Ilyenek: A konfliktuskezelés 

képessége, az együttműködés képessége, az iskolai élet demokratikus gyakorlatában elsajátítható 

felelősségvállalás, közéleti szerep gyakorlása, elesettek, rászorulók , fogyatékossággal élők segítése, és 

támogatása 

Gazdasági nevelés  

Gazdasági nevelés a gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás-elemek beépítését kívánja a helyi 

tanterv tartalmaiba. Egyszerű eszközök, szerszámok használatában fontos a figyelem és az elővigyázatosság 

megtanulása. A rend és az időbeosztás hatását a hatékony munkavégzésben tapasztalhatják a tanulók. Az 

érdeklődés és munkamód befolyással lehet az időbeosztásra.  

Környezettudatosságra nevelés 

A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy az élő természet és a társadalmak fenntartható fejlődését 

segítse elő a nevelésben, a tanulók szemléletformálásával. 

A környezettudatos, a természet kincseit védő, óvó magatartás a teremtett világunk iránt érzett felelősség 

kialakításához járul hozzá. A kiemelt fejlesztési feladat arra hívja fel a tanulók figyelmét, hogy az ember 

része a természetnek, annak rendszereivel megbonthatatlan egységet alkot. Ez az összefonódás mutat rá az 

ember, az emberiség és az egyének sajátos felelősségére is. 

A tanulás tanítása  

A pedagógus fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, stratégiáit, stílusát, 

szokásait. Vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit, és ezekre alapozza a tanulás 

fejlesztését. Gondosan kutassa fel és válassza meg a fejlesztés tárgyi-cselekvéses, szemléletes-képi és elvont-

verbális útjait, és életszerű tartalommal ruházza fel azokat. Törekedjen a gondolkodási képességek, 

elsősorban a rendszerezés, a valós vagy szimulált kísérleteken alapuló tapasztalás és kombináció, a 

következtetés és a problémamegoldás fejlesztésére, különös tekintettel az analízis, szintézis, összehasonlítás, 

általánosítás és konkretizálás erősítésére, mindennapokban történő felhasználására. Olyan tudást kell 

kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. A tanulás az iskola alapfeladata, amely magába 

foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. 

Testi és lelki egészség 

A 7–8. évfolyamon az egészséges életvitellel kapcsolatos szemlélet és magatartás formálása, az alsóbb 

évfolyamok fejlesztését folytatja. Az egészségkultúra területén az egészséges életmód, a korszerű 

táplálkozás, a napi testmozgás szerepéről és jelentőségéről sok ismerettel és tapasztalattal rendelkeznek a 

tanulók. Felkészítésükben az önálló életvitelre, a helyes döntéshozásra, a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt. 

A veszély- helyzetek egyéni és közösségi szintű kezelésére, a balesetvédelemben. A veszélyes anyagokkal 

való bánásmódban a helyes kezelésre a megelőzés érdekében. A káros függőségek kialakulásának 

megelőzésében, a függőséghez vezető szokások kialakulásának megakadályozásával szükséges segítséget 

nyújtani. Mindezekben az iskolai környezet, de a pedagógusok életvitele is hatást gyakorol. 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

Az iskolának átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. A megszerzett ismeretek alapján segíteni kell, 

hogy a tanulók tudatos szemléletévé és a gyakorlatban előhívható magatartási mintává váljon a környezet és 

a természet védelme. A legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, a hozzájuk vezető utak 

megmutatása mellett be kell mutatni az emberi alkotásokban megtestesülő használati, esztétikai, formai és 



   
 

 77  
 

etikai értékeket.  Önismereti képességek fejlesztése elengedhetetlen a  pályaválasztás  sikeres 

megvalósításához. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve 

elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicionális 

művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a 

drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti 

kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség feltételezi a helyi, a nemzeti, az európai és az 

egyetemes kulturális örökségnek, valamint az egyénnek, közösségeinek a világban elfoglalt helyének a 

tudatosítását, a főbb művészeti alkotások értő és beleérző ismeretét, a népszerű kortárs kultúra és 

kifejezésmódok vonatkozásában is. Idetartozik Európa (az európai országok, nemzetek és kisebbségek) 

kulturális és nyelvi sokféleségének a megőrzésére irányuló igénynek, a közízlés fejlődésének, valamint az 

esztétikum mindennapokban betöltött szerepének a megértése.  

Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját 

nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek 

felismerése és kiaknázása  

A pozitív attitűdök alapját a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az esztétikai érzék 

fejlesztésére való hajlandóság képezi. A nyitottság, az érdeklődés, a fogékonyság fejleszti a kreativitást és az 

arra való készséget, hogy a művészi önkifejezés és a kulturális életben való részvétel révén gazdagítsuk 

önismeretünket.  

  Médiatudatosságra nevelés - értelmező, kritikai beállítódás kialakítása, - a médiumoktól is befolyásolt 

mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására legyen képes, - a média 

működésének, hatásmechanizmusainak, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolat megismerése.  

  

 

 

XIV.  A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztő 

programja 
 

Fontosnak tartjuk, hogy szakmai felkészültségünknek és fizikai feltételeinknek megfelelően integráljuk a 

testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket, 

amennyiben azt a közösség összetétele és állapota lehetővé teszi. Az ép és fogyatékos gyermekek 

együttélésében rengeteg nevelési lehetőség rejlik: a megértés, a segítés, a szolidaritás, az empátia, a 

kölcsönösség fontosságának megértése, megtapasztalása, s így az eredményes társadalmi együttéléshez 

szükséges szociális készségek jobb megalapozása. Több mint egy évtizede programunk szerves részének 

tekintjük a sajátos nevelési igényű gyermekek teljes integrációját. – 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 
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igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján szervezzük meg. – Számukra is a helyi tanterveinkben 

megfogalmazott követelmények az irányadók, de lehetőségük van a többiekétől eltérő ütemű teljesítésére. Az 

ő különleges gondozásukhoz felhasználjuk a fejlesztő foglalkozásokat, az iskolán belüli a Református 

EGYMI szakmai teamjének, munkáját (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, 

gyógytornász), a nevelési tanácsadók szakembereit, a sajátos nevelési igényüknek megfelelő fejlesztést 

nyújtó külső szakemberek munkáját. 

Alapító okiratunk szerint vállaljuk a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai nevelését-oktatását.  

“A fogyatékosság típusának meghatározása:  

A nemzeti köznevelésről szóló tv. és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

alapján:  

 Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló: 

     F80: A beszéd és beszédnyelv specifikus rendellenességei  

     F81: Az iskolai teljesítmény specifikus rendellenességei 

     F82: A motoros funkciók specifikus rendellenességei 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 171. és 172. §-ában 

meghatározott követelmények és a miniszter által kiadott iskolai Integrációs Pedagógiai Program szerint 

képesség kibontakoztató vagy integrációs felkészítés folytatása. “/Alapító okirat 2019.május 06./ 

  

Ehhez elengedhetetlen a pedagógusok fegyelmezett, szeretetteljes gyermektisztelete. 

 Az óvodából iskolába lépő kisgyermekek gondos beillesztése, biztonságérzetük megteremtése: 

- szerető gondoskodás, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;  

- a felzárkóztató foglalkozások; 

- az egész napos, a tanuló teljes személyiségét fejlesztő oktatási-nevelési program, 

- a lelki, erkölcsi nevelés,  

- a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

- a nevelők és a szülők gyülekezeti kapcsolatai, 

- a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése terén. 

Beszéd és beszédnyelv specifikus rendellenességek 

Diszlexia, diszgráfia  

A beszéd-rendellenesség felléphet a beszédfejlődés különböző szakaszaiban, de érintheti a már kialakult 

beszédet, nyelvet is. 

Amennyiben a beszédhiba, beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan fennmarad, a tanuló 

folyamatos gyógypedagógiai ellátásra szorul. Az oktatás a pedagógiai, logopédiai ellátás, valamint az 

egészségügyi rehabilitáció a fogyatékosság jellegétől függ, amely lehet: 

- beszédfejlődési elmaradás:(megkésett/akadályozott beszédfejlődés, diszfázia 

- artikulációs zavar: (pöszeség, orrhangzósság), 

- beszédritmus-zavar: (dadogás, hadarás), 

- centrális zavar: ( disarthria ), 

- hangképzési zavar: ( diszfónia ), 
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- parciális teljesítményzavar: (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia ), 

- beszédészlelési, megértési zavar. 

Az általános iskola első két évfolyamára összpontosul az ismeretszerzés beszéddel összefüggő 

eszközrendszerének elsajátítása, ezért a különleges gondozás szempontjából - amely elsősorban a 

módszerbeli és habilitációs /rehabilitációs teendőkben fogalmazódik meg: 

Kiemelt fejlesztési feladatok 

Énkép, önismeret: 

- erősödjenek pozitív személyiségjegyeik, alakuljon ki önismeretük, fejlődjön önbizalmuk és kudarctűrő 

képességük, személyiségük váljon harmonikussá, a fejlesztést úgy építsük fel, hogy az az egész 

személyiségre irányuljon, a gyermekben reális énkép alakuljon ki, önbizalma, kudarctűrő képessége, 

feladattudata, kitartása, aktivitása, belső motivációja fejlődjön - a tanulót ösztönözzük beszédhibája 

leküzdésére, ugyanakkor készítsük fel őt az esetleges visszaesésekre, a maradványtünetekkel való 

együttélésre, a gyermekek állapotuktól függően, nyelvi-kommunikációs zavaraik kompenzálása után  

 jussanak    el    az    önállóság    általuk    elérhető    optimális    szintjére, képességeik 

 kibontakoztatásával váljanak a társadalom aktív, cselekvőképes tagjává fejlesztés segítségével a sajátos 

nevelési igényű gyermekek is tudják teljesíteni 

 minden műveltségi területen a minimum követelményeket 

  

Információs és kommunikációs kultúra: 

- a beszédükben akadályozott gyermekek fejlesztésében elsőbbséget kell biztosítani 

 az ép beszélő környezetben integráltan folyó oktatásnak. 

Tanulás: 

A fejlesztést tervszerűen, tudatosan kell felépíteni: beszédállapot felmérés - egyéni 

 terápiás terv - tudatos módszerválasztás - komplexitás a fejlesztésben - folyamatos 

 kísérés, munkánk során nagy hangsúlyt kell fektetnünk a sokoldalú percepciós fejlesztésre: fel 

 kell   használnunk, hogy   a   látási, hallási, kinesztéziás, beszédmozgási   ingerek, 

 benyomások erősítve fejlődnek, tudatosan használjuk ki a transzferhatásokat, megismerve a 

beszédfogyatékos tanuló „erős oldalait", ezekre építve, a fejlesztést különböző átviteli megoldásokkal tegyük 

eredményesebbé. 

  

Testi, lelki egészség: 

-   a tanuló motiválása beszédhibája leküzdésére, felkészítése a maradandó tünetek 

 elfogadására, s ezzel való együttélésre. 

Felkészülés a felnőtt életre: 

-   tájékoztassuk a szülőket, milyen továbbtanulási lehetőségek állnak gyermekeik előtt - 

 integráltan oktató középiskolák, gimnáziumi tagozatok diszlexiások számára, ezt a 

 tanuló is ismerje meg. 

A megvalósítás keretei, eljárásai 
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A gyermekek fejlesztése inkluzív (befogadó) osztályokban tanítási órákon, tanórán kívül - a sérülés típusától, 

súlyossági fokától függően egyéni vagy csoportos - speciális fejlesztő foglalkozásokon, szabadidős 

tevékenységekben, szakkörökben, valamint napközis foglalkozás keretében történik.  

Tanítási órák 

Kiemelt szerepet kapnak az anyanyelvi fejlesztés, a testnevelés az ének-zene, a vizuális kultúra a technika és 

életvitel, valamint tánc és dráma tantárgyak. A megfelelő beszédtechnika kialakítása fontos része az 

anyanyelvi nevelésnek, ezeket alsó tagozatban a magyar nyelv és irodalom, valamint az ének-zene órákon 

napi rendszerességgel végezzük. 

Az anyanyelvi fejlesztésnél figyelembe véve a sérülés jellegét az egyes műveltségi részterületek más-más 

hangsúlyt kaphatnak: 

az írás, olvasás előkészítő szakaszának időtartamát növeljük, olvasás-, írástanítási módszerként a hangoztató-

elemző, illetve a diszlexia-prevenciós módszert használjuk, beszédfogyatékos tanulóknál hosszabb 

begyakorlási és érési szakaszokat tervezünk, az anyanyelvi fejlesztés a kommunikációs szándék 

megvalósítására törekszünk a nevelés-oktatás minden területén, a tantestület tagjai törekszenek, hogy mindig 

jó beszédpéldát nyújtva, helyes beszéd technikával kommunikáljanak a gyermekekkel. 

A beszéd-rendellenességgel küzdő tanulóknál gyakran tapasztalhatók a nagy- és finommozgások zavarai, a 

testtudat a testérzet a testséma kialakulatlansága, a téri tájékozódás fejletlensége is. 

A testnevelés, környezetismeret és a művészetek tárgyak jól szolgálják a téri orientáció -mozgás - ritmus 

fejlesztését, mely hatással van a beszédkoordinációra. 

  

Idegen nyelv oktatásnál körültekintően járunk el, a minősítés alóli felmentés helyett a módszerek 

változtatását is lehetségesnek tartjuk. 

A pedagógusok a szakértői vélemények, alapos megfigyeléseik, a gyógypedagógus, a fejlesztős pedagógus, 

valamint a pszichológus segítségével, a tanulók egyéni sajátosságainak ismeretében a differenciálás 

különböző módjait alkalmazzák: 

 segítségadásban: a feladat megismétlése a beszédfogyatékos tanulónak megfelelő nyelvi 

 szinten,  

 a feladatok szintjén: mennyiség, technikai kivitelezés: - írás területén gyereknél, rajzos 

 vagy szóbeli megoldás, illetve szóbeli felelet helyett írásbeli válasz, 

 szociális keretek szintjén: párban, vagy csoportban végzett munka oldja az akadályozott  

 tanuló elszigetelődését, 

 tanulási stílus szerint: auditív, vizuális, vagy motoros területre támaszkodik inkább a 

 gyermek, 

 a célok szintjén: egyes beszédfogyatékos tanulóknál mérlegelni kell, mi az a minimális  

 tudás, amelyet egy-egy szakasz határára el kell érni, melyre a további szakaszok 

 épülhetnek, 

 értékelésben: a tanulót önmagához, fejlődéséhez kell mérni - erre legalkalmasabb a 

 szöveges értékelés. 

Pedagógiai célú habilitációs / rehabilitációs foglalkozás 
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Logopédiai terápia: sérülés-specifikus egyéni vagy csoportos megsegítést foglal magában, egyéni fejlesztési 

terv alapján. 

A logopédus munkájában komplex ellátásra törekszik, feladata a beszéd-rendellenességek kompenzálása, a 

funkciófejlesztés, az olvasás-, írászavarok redukciója. 

A terápia nem zárul le a beszédhiba javulásával, megszűnésével, utógondozásra is szükség lehet, amely 

jelenti a beszédállapot szinten tartását, ellenőrzését, az esetleges visszaesések prevencióját. További cél a 

másodlagos tünetek megelőzése, a sérült pszichés funkciók fejlesztése. 

Az utógondozás sikerét a logopédussal való szoros együttműködés segíti. 

 A logopédus feladatai: 

 a fogadó pedagógusok tájékoztatása a beszédfogyatékosság típusáról, a gyermek 

 fejlesztési lehetőségeiről, az alkalmazható módszerekről, szakirodalomról, 

 a beszédben akadályozott gyermek „erős" és „gyenge" oldalainak bemutatása, 

 konzultáció a pedagógussal a tanuló fejlődéséről, előmeneteléről, 

 kapcsolattartás a beszédfogyatékos gyermek, valamint a befogadó osztály tanulóinak 

 szüleivel, 

 kapcsolattartás a habilitációs/rehabilitációs fejlesztésben résztvevő más szakemberekkel a komplex 

fejlesztés team-munkát igényel (pszichológus, fejlesztőpedagógus, 

 gyógytestnevelő ), 

 a beszédben akadályozott gyermek orvosi vizsgálatának kezdeményezése. 

  

Tanórán kívüli tevékenységek 

Napközis foglalkozások: 

A délelőtti tanítási órákon megszerzett ismereteket itt mélyítjük el, olyan tanulási  technikákat    alakítunk    

ki, amelyek    lehetővé    teszik    a    megközelítően    önálló ismeretszerzést. 

Komplex személyiségformálásra törekszünk, az egyéni sajátosságokat szem előtt tartva. 

A sikeres szocializációhoz szükséges normák, szabályok kialakítására, gyakoroltatására  törekszünk. 

Olyan szabadidős tevékenységeket teszünk lehetővé, amelyek jótékonyan hatnak az anyanyelvi   fejlettségi    

szintre: emlékezet-,    szerialitás-,    szókincs-,   gondolkodás-, mozgás-, figyelemfejlesztő játékok. 

Szakkörök: 

A beszédben akadályozott gyermekek is megtalálhatják iskolánkban azokat a tevékenységeket, szakköri 

foglalkozásokat, amelyek érdeklődésüknek megfelelnek. Gátolt kommunikációjukban is oldódik a 

szorongásuk, ha valamilyen területen sikereket érhetnek el. Iskolánkban működik: sport, tehetséggondozó és 

felzárkóztató foglalkozások, énekkar stb. mindig a gyermekek és szülők igényeinek megfelelően. 

Szülői értekezletek, fogadóórák: 

Ezeken az alkalmakon lehetőség nyílik a szülők számára, hogy megismerjék a beszédfogyatékos gyermek 

fejlesztése érdekében rájuk háruló feladatokat, életperspektívát. Empátiás készség kialakítására törekszünk a 

többi gyermek szüleiben, fontos, hogy a szülők is támogassák gyermekeiket a fogyatékos gyermek 

elfogadásában. 

Egységes értékrendet kell kialakítani a viselkedés területén, a jutalmazás és büntetés egybehangzó 

alkalmazása a helyes magatartásformák kialakítása érdekében. 
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 Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók fejlesztése 

Magatartási nehézség, beilleszkedési nehézség 

A kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar 

Hiperkinetikus zavarok 

Jellemzi a tevékenységek csapongása, a figyelmetlenség, a nagyfokú impulzivitás, a szabályok gyakori 

megszegése, megfontolatlanság, többszöri konfrontálódás a társakkal. Gyakori a kognitív működések zavar, 

illetve a nyelvi és motoros képességek fejlődésnek késére. Másodlagos szövődménye az aszociális viselkedés 

és csökkent önértéktudat.  

Magatartási zavarok 

Jellemzői a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartássémák. A viselkedés erősen eltér 

az adott életkorban elvárhatótól. A szociális elvárásokat durván áthágja 

A fejlesztés elvei, módszerei, feladatai:  

a) A tanuló optimális helyének megválasztása a pedagógus kommunikációs jelzéseinek megfelelő 

érzékelésére. 

b) Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, érdeklődésének, 

terhelhetőségének ismeretében.  

c) A tanuló viselkedésének (kommunikációjának, önbizalmának, magabiztosságának, önérvényesítésének, 

cselekvéses, illetve verbális megnyilvánulásainak) megismerése siker vagy kudarc esetén. Ennek alapján a 

tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való beilleszkedésének megsegítése.  

d) Együttműködés a családdal és más szakemberekkel. 

e) A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. 

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a Nemzeti Köznevelési Törvényben 

rögzítettektől. A helyi tantervben indokolt lehet az első évfolyam két tanévi időtartamra történő széthúzása. 

Ebben az esetben az első tanév az intenzív prevenció, a szakszerű funkciófejlesztés, a pszichés gondozás, a 

megfelelő motiváció és a feladattudat kialakításának az időszaka a gyógypedagógiai korrekciós – 

kompenzáló - terápiás módszerek alkalmazásával.  

Kiemelt fejlesztési feladatok 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók 

nevelése-oktatása során a Nemzeti Köznevelési Törvényben leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az 

egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai és 

kialakulásuk időtartama) módosulhat. Kiemelt szerepet kap az Énkép és önismeret, a Kommunikációs 

kultúra, a Testi és lelki egészség, a Felkészülés a felnőtt lét szerepére.  

Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció 

Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a pszichés fejlődési zavar jellegének, tüneteinek 

kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak folyamatosságát, kontrollját, 



   
 

 83  
 

valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi terápiákat foglalja magába.  

Ebből a szempontból fontos a gyermek neurológiai, a fülészeti, valamint a szemészeti vizsgálat, szükség 

esetén az érzékszervi gyógyítás.  

A fejlesztő pedagógus, gyógypedagógiai tanár által vezetett pedagógiai rehabilitáció a funkcionális 

képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak elmélyítésével szolgálja az 

eredményes iskolai előmenetelt.  

Részképességek területén megmutatkozó nehézség 

A részképesség zavarok körébe elsősorban az alapvető eszköztudás (olvasás, írás, számolás) elsajátításának 

és képességének deficitjeit, valamint az általuk kiváltott következményes magatartási és/ vagy tanulási 

zavarok komplex tünetegyüttesét sorolják. E fogyatékosság deficiál - diagnosztikai jellemzője, hogy a 

részképességben az intelligencia szintjének ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás, teljesítmény 

szóródás mutatható ki a mozgáskoordináció és a beszéd szintje között. 

Kiemelt célok, feladatok 

 Kudarctűrő képesség növelése. 

 A tanulási zavarok kialakulásáért felelős funkciók fejlesztése. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók túlterhelésének elkerülése a fejlesztő folyamatban. 

 Tankötelezettségük teljesítését szakember segítségével végezzék. 

 Önbizalom, önismeret, önértékelés fejlesztése, reális énkép kialakítása. 

 Pontos   diagnózis   és   fejlesztési    szempontok, módszerek   igénylése, vizsgálatok elvégeztetése. 

 A tanuló fejlettségének megfelelően egyéni továbbhaladás biztosítása. 

 Testnevelés és sport műveltségi területen az első tanévben szenzoros integrációs 

 program és / vagy gyógyúszás alkalmazása. 

 Önállóságra nevelés 

Olvasási nehézség, írás-helyesírás nehézség 

Kiemelt feladatok diszlexia, diszgráfia esetén: 

 testséma biztonságának kialakítása, 

 téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 

 vizuomotoros koordináció gyakorlása, 

 látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, 

 beszédfejlesztés, aktív szókincs bővítése, helyes ejtése, 

 verbális figyelem és emlékezet, intenzív fejlesztése, 

 hang - betű kapcsolat kialakítása; fonémahallás fejlesztése, 

 makacs betűtévesztések kiküszöbölése (egymástól távol tanítjuk, sok mozgással, 

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

 figyelem megosztása az olvasástechnika és a szöveg tartalma között, 

 toldalékok körültekintő olvasása, 

 olvasástechnika, tempó fejlesztése, 

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

 prevenciós módszerrel, 

 olvasás, írás készségének folyamatos gondozása az egész iskolai pályafutás alatt, 

 idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

 segítő környezet folyamatosan álljon rendelkezésre, 

 kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 
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 olvasásképtelenség esetén a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi 

 írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával. 

A megvalósítás színterei 

- minden tanórán, fejlesztő, felzárkóztató foglalkozáson, napközi, tanulószoba. 

Számolási nehézség 

Kiemelt feladatok diszkalkulia esetén: 

 testséma kialakítása, 

 téri relációk biztosítása, 

 a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 

 számfogalmak kialakítása és bővítése, a manipuláció előtérbe helyezése, képi vizuális megerősítés, 

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

fejlesztése, 

 segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése (számológép, naptár stb.), 

 az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megörökítése, sokoldalú gyakorlásuk a már 

„birtokolt" számfogalmakkal építkező számkörökben, 

 a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása, 

 gyógypedagógiai segítség speciális módszerekkel, egyéni sajátosságokhoz igazított 

 megjegyzést segítő technikák megtalálása, alkalmazása, 

 szerialitás erősítése. 

A megvalósítási színterei: 

 matematika óra, 

 napközi, tanulószoba, 

 rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozás, 

 felzárkóztató foglalkozások, 

 szabadidő (képességfejlesztő játékok). 

Kiemelt feladatok a részképesség zavar és/vagy fogyatékosságok együttes, halmozott tüneteit mutató tanulók 

esetén (hiperkinetikus zavarok): 

A halmozott fejlődési zavar a beszéd / nyelv, a mozgás, a kognitív képességek eltérő és egyenetlen fejlődését 

foglalja magába. Komoly akadálya az olvasás, írás, számolás elsajátításának. Speciális fejlesztés, logopédiai- 

és pedagógiai ellátás szükséges 

A percepció minden területét fejleszteni kell: 

 a vizuális, az akusztikus, a mozgásos észlelés folyamatait, 

 a motoros képességeket, 

 a beszéd és nyelvi készség állandóságát. 

 A különleges gondozás igényeit gyógypedagógus végzi. 

 Tanácsadás osztályfőnöknek, tanítónak, szaktanárnak, szülőnek. 

 Együttműködés a pszichológussal. 

A megvalósítás színterei 

 Tanóra differenciált szervezéssel 
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 napközi, tanulószoba, egyéni fejlesztéssel, 

 fejlesztő foglalkozás egyéni terápiás terv alapján. 

A testnevelés mozgásanyagának sérülés specifikus adaptált formái, adaptált sportfoglalkozások.  

 

XV. Könyvtárpedagógia program 
 

A könyvtár szerepe a pedagógiai, tanulási tevékenységben 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 163.§ (1): „Az iskolai könyvtár az iskola működéséhez, pedagógiai 

programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres 

gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését és mindezek használatát, 

továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét 

koordináló szervezeti egység.” 

Pedagógiai alapelvek érvényre juttatása a könyvtárhasználati ismeretek tanításakor 

•    Humánus bánásmód 

•    Korszerű könyvtárhasználati tudás átörökítése 

•    Önképzésre irányuló szükségletkielégítő tevékenység 

•    Tanulási, önismereti képességek elsajátítása 

•    Szellemi munka technikájának ismerete 

•    Könyvtári eszköztárra épülő kutató tevékenység 

•    Teljesítményorientáltságra való beállítódás 

•    Hiteles, mérhető teljesítményre való törekvés 

•    A tanítás – tanulás folyamatában előforduló hibák, hiányosságok korrekciója 

•    Könyvtári eszköztudás kialakítása 

   

A könyvtár-pedagógiai tevékenység az iskolában akkor sikeres, ha magába foglalja többek között: 

-    a korszerű könyvtárhasználati ismeretek átadását, 

-    korszerű tanulási, önművelési technikák gyakorlását, 

-    könyvtárhasználati kompetenciák kialakítását, 

-    helyes ízlésformálást és olvasásirányítást, 

-    teljes gyermeki személyiségre irányuló nevelést, 

-    érték tanulása a tanuló részéről, és az érték tanulásának segítése a pedagógus részéről.  

 

Küldetésnyilatkozat 

A könyvtár gyűjteményének tervszerű fejlesztésével, a forrásokhoz és információkhoz való hozzáférés 

biztosításával és könyvtár-pedagógiai munkája által segíti a nevelő – oktató munkát, az intézmény Helyi 

pedagógiai programjában kitűzött célok eredményes megvalósulását: 

a hatékony, önálló tanulást, a kognitív kompetenciák fejlesztését, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a 

tanulók egyéni fejlettségéhez optimálisan alkalmazkodó differenciált tanulásszervezéssel a tehetség 

kibontakoztatását, a felzárkóztatást, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

kompetenciájának fejlesztését; a környezettudatos magatartás kialakítását. 

A Nemzeti alaptanterv és a Kerettanterv követelményei alapján összeállított könyvtárhasználati tanterv 

szerint megtartott könyvtárhasználati órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon alakítja, formálja a korszerű 

információszerzési készségeket és az információhasználati tudást, segíti, hogy a tanulók az információkat 

kritikusan és alkotóan tudják felhasználni. 

A nevelőtestülettel együttműködve segíti a könyvtárhasználatra épülő tanórák megtartását, támogatja a 

forrásalapú tanulást. 
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Szakszerűen feltárt és elhelyezett gyűjteményével és szolgáltatásaival segíti az egyéni és a csoportos 

kutatómunkát, a felkészülést a tanulmányi versenyekre, a szabadidő hasznos eltöltését, hozzájárul az 

esélyegyenlőség biztosításához. 

Az iskolai könyvtár az információs kompetencia fejlesztésének fontos színtere. 

 

Jogszabályok: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról  

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

rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet alapján az általános iskola 1–4. és 5-8. 

évfolyama számára kiadott magyar nyelv és irodalom, az 5-8. évfolyam számára kiadott digitális 

kultúra kerettanterv 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

 

Helyzetelemzés 

 

A könyvtár állománya: 

Könyvtárunk az 1995-96-os tanévtől - az iskola alapításától kezdve működik. Az állománynak arányaiban 

még ma is számottevő részét alkotják az iskolánknak ajándékozott dokumentumok. Anyagi fedezet 

hiányában pótlásuk megoldhatatlan, ezért az állományból nem vonhatók ki. A könyvtári állomány feltárása, 

rendezése 2005-ben, könyvtár szakos pedagógus alkalmazásával egyidejűleg vehette kezdetét. 

Napjainkban megváltoztak a könyvtárral szemben támasztott követelmények, lehetőségeinkhez képest 

megpróbálunk megfelelni a kihívásoknak. 

 

Az állomány számítógépes feldolgozása: 

A TIOP-1.2.3-11/1 könyvtárfejlesztési pályázatban beszerzett Szirén Integrált Könyvtári Rendszer 

bevezetésével lehetőség nyílt az állomány korszerű feltárására és sok szempontú visszakeresésére. A 

program megkönnyíti a könyvtárközi kölcsönzést, a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserét. A 

2012-ben történt bevezetés óta … dokumentum retrospektív feldolgozása történt meg, így ma már a teljes 

állomány elérhető az adatbázisban. 

 

Könyvtárfejlesztési céljaink: 

 A pedagógiai munkánk hatékonyságát segítő módszertani és szakmai könyvek, tanulóink életkori 

sajátosságainak megfelelő ismeretközlő dokumentumok beszerzése. 

 Az alapvető kézikönyvek példányszámának növelésével a kézikönyvtár állományának fejlesztése. 

 Nagyon fontos a digitális adattár bővítése ismeretterjesztő filmekkel, Magyarország és a szűkebb 

szülőföld - Hajdú-Bihar Megye, Hajdúnánás - nevezetességeit bemutató művekkel, és hiányoznak 

olyan klasszikus alkotásokat bemutató filmek is, amelyek az alapműveltség részét képezik. 

 A kötelező olvasmányok a törvény által előírt megfelelő példányszámának biztosítása. 

Iskolai könyvtárunk könyvtár-pedagógiai céljai és feladatai: 

 Kialakítani a szellemi munka iránti tiszteletet, a nemzeti és az egyetemes kultúra értékeinek 

megbecsülését. 

 Megalapozni és fejleszteni azokat a magatartásmódokat és képességeket, amelyek a könyvtár 

mindennapos használatában elengedhetetlenül szükségesek. 

 Az önálló gondolkodás, a kreativitás fejlesztése, az önművelés igényének felkeltése és 

megszilárdítása. 
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 Megalapozni az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket, tanulási technikákat. 

 Ismerjék meg a tanulók az alapvető információhordozók fajtáit, információs értékét, felhasználását 

 Felkészíteni a tanulókat az önálló ismeretszerzésre, megalapozni az információs műveltséget, a 

pontos és kreatív információhasználatot, a kritikus és hozzáértő információértékelést. 

 Ismerjék meg a tanulók a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikákat, 

az információkezelés jogi és etikai szabályait, ezek alkalmazásával képesek legyenek önálló szellemi 

alkotás létrehozására. 

 A különböző típusú források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek 

gyakoroltatásával tudatos és biztos használói magatartás kialakítása. 

 A könyvtárhasználati tudás eszközjellegű beépítése a mindennapi problémák megoldásához 

szükséges információkezelésbe az életkori sajátosságoknak megfelelően. 

 A tanulás, az ismeretszerzés hatékony munkaformáinak megfelelő információs bázis, eszköz, 

módszer és motiváló környezet biztosítása. 

 Az olvasáskultúra fejlesztése. 

 

Tehetséggondozás: 

A tanórán kívüli foglalkozások keretei között: olvasást népszerűsítő rendezvények, az iskolai hagyományok 

ápolásához kapcsolódó vetélkedők, programok. 

 

Könyvtárhasználati ismeretek tanítása: 

 

Célok 

1 – 4. évfolyam 

- Alapvető cél, hogy kialakuljon tanulóinkban az olvasás, a könyv és a könyvtár iránti pozitív attitűd. 

- Az iskolai könyvtár gyűjteményével és szolgáltatásaival alapozza meg a tanulók könyvtárhasználati 

ismereteit, önálló információhasználatát. 

- Ismerjék meg a tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelő alapvető információhordozók fajtáit és azok 

használatát. 

- A könyvtárhasználatra épülő feladatok által a tanulók önművelési igényének felkeltése. 

- Kialakítani és fejleszteni a tanulókban a könyvtári eszköztárra épülő önálló ismeretszerzés, a forrásalapú 

tanulás iránti igényt, azokat a magatartásmódokat, tevékenységeket, amelyek a könyvtárhasználaton alapuló 

önálló ismeretszerzéshez szükségesek. 

- Legyenek képesek a tanulók arra, hogy a különböző információforrásokból a megfelelő információkat 

megtalálják, s alkotó módon felhasználják. 

Befogadó tantárgy: magyar nyelv és irodalom  

Az alapfokú nevelés-oktatás kezdő szakasza (1–4. évfolyam) 

 Befogadó tárgy: Magyar nyelv és irodalom 

1.  évfolyam 

Évi óraszám: 2  

 Belépő 

tevékenységformák 

 Tartalom  A továbbhaladás feltételei 
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Látogatás az iskolai könyv- 

tárban. 

A    könyvtár    

szolgáltatásai, 

könyvkölcsönzés. 

A könyvtárban elvárt 

viselkedési szabályok 

tanulása. 

Mit gyűjt a könyvtár? 

Olvasási szokások alakítása 

a könyvtárban. 

Szavak    magyarázata    

gyermeklexikon 

használatával 

A könyvtár terei, 

szolgáltatásai. 

A könyvkölcsönzés 

módjai. 

A könyvek borítójának 

értelmezése. 

A különböző 

dokumentumtípusok a 

könyvtárban. 

Gyermeklexikon 

használata. 

Ismerje     a    könyvtár    

részeit, elnevezéseit. 

Tudja a könyvtári szolgáltatás 

alapjait. 

  

2.  évfolyam 

Évi óraszám: 4 

  

 Belépő 

tevékenységformák 

 Tartalom  A továbbhaladás 

feltételei 

  

A könyvek jellemző 

adatainak, részeinek    

megfigyelése (író, cím, 

kiadó, tartalomjegyzék). 

Könyvek            rendje            

a könyvtárban: szépirodalmi 

és ismeretközlő               

irodalom fogalmának 

megismertetése. 

Az       olvasóterem       és       

a folyóiratok 

  

A könyvtárhasználat 

szabályai 

A könyv tartalmi és 

formai elemei 

Gyermeklexikon 

szerkezete, használata 

-Tájékozódás a gyermek- 

lexikonban betűrend 

segítségével. 

  

Megismeri a könyvtár 

részeit, elnevezéseit. 

Felismeri a könyv főbb 

formai és tartalmi elemeit, 

meg tudja állapítani a 

könyvkiadó, a kiadás számát, 

az illusztrátor nevét. 

Gyermekkönyv témájának 

megállapítása a cím és az 

illusztrációk segítségével. 

Segítséggel keresni tud a 

gyermeklexikon 

betűrendjében. 

  

3.  évfolyam 

Évi óraszám: 4 

  

 Belépő 

tevékenységformák 

 Tartalom  A továbbhaladás 

feltételei 
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A könyvtárban: könyvek 

keresése a szabadpolcon 

szerző és cím szerint. 

Ismeretszerzési technikák 

tanulása: adatgyűjtés, 

elrendezés, feljegyzések 

készítése és felhasználása 

szóbeli beszámolókhoz. 

Adatok, információk 

gyűjtésének, célszerű 

elrendezésének módjai. 

Lexikonok, enciklopédiák, 

szótárak jellemzőik. 

 Információ gyűjtése 

lexikonokból, 

kézikönyvekből, szótárakból. 

 Egyszerű kutatási 

feladatok végzése. 

Az információk 

felhasználása                    

más 

összefüggésekben. 

 Vázlatkészítés 

irányítással, tanulás, 

összefoglalás vázlat 

segítségével. 

 Az önálló 

feladatvégzés 

lépéseinek alapozása 

Eligazodás    a    könyvtár 

tereiben            és            a 

gyermekkönyvek között. Az    

ismeretterjesztő     és 

szépirodalom 

megkülönböztetése. 

Címszavak keresése a 

gyermeklexikon és szótár 

betűrendjében. 

 

4.  évfolyam 

Évi óraszám: 4 

  

 Belépő 

tevékenységformák 

 Tartalom  A továbbhaladás 

feltételei 

 Az iskolai és 

gyermek 

könyvtárról 

szerzett tapasz- 

talatok 

összehasonlítása. 

 Ismerkedés 

különböző 

információhordozó

kkal. 

A lakóhelyi és gyer- 

mekkönyvtár, 

közművelődési 

könyvtár meg-

ismerése. 

Adatok, információk 

gyűjtésének, célszerű 

elrendezésének módjai. 

A szótárak szerkezeti 

jellemzői (betűrend, 

címszó), a szótárhasználat 

módja. A lexikon és a 

szótár egyező és eltérő 

vonásai. 

Az információk keresése 

és kezelése. 

Könyvek tartalmi és 

formai elemeinek (pl. 

tartalom- jegyzék, 

fülszöveg,) felhasználása a 

tartalom megálla- 

pításához. 

Tájékozódás szótárakban, 

gyermeklexikonokban, 

segítséggel enciklopédiák- 

ban. 

Gyűjtőmunka a 

könyvtárban. 

 

5-6. évfolyam 

Befogadó tantárgyak: digitális kultúra, magyar nyelv és irodalom  

Előzetes tudás: A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok jellemzőinek és a 

könyv bibliográfiai azonosító adatainak ismerete. Betűrendezés. 

Nevelési-fejlesztési célok: 

A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári segítséggel való alkotó és etikus felhasználása a tanulmányi 

feladatok során. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 

Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata a könyvtári terek funkcióinak és a könyvtári abc 

ismeretében. 

Könyvtárlátogatás a települési könyvtárban. 

Könyvtári szolgáltatások 

A hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése. A könyvtár 

alapszolgáltatásainak használata. 

A könyvtári katalógus funkciójának megértése. Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése. 

Információkeresés 

Megadott művek keresése a könyvtár szabadpolcos állományában a feliratok és a raktári jelzet segítségével. 

Keresőkérdések megfogalmazása tanári segítséggel. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, tartalmi, használati jellemzőinek megállapítása; 

csoportosításuk. 

A korosztálynak készült tájékoztató források, segédkönyvek biztos használata. 

Forráskiválasztás 

A    megadott   problémának    megfelelő    nyomtatott   és    elektronikus    források    irányított kiválasztása. 

A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő információgyűjtést igénylő feladatok. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak megértése. 

Saját és mások gondolatainak elkülönítése. 

A felhasznált források önálló azonosítása a dokumentumok főbb adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, év) 

megnevezésével. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: 

Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, 

enciklopédia, szótár, atlasz. 

 

7-8. évfolyam 

A könyvtári informatika fejlesztési területen az egyre tudatosabb könyvtárhasználóvá nevelés a 

kiemelt cél. Ehhez járul hozzá az információs problémamegoldás alapvető lépéseinek ismerete, az egyes 

eszközök, módszerek tanári támogatással történő alkalmazása, továbbá az iskolai könyvtár állományának és 

szolgáltatásainak önálló használata. Az önálló forráskiválasztást és -használatot, a döntések meghozását 

támogatja, hogy a tanulók megismerik az egyes könyvtártípusok és szolgáltatásaik jellemzőit, különbségeit, a 

nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, tájékoztató eszközök széles tárházát, azok információs értékét. 

A különböző tantárgyi gyűjtőmunkákhoz, projektmunkákhoz kapcsolódó támogatásban, értékelésben 

hangsúlyos szerepet kapnak az etikai és jogi vonatkozások, a forrásjegyzék készítése és a hivatkozások. 

Könyvtári informatika 

Előzetes tudás: 

Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. Közkönyvtári tapasztalatok. Könyvtári 

katalógusok irányított használata. Az önálló műre való hivatkozás alapjainak ismerete. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző információforrásoknak önálló, alkotó 

és etikus felhasználása egyszerű tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények: 

Könyvtártípusok, funkcionális terek Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 

Az összes könyvtártípus jellemzőinek megismerése, összehasonlítása. 
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A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött szerepének megismerése. Nagyobb könyvtárak 

funkcionális tereinek megismerése. 

Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban. A gyermekkönyvtár (-részleg) önálló használata. 

Könyvtárlátogatás. 

Könyvtári szolgáltatások 

Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a tanulásban és a tájékozódásban. A kézikönyvtár önálló 

használata. 

Információkeresés 

Hatékony, céltudatos információszerzés. Keresett téma kifejezése tárgyszóval. 

Összetett keresőkérdés megfogalmazása. 

Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a lakóhelyi elektronikus könyvtári katalógusban. 

Konkrét feladathoz való irányított forráskeresés katalógus és bibliográfia segítségével. A forráskeresés és -

feldolgozás lépéseinek tudatosítása, irányított alkalmazása. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú információforrások és ismeretterjesztő művek 

típusainak ismerete. Közhasznú adatbázisok használata. 

Forráskiválasztás 

A feladatnak megfelelő forrástípus önálló kiválasztása. Információforrások hitelességének vizsgálata, 

szelektálása. Többféle forrásra épülő tematikus gyűjtőmunka. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése. 

Idézés jelölése. A szerzői jogi vonatkozások megértése. Forrásjegyzék összeállítása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, szaklexikon, szakkönyv, napilap, 

folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény, keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasznált 

irodalomjegyzék. 

 

XVI.  Az alkalmazható taneszközök kiválasztásának elvei 
 

Pedagógiai munkánk során csak olyan taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, feladatgyűjtemény) 

használunk a tananyag felhasználásához, melyet a köznevelési miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. 

A nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: pl. tornafelszerelés, 
rajzfelszerelés. 

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

nevelők szakmai munkaközössége, szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. A 

kötelezően előírt következő tanévi taneszközökről a szülőket minden tanév utolsó szülői értekezletén 

tájékoztatja az iskola. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő 

szempontokat veszik figyelembe: 

- a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének; 
- az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven 

keresztül használhatók; 

- a taneszközök használatában a stabilitásra törekszünk, új taneszköz használatát csak nagyon 
szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be; 

- a taneszközök áránál a szülők anyagi helyzetéhez, a lehetőségekhez igyekszünk közelíteni. 

Az iskola – pénzügyi lehetőségeihez mérten – saját költségvetési keretéből, illetve egyéb támogatásokat 

felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerez be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket 
a nehéz helyzetű tanulók – az osztályfőnök javaslata alapján – ingyenesen használhatják. 

Az információs bázis a minőségelvű rendszer fontos eleme, amely segít a biztonságos 

tankönyvkiválasztásban. Választásunkban döntő, hogy jól használható, minőségileg kifogástalan, tehát 
megbízható és szép tankönyvet adjunk a gyerekek kezébe. 
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Az iskolai tankönyvhasználat sarkalatos pontjai: 

 a tanár és a tankönyv közötti összhang, azonosulás vagy alkalmazkodás 

 a tankönyv szerepe a pedagógus felkészülésében, tanmenet és óraterv készítésében 

 a tankönyv tanórai kiaknázásának lehetőségei 

 a tankönyv, mint közös nevező a számonkérésben, értékelésben 

 a tantestület egysége, illetve a módszerek tudatosítása 

 A tankönyv (hozzátartozó munkafüzete,  feladatgyűjteménye) digitális formában letölthető, illetve 

felhasználható 

 a szülők bevonása a tankönyvek értékeinek kibontakoztatásába 

 

Taneszközök használata 

Minimális elvárásnak tekinthető, hogy valamennyi neveléssel-oktatással foglalkozó személy elsajátítsa az 

alapvető oktatási eszközök kezelését. 

Tudjon minden pedagógus a hagyományos egyszerű audiovizuális ismerethordozókat, diaképet, 
hanganyagot, írásvetítő-transzparenseket használni, tudja az említett eszközöket és anyagokat eredményesen 

alkalmazni a nevelési-oktatási folyamatban szükség szerint. Előfordulhat, hogy a korábban használt 

taneszközökkel történő bemutató tanítás is jelenthet olyan motiváló erőt a mai fiataloknak érdekessége 
folytán, mint a modernebb változatok. 

Tudjon minden pedagógus: 

  mai kornak megfelelő taneszközökkel bánni,  

 kezelni az interaktív táblát és szoftvereit,  azon digitális tartalmakat használni,  

 az eDifer  online mérést és értékelést, a 8. osztályos pályaorientációs mérést alkalmazni,   

 a digitális kommunikáció különböző   lehetőségeivel élve a szülőkkel tanulókkal, 

mintaközösségével, intézmény vezetéssel szakmai konzultációt folytatni,  

 az Office 365 platformot, mint választott távoktatási és kommunikációs felületet kezelni, ezen a 

felületen digitális tananyagot előállítani. 

 

Minden típusú taneszközre szükség van a tanítás-tanulás folyamatában ahhoz, hogy a nevelés-oktatás 

minőségét, nagyobb hatékonyságát biztosítsuk. 
Ezen eszközök csak akkor segítik a munkánkat, ha kiválasztásuk tudatos pedagógiai munkával, 

módszertanilag megalapozott, célszerű kihasználással párosul. 

 

Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei: 

 • Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, e fejezet rendelkezéseinek betartásával, a szakmai 

munkaközösségek véleményének kikérésével választják meg az alkalmazott tankönyveket, 

tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket. 

 Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai 

tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható 

valamennyi tanulónak. 

 A törvényi előírások alapján a szabad könyvválasztás pedagógiai elvének sérülése nélkül figyelembe 

veendő a munkaközösségek javaslata. 

 Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és más 

felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési 

kötelezettség hárul. 

 A tankönyvrendelés összeállításánál az alábbi elveket érvényesítjük:  

a. pedagógusaink a tankönyvválasztásnál előnyben részesítik az Oktatási Minisztérium által 

kiadott tankönyvjegyzékben szereplő tankönyveket,  

b. a tankönyvrendelésbe a pedagógus csak olyan tankönyv felvételét javasolhatja, amely 

megfelel az alkalmazott tantervnek, és amelyet a tantárgy tanulása során a tanulók 

rendszeresen használnak. 
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c. Kívánatos, hogy szükség esetén több évig használhatók legyenek a könyvek, 

tankönyvcsaládok (tartalmilag és külső megjelenés alapján), valamint digitálisan is 

letölthetőek, használhatóak legyenek. 

d. Szakmailag egymásra épüljenek. 

e. Tartalmazza a Nemzeti Alaptanterv és az elfogadott helyi tanterv követelményeit. 

 Lehetőleg digitális változatban letölthető legyen a tankönyv, munkafüzet, hogy tantermen kívüli 

tanrendben használható legyen a tananyag összeállításánál, gyakorláshoz, számonkéréshez. 

A tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettsége 

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az általános iskolák minden tanulója térítésmentesen 

kapja meg a tankönyveket. 

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk 

- tankönyv kölcsönzéssel, 

- használt tankönyvek biztosításával,  

- tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevételével, 

- az állami normatíva felhasználásával biztosítja. 

Az emberi erőforrások minisztere 4/2017. (IV. 10) EMMI rendelete szerint: 

- 1-2. évfolyamon nincs tartós tankönyv (nem kell visszaadni az iskolának a könyveket) 

- 3-8. évfolyamokon az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek 

kivételével – az iskola könyvtári állományából kapják. Az állam által térítésmentesen biztosított 

tankönyveket a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának. 

Megrongálódás esetén a könyv beszerzése és könyvtárba történő visszajuttatása a szülő feladata.  

Ha a tanuló iskolát vált: az iskolával egyeztetve kell a váltásból következő, a tankönyveket esetlegesen 

érintő teendőkről egyeztetni. 

 

XVII.  A tanulói teljesítmények értékelése 
 

XVII. 1. Tanulmányi beszámolók 

 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében 

betöltött szerepe, súlya: 

Az írásbeli beszámoltatások formái: 

 témazáró dolgozat, 

  témaközi dolgozat, 

  diagnosztikai mérés (év elején és év végén) 

  írásbeli felelet, 

  házi dolgozat. 

Témazáró dolgozat: témakörök lezárása után íratható. Nagyobb témák összefoglalása, a feladattípusok 

ismertetése után, csak tanult és begyakorolt anyagrészekből, előző órán előre bejelentett módon, 1-2 tanórán 

megíratható terjedelmű. 
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Témaközi dolgozat: 3-5 óra anyagából, maximum 30-40 percig íratható. 

Diagnosztikai mérés: tanév eleji, félévi, tanév végi felmérések, a tanulók tudásának, készségeinek szintjét 

mérik. Nem osztályozható, eredményét %-ban adjuk meg. Mozanaplóba csak jegy írható be! 

Írásbeli felelet: 1-2 tanóra anyagából íratható, rövid terjedelmű. 

Házi dolgozat: legalább 1 héttel a beadás előtt kell kijelölni, a tanítási szünetek nem tartoznak bele. Két házi 

dolgozat egyszerre nem adható fel. Be nem nyújtás esetén a feladat elégtelennel értékelhető. A házi dolgozat 

digitális formában is kérhető, illetve beadható. 

Az írásbeli beszámoltatások rendje, értékelése, javítása, korlátai: 

− rendje: egy tanítási napon alsó tagozaton 1, felső tagozaton 2 írásbeli dolgozat vagy mérés íratható (írásbeli 

felelet és házi dolgozat kivételével), 

− értékelése: az értékelés módját előre ismertetni kell, előre elkészített feladatlapon szerepeljenek a feladatok 

pontszámai, valamint az értékelés/osztályozás módja, a tartalmi és formai értékelés külön történjen,  

− javítása: az íratástól számított 10 tanítási napon belül. 

Szóbeli értékelés: Szóbeli feleletek célja az előző tanórákon feldolgozottak számonkérése, és osztályzattal 

történő értékelése. A tanulók értékelése legyen tárgyilagos és objektív, következetes és felelősségteljes, 

folyamatos és rendszeres, szakszerű, sokszínű és ösztönző hatású. Az értékelés tehát visszajelzés arra, mit 

kell javítanunk, a tanulók fejlesztésében. Alapelv éves viszonylatban: minden tantárgy esetében az 

írásbeliség és a szóbeliség helyes arányára való törekvés (50-50 %). 

 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

Csak annyi írásbeli házi feladat adható fel, amennyit a következő tanórán a pedagógus ellenőrizni tud. Az 

írásbeli házi feladat a tanult ismeretek jobb elsajátítását, a készségek kialakítását, a tudás elmélyítését 

szolgálja, így azt mindig ellenőriznünk kell. 

Hétvégére és szünidőre csak annyi írásbeli és szóbeli házi feladat adható fel, amennyi a szokásos tanulnivaló 

egyik tanóráról a másikra. 

A kötelező olvasmányokat a pedagógus a tanév elején, lehetőleg az első tanórán, de legkésőbb szeptember 

20-ig köteles bejelenteni és leíratni, a sorrend és a várható időpont körülbelüli megjelölésével.  

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátjai: 

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

szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk. Az otthoni tanulási idő (írásbeli 

és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. A 

napi felkészülés otthoni, napközis, tanulószobai ideje nem lehet több 1-1,5 óránál. 

 

XVII. 2.  A tanulók jutalmazása, fegyelmezése 

A jutalmazások elvei 

Szaktanári dicséret adható kiemelkedő szaktárgyi munkáért, versenyeken való sikeres szereplésért. 
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Nevelői dicséret adható kiemelkedő magatartásért, az iskolai közösségért végzett munkáért.  

 

Osztályfőnöki dicséret adható jó tanulmányi és közösségi munkáért, a vállalt és kapott feladatok példamutató 

elvégzéséért, a műsorokban való szereplésekért. 
 

Igazgatói dicséret adható kiemelkedő tanulmányi munkáért, és az iskola hírnevét öregbítő teljesítményért. 

Versenyeken (megyei /országos) elért 1., 2. és 3. helyezésekért 
 

Tantestületi dicséret adható kiemelkedő tanulmányi munkáért és példamutató magatartásért, amennyiben a 

jeles vagy kitűnő tanuló 6 tantárgyi dicsérettel rendelkezik, (indokolt esetben 5 tantárgyi dicséret esetén az 
osztályfőnök javaslatára, nevelőtestület dönt). A változó magatartású tanuló esetében a nevelőtestületi 

dicséretet a fenti esetekben el kell vetni. 

 

  A fegyelmezés elvei 

Az a tanuló, aki magatartásával, trágár beszédével, órai rendetlenkedésével szégyent hoz iskolánk, a 

református közösségre, cselekedetének súlyával arányos mértékű büntetést kap. 

A büntetés fokozatai: figyelmeztetés, intés, megrovás. 

 A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 

Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti vagy a tanulói házirend előírásait 

megszegi vagy igazolatlanul mulaszt, büntetésben lehet részesíteni. 

 Az iskolai fegyelmezések formái  

 szaktanári figyelmeztetés, 

 szaktanári intő, 

 szaktanári megrovás, 

 nevelői figyelmeztetés, 

 nevelői intés, 

 nevelői megrovás, 

 ügyeletes nevelői figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki intés, 

 osztályfőnöki megrovás, 

 igazgatói figyelmeztetés, 

 igazgatói intés, 

 igazgatói megrovás, 

 tantestületi figyelmeztetés, 

 tantestületi intés, 

 tantestületi megrovás. 

 Az iskolai fegyelmező intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben 

a vétség súlyától függően el lehet térni. 

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

azonnal legalább az “osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni.  

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 A szóbeli, fizikai fenyegetés, agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, zsarolása 
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 Az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása, terjesztése 

 A szándékos károkozás,  

 Az iskola tűzjelző pontjain keresztül szándékos vakriasztás leadása és a tűzoltóság kiszállásának 

előidézése 

 Az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, 

 Internetes zaklatással bántalmazólag  lép fel iskolatársaival szemben 

 A keresztyén etikai kódex,megsértése, 

 Ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek 

minősülnek. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint 

fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy nevelőtestülete 

dönt. 

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

 A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt 

módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények 

figyelembevételével az iskola igazgatója határozza meg. 

 

XVII. 3.  A magatartás és szorgalom minősítése 

 

A magatartás minősítését az alábbi elvek határozzák meg: 

- Keresztyén hitélete 

- Aktivitása, példamutatása 

- A házirend betartása 
- Hatása a közösségre 

- Fegyelmezettsége 

- Törődés társaival 
- Segítőkészsége 

- Viselkedése, hangneme 

- Viszonyulása nevelőihez, szüleihez, felnőttekhez 

- Értékek megóvása 
 

Példás a magatartása annak a tanulónak, aki a református szellemiségnek megfelelő, udvarias magatartású, 

nevelőit, szüleit, társait tiszteli, velük tisztességes hangnemben beszél, segítőkész, kulturált megjelenésű, 
iskolai kötelességeit felszólítás nélkül, legjobb tudása szerint végzi, igyekszik az iskola hírnevét öregbíteni. 

Jó a magatartása annak a tanulónak, aki képességeinek megfelelően dolgozik, csak néha vét hibát, de a 

példás magatartásra megfogalmazottaknak alapvetően megfelel. Kötelességeit időnként csak felszólításra, de 
teljesíti. 

 

Változó a magatartása annak a tanulónak, aki szóbeli és írásbeli figyelmeztetőkkel /osztályfőnöki, vagy 

szaktanári/ rendelkezik, aki magatartásával zavarja az órák és foglalkozások rendjét, akit rendszeresen fel 
kell szólítani kötelességének teljesítésére. 

 

Rossz a magatartása annak a tanulónak, aki rendszeresen megsérti az iskolai házirendet, aki sorozatos 
beírásai miatt többszöri írásbeli figyelmeztetővel, vagy igazgatói figyelmeztetővel rendelkezik, aki rontja 

iskolánk hírnevét. A közösségbe beilleszkedni nem tud, vagy azt bomlasztja. 

 

A szorgalom minősítését az alábbi elvek határozzák meg: 

 Tanulmányi munkájának szintje képességeihez viszonyítva 

 Munkavégzésének jellemzői 
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 Általános tantárgyi munkavégzése, viszonya az egyes szaktárgyakhoz 

 Önálló munkavégzése 

 Többféle feladatot vállal-e? 

 Érdeklődése 

 Tanórákon kívüli információk felhasználása 

 Kötelességtudat 

 

Példás a szorgalma annak a tanulónak, aki  

 képességeinek megfelelően tanul, egyenletes teljesítményt nyújt 

 munkavégzése pontos, megbízható 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi 

 részt vesz a tanulmányi versenyeken,  

 az iskolai ünnepeket önkéntes jelentkezésével, aktív részvételével segíti,  

 gyengébb társai felzárkóztatását fontosnak tartja.  

 Órai munkavégzése, felkészültsége példaértékű. 

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

Jó a szorgalma annak a tanulónak, aki: 

 képességeinek megfelelően tanul, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 

 tehetségéhez mérten – csak biztatásra – vesz részt a tanulmányi versenyeken, iskolai 

rendezvényeken,  

 csak néha kell figyelmeztetni kötelességeire.  

 órai munkája jó, a tanórákon többnyire aktív 

 felkészültsége csak ritkán hiányos, azt pótolja. 

 taneszközei tiszták, rendezettek 

 

Változó a szorgalma annak a tanulónak, aki: 

 képességeinek megfelelően tanul, de tanulmányi munkája ingadozó 

 felszerelése, órai munkavégzése nem folyamatos, a tanulásban nem kitartó, 

  házi feladatait többször elmulasztja,  

 kötelességeire gyakran kell figyelmeztetni, hiányosságait nem is pótolja. 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja 

  

 

Hanyag a szorgalma annak a tanulónak: 

  aki a képességinek megfelelően tanul, de képességeihez   mérten    keveset   tesz   tanulmányi   

fejlődése érdekében  

 félévi, vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen 

 házi feladatait rendszeresen elmulasztja, tanítási órán ezért nem tud aktívan részt venni, 

 feladatait folyamatosan nem végzi el, hiányosságait nem pótolja,  

 önmaga fejlődésének gátja, a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, 

annak ellenszegül 

 vagy aki az előzőek követelményeként valamely tantárgy/ak/ból a követelményeknek nem felel meg. 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek 

 

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

közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

A magatartás és szorgalom megítélésekor mindig figyelembe kell venni a gyermek életkörülményeit és 

képességszintjét! 
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XVII. 4. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése 

 

Az értékelés, annak módja a nevelő-oktató munka egyik legfontosabb kérdése. Fontos, hogy jól tervezett, 

következetes, tartalmas, objektív legyen. Az értékelés a pedagógiai munka mindennapi része. 

Alapelvünk, hogy legyen: 

 személyre szóló, 

  fejlesztő, ösztönző jellegű, 

 folyamatos, 

  az iskolai követelményrendszerre épüljön, 

 tárgyszerű (melyek az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan lehetséges a javítás); 

 Munkánk során az értékelés mindhárom típusát alkalmazzuk: 

 diagnosztikus (helyzetfeltáró) 

 szummatív (összegző, minősítő) 

 formatív (fejlesztő) 

A tanulók fejlődésének nyomon követése, teljesítményük értékelése a következő információk alapján 

történik: 

 a tanuló és a pedagógus napi kapcsolata 

  a napi tanulási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése szóbeli feleletekkel, tesztekkel, az írásbeli 

feladatok javításával 

 összegző kép a gyerek munkájáról, fejlődéséről témazáró felmérésekből, dolgozatokból, szóbeli 

feleletekből, elkészített munkadarabokból, képzőművészeti   alkotásokból, kiselőadásokból, a testi 

fejlődést nyomon követő teljesítménymérésekből 

  Versenyeredmények 

  szülő-pedagógus párbeszéd 

  szociometriai felmérés a társas kapcsolatokról 

  kérdőívek és beszélgetések a tanulási szokásokról 

  önértékelő megbeszélések az osztályközösségben, csoportokban 

  az egy osztályban tanító pedagógusok megbeszélései 

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. A tanulók tanulmányi 

munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak esetében a következők szerint 

történik. 

Szöveges értékelés 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel 

értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

 kiválóan teljesített 

  jól teljesített 

  megfelelően teljesített  
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 felzárkóztatásra szorul 

A tantárgyak minősítései alapján kerül be a félévi és az év végi bizonyítványba az általános minősítés a 

következő elvek alapján: 

  

Kiválóan teljesített minősítést kaphat az a tanuló, aki a fő tantárgyak (matematika, magyar, környezet, hit-és 

erkölcstan) minősítéseinek 60%-ára kiváló minősítést kapott és a tantárgyak között nincs megfelelően 

teljesített minősítés. 

Jól teljesített minősítést kaphat az a tanuló, aki esetében a tantárgyak minősítéseinek 60%-a legalább jó vagy 

annál jobb minősítésű és a minősítések között nem szerepel a felzárkóztatásra szorul minősítés.  

Megfelelően teljesített általános minősítést kap az a tanuló, akinél a tantárgyak minősítései között nem 

szerepel a felzárkóztatásra szorul minősítés. 

Felzárkóztatásra szorul általános minősítést kap az a tanuló, aki a tantárgyak bármelyikére felzárkóztatásra 

szorul minősítést kapott. Ezt a részt a jegyzőkönyv szerint pontosítani kell!!! 

Az osztályzatra való átváltás szabályait az iskolaváltás esetére határozzuk meg. 

A szöveges értékelés mellett félévkor és év végén tantárgyi dicséretet kaphatnak a tanulók,  

A 2021/22-es tanévtől csak az 1. évfolyamon alkalmazunk szöveges értékelést, az 1. évfolyamot követően 

osztályzattal történik az értékelés. 

A második -nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén a tanulók előmenetelét osztályzattal minősítjük. 

Félévkor az értékelést számjeggyel írjuk be.  

 

 Értékelés érdemjeggyel 

A második -nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal 

minősítjük. A félévi és az év végi osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló év 

közbeni tanulmányi munkája alapján határozzuk meg. Az egyes tantárgyak érdemjegyei a következők: 

jeles (5): ismeri, érti, tudja a tananyagot, alkotó módon alkalmazni tudja ismereteit, a követelményeknek 

megfelel, pontosan, szabatosan fogalmaz, lényegre mutatóan definiál, az adott témáról összefüggően képes 

beszélni, bátran mer kérdezni, ha valamit nem ért, bátran mer problémát felvetni. 

jó (4): fentieket kisebb segítséggel képes teljesíteni, apróbb bizonytalanságok előfordulhatnak. 

közepes (3): ismeretei felszínesek, hiányosak, önállóan kevésbé tud dolgozni, feladatát, előadását tanári 

segítséggel tudja teljesíteni. 

elégséges (2): csak a tantárgyi minimumot tudja, képtelen összefüggő mondatokban felelni, a fogalmakat 

megtanulja, de nem tudja alkalmazni.  

elégtelen (1): A tantárgyi követelmények minimumát sem tudja teljesíteni. 

A félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a helyi tantervben meghatározott tantárgyakból elért 

eredmények kerülnek minősítésre. Az érdemjegyek tartalmát a helyi tantervek követelményei határozzák 
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meg. Az értékelésnél döntő a tanuló fejlődése, illetve hanyatlása. A nevelőtestület a tanulók félévi és év végi 

osztályzatát áttekinti az osztályozó értekezleten. A tanulók előmeneteléről a szülőket folyamatosan 

tájékoztatják az őket tanító pedagógusaink az elektronikus Mozanaplón keresztül.  A szülőnek lehetősége 

van szóban is tájékoztatást kérni a szülői értekezleten vagy a fogadóórán, indokolt esetben előzetes 

egyeztetés után más időpontban is. 

A témazáró dolgozatok érdemjegyeit piros színnel jelöli az elektronikus napló. 

A tanulók szöveges vagy érdemjeggyel történő értékelése lehetőség szerint legalább havi egy, de félévenként 

minimum 3 alkalommal történik, mely az elektronikus naplóban rögzítésre kerül.  

Tehát a tanulóknak félévenként minimum 3 érdemjeggyel/értékeléssel kell rendelkeznie, hogy a félév / tanév 

értékelhető legyen. Amennyiben a tanuló teljesítménye a fent leírtak szerint nem értékelhető, 

osztályozóvizsgára kötelezhető.  

Második évfolyamtól a nyolcadik évfolyam végéig tantárgyi dicséretet kaphatnak a tanulók félévkor és év 

végén egyaránt.  

A félévi értékelésnél a dicséret jelölhető az elektronikus naplóban az ötös érdemjegy mellett és a tájékoztató 

füzetben 5d-vel jelöljük. 

Év végén az elektronikus naplóban jelöljük a dicséretet adott tárgyból a bizonyítványba pedig „kitűnő” 

minősítést írunk. 

Második -nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén a legalább hat tantárgyi dicsérettel rendelkező tanulók 

nevelőtestületi dicséretben részesülnek.  (Lásd XVII. 2. A tanulók jutalmazása) részben) 

 

XVII. 5. A magasabb évfolyamra lépés szabályai 

 

Magasabb évfolyamba léphet az a tanuló, aki teljesíti az adott tanév tantárgyi követelményeit.  

Mind erről az év végi értékelés ad tájékoztatást. 

A második - nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból legalább „elégséges” osztályzatot kell elérnie a 
tanulónak. 

Az év végi osztályzat megállapításánál a nevelők a tanév során végzett tanulmányi munkát és a megszerzett 

eredményeket veszik alapul. 

A második - nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez a tanév végi osztályzat 
megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tenni a következő esetekben: 

 Az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 

 Az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az 

előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse. Az SNI –s tanulók esetében engedélyezheti a követelmények 

két év alatti teljesítését. 

 Egy tanév során 250 óránál többet mulasztott 

 Az engedélyezett egyéni tanrend szerint tanult. 

Ha a második - nyolcadik évfolyamon a tanuló – maximum 3 tantárgyból „elégtelen” év végi osztályzatot 

kap, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. 
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XVIII. Tantermen kívüli tanrend szerinti oktatás-nevelés. 
Digitális munkarendre vonatkozó szabályok. 

 Szorgalmi időszakban pandémiás veszélyhelyzet országos vagy helyi elrendelése esetén (tantermen kívüli 

oktatás, hibrid oktatás esetén vagy szombatra áthelyezett munkanapokon, egyéb vis major helyzetekben), a 

normál tanrendű oktatástól eltérő formában, tantermen kívüli tanrendben tovább kell működtetni az oktatási 

rendszert, a tanulóknak biztosítani kell a tanulási lehetőséget, az iskolánknak és a pedagógusainknak 

szükségszerűen alkalmazkodniuk kell a kialakult szituációhoz a pedagógiai programunkban 

megfogalmazottak szerint. 

Az intézményvezetés feladata a digitális munkarend beosztása, amelyet a tantestületnek csapatként kell 

végrehajtania. Az egymással egyeztetett platform- és szoftverválasztás, és különösen az online órák átfedés 

mentes beosztása azt szolgálja, hogy mind a tanulóknak (az őket segítő szülőknek), mind a tanároknak ne 

nőjenek sokszorosára a terheik. A nevelőtestületünkön belül a rendszergazda, az informatika szakos 

pedagógusaink és az intézményvezető helyettesek alkotnak egy olyan támogató (helpdesk) egységet, 

amelynek tagjaihoz a többiek technikai tanácsért fordulhatnak elakadás esetén.  

Az oktatásban a pedagógus szerepe összetett. Egyfelől a pedagógus, mint információforrás, a tudás átadója 

és a különféle kompetenciák fejlesztője áll a tanulók rendelkezésére, másfelől a tanuló önálló tanulását 

támogató motiváló, irányító, tutor szerepe is van. Egy olyan helyzetben, amikor a pedagógusnak nincs sok 

lehetősége közvetlen személyes kapcsolatot fenntartani a tanulókkal, az utóbbi szerepköre válik 

hangsúlyosabbá: a távtanítás mellett támogatnia kell a tanulók önálló tanulását, információ felkutatását és 

feldolgozását. 

Pedagógusként nem feledkezünk meg arról, hogy munkánk sikerének zálogát a digitális tanrendben is a 

tanuló, szülő és iskola hármas egysége adja, A szülőknek és tanároknak egymással összefogva kell mindent 

megtenniük azért, hogy a gyereknek ez az időszak se lelki, se fizikai traumát ne okozzon, sőt amennyire 

lehet, alakuljon számukra egy próbatétellé, fontos tanulási folyamattá a fejlődésük során. 

Ezért a  tanuláshoz való jog érvényesítése érdekében azt kérjük a pedagógusainktól, hogy a lehetőségeikhez 

mérten az intézményünk által választott  infokommunikációs platform (virtuális tantermi megoldás, amely 

alkalmas online szinkron és aszinkron  munkavégzésre, feladatkészítésre, kiosztásra és ellenőrzésre, 

számonkérésre és képes együtt kezelni a tanulócsoportok tagjait.) és   online eszközök használatával 

adjanak tájékoztatást a tanulóknak, támogassák őket a tanulásban, jelöljék meg a feldolgozandó 

tananyagrészeket és határozzák meg a számonkérés vagy a beszámolás módját. 

Általános eljárások 

 A szülők által kitöltött kérdőíves felmérés előzi meg a bevezetést, minden egyes elrendelt 

veszélyhelyzet miatti digitális munkarend bevezetése előtt.  

 Még a digitális tanrend kezdetekor feladata minden pedagógusnak annak leellenőrzése, hogy az 

egyes osztályokban, illetve tanuló csoportjaikban működnek-e online kapcsolattartási formák, és 

valamennyi érintett tanulót, illetve szülőt vagy gondviselőt elérik-e e-mailen keresztül. 

 Fontos, hogy a pedagógusaink megfelelő instrukciókkal látják el a tanulóinkat és otthoni segítőiket, 

elsősorban szüleiket, gondviselőiket (gyámjukat, lakásotthonok pedagógusait, nevelőszülőket) 

- milyen tanulási körülményeket érdemes kialakítani; 

- a tanulóknak milyen segítséget és milyen mértékben szükséges nyújtani; 

- kiket és milyen formában lehet/érdemes keresni, ha elakadás van vagy nehezen kezelhető 

helyzet alakul ki. 

-  
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 Nem terheljük túl a gyerekeket, mert a veszélyhelyzet alatti digitális tanrendben a legfontosabb 

elsősorban a tudás és az elért eredmények szinten tartása, ehhez adunk segítséget. 

 A kapcsolat a gyerekekkel, családokkal a lehetőségek szerint folyamatos fenntartjuk. Sokukkal az 

online hozzáférés korlátai miatt ez nehézkes is lehet, azonban törekedünk a folyamatos 

kommunikációra, hiszen ebben az időszakban van különösen nagy szükségük a támogatásra, 

odafigyelésre egymás kölcsönös segítésére. 

 A távtanítás időszakában a pedagógusaink nagyrészt olyan eszközöket, módszereket alkalmaznak, 

amelyek már beváltak, a tanulók ismerik az alkalmazásokat, vagy a szülőknek, támogató 

családtagoknak sem jelent nagyobb nehézséget a használatuk. Fontos, hogy ne okozzunk túl nagy 

terhet sem a tanulóinknak, sem a családtagjaiknak, támogatóiknak. Ugyanakkor érdemes megnézni, 

válogatni, ötleteket gyűjteni azokból az alkalmazásokból, amelyek könnyen elsajátíthatók, 

használatuk egyszerű és a korábban alkalmazott programok mintájára a partnereink is alkalmazni 

tudják az otthoni tanulásban, esetleg kinyomtathatók a korlátozott hozzáférési feltételekkel 

rendelkező tanulóknak is. 

 Figyelemmel vagyunk arra, hogy a gyerekek többsége nem rutinos az online programok 

használatában, és hogy a szülők, családok az esetek nagy részében nem is tudnak segíteni nekik. 

Figyelünk a mértékre, a tanuló szociális és családi környezetére, amikor a papíralapú vagy virtuális 

oktatás tananyagának arányairól döntünk.   

  A digitális tanrend kezdetekor a pedagógusaink, munkaközösségeink átgondolják, összeállítják a 

következő hetek tantárgyi tematikáját. Megjelölik a feldolgozandó tananyagokat, az adott 

tantárgy(ak) tankönyvi fejezeteit, mely feladatokat kell a munkafüzetből, a feladatgyűjteményből 

megoldani, milyen kutatást, beszámolót kell elkészíteni stb.  Ezeket az információkat a szülők 

számára is hozzáférhetővé tesszük elektronikusan (a Mozanapló üzenő felületén, e-mailben 

kiküldve) vagy szükség esetén papíron. 

 A tanulók számára fontos információforrás a tankönyv, ha ez bármely tanulónak hiányzik, 

biztosítjuk ezeket az érintettek számára az iskolai könyvtárból. A tankönyvek és munkafüzetek 

jelentős része viszont letölthető PDF-változatban elérhetőek a tankonyvkatalogus.hu weboldalon. 

Ezek   beépíthetőek a digitális oktatást szolgáló választott fő platformunkba is feladatok készítésének 

folyamatában. 

  

Digitális oktatási tartalmak elérhetősége 

Fontos, hogy több tantárgyból is hasonló felületen kelljen csak a tanulóinknak feladataikat elvégezni, 

mellőzve az újabbnál újabb felületetekre való betanulást, átállást, regisztrációt. Ezért az alábbi kiemelt 

felületeken végezzük a digitális tanrend alatt az oktatást.  Természetesen ezeket a normál tanrend alatt is 

alkalmazzuk.  A digitális tanrendű oktatásban használt alkalmazások normál tanrendben is csakugyan jól 

használhatóak beteg tanulók felzárkóztatására, külföldön tartózkodók szinten tartására, verseny 

felkészítésekre vagy éppen az egyéni tanrendben tanulók segítésére. De bizonyos típusú házi feladatok 

elvégzéséhez és ezek szinkronban nyomon követéséhez, számonkérésre, önjavítós tesztek megíratására, 

projekt munkákhoz, tanulóink kooperatív feladatvégzéséhez is. Ezen alkalmazások szükség szerinti 

használata a normál tanrend alatt egyben segíti mind a tanulók, mind a tanárok felkészülését egy 

későbbiekben elrendelt digitális tanrendben való   együtt munkálkodásra is. 

  

Az alap platformunk : 

Kiemelten fontos, hogy intézményünk egy egységes zárt, biztonságos kommunikációs csatorna és tanulási 

platform mellett köteleződött el, ami tanulástámogató platform komplex szolgáltatást nyújt számos, a 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/
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tanulási folyamatot segítő elengedhetetlen funkcióval felruházva, és rajta keresztül lehetőség nyílik a tanár-

tanár és tanuló-tanuló típusú kommunikációra is. A rendszer kiválasztásakor figyelmet fordítottunk az 

adatvédelem, illetve a biztonságos és etikus internethasználat kérdéseire, valamint a reklámmentességre, 

mert nem felejthetjük el, hogy a távtanítás keretében gyerekek fognak tevékenykedni az online térben. Minél 

fiatalabb tanulókról van szó, annál nagyobb odafigyelést igényel az online lét, a távtanítás megszervezése. A 

zárt, biztonságos és reklámmentes tanulástámogató rendszerek ebben is nagy segítséget nyújtanak a 

pedagógusok számára. 

Office 365 A1 iskolai felhasználásra iskolánk számára licenszelt változatát használjuk, ami a pedagógus és 

tanuló számára egyedi azonosítóval bejelentkeztető biztonságos rendszer.  Az Office 365 alkalmazásokkal, 

szolgáltatásokkal közös digitális teret alakítunk ki pedagógus-diák-szülő között. Ez a keret a tanulók számára 

is nagyon fontos, mert a tanári és tanulói tevékenységek, a kommunikáció is a közös digitális térben 

valósulhat meg a tantermen kívüli oktatás időtartama alatt. Ezen rendszerben lévő legfontosabb 

applikációk használatának gyakorlása digitális kultúra és az informatika óráknak a helyi 

tanterveinkhez igazodóan kiemelt feladata. Nemcsak azért, mert benne van az informatika, a digitális 

kultúra tantárgyak tananyagában, hanem mert a digitális tanrendű oktatásunk sikerének egyik 

kulcsfontosságú tényezője az ebben való jártasság megszerzése, komplexebb készségek elsajátítása, valamint 

tehetséggondozásban, versenyfelkészítésben, betegségek, vagy tartósabb távollétek esetén a 

felzárkóztatásban, lemaradás megelőzésében. Ezen felül integrálhatóak bele a választott tankönyveink és 

feladatlapjaink digitális változatai, további külső applikációk, melyeket, a digitális tananyagot, számonkérést 

összeállító pedagógusunk fontosnak tart. Megkönnyíti a differenciálás alkalmazását, az SNI-s és BTMN-es 

tanulóink számára személyre szabott feladatkiosztást és ellenőrzését. 

Az Office 365 rendszerben a digitális munkarend lebonyolítására, virtuális osztályteremként és 

szinkron/aszinkron kommunikációs csatornaként is használható Teams alkalmazás. Teams használata 

lehetőséget ad a videókonferencia, chat, hang és képüzenetek közvetítésére, feladatok kiosztására, fájlok 

oda-vissza csatolására, az elvégzett feladatok azonnali visszajelzésére, szinte azonnali, élő ellenőrzésére. 

Elvileg így alig van szükség emailban visszakérni az elvégzett feladatokat. Ha mégis, akkor célszerűen az 

Office 365 rendszeren belül az Outlook levelezőt használjuk, mert mindenkinek névre szóló email cím van 

kiosztva és a pedagógusok részéről is könnyebb, illetve elvárt, hogy ne a saját, privát levelező rendszerében 

tárolja, keresse a digitális tanrend alatti munkájával, feladatkiosztásaival és ezek visszaküldésével 

kapcsolatos levél tömeget.  

A Teams-be beépítve megtalálható a  ClassNoteBook alkalmazással osztály-jegyzetfüzetek hozhatók létre, 

amelyekben a tanári feladatok, tanulói munkák tematikusan rendezettek, benne a navigáció egyszerű. Mindez 

megkönnyíti a tanulási zavarral küzdő tanulók tájékozódását a tananyagban, feladatokban, segíti az 

információ feldolgozását és szükség estén időbeli visszakeresését.  Ez az alkalmazás beépített 

akadálymentességi funkciókat tartalmaz diszlexiás tanulók számára. A jegyzetfüzetekben a feladatkiosztás 

automatizálható, egyedi feladatkiosztással egyénre szabható, jól alkalmazható tanulási zavarral küzdő, 

tanulásban akadályozott tanulók esetében. Képes a szabadkézzel (egérrel vagy érintőképernyőn tollal/kézzel) 

bevitt matematikai egyenletek felismerésére, átalakítására, megoldására, akár grafikonon való ábrázolására; a 

modern olvasó valamennyi funkciója elérhető és alkalmazható; különböző kiterjesztésű fájlok beszúrása 

lehetséges, ezáltal alkalmas a digitális tananyagok előállítására, emellett alkalmat nyújt a tanulók számára 

digitális tartalmak közös alkotására. Egyes alkalmazásokban (pl. OneNote) lehetőség van hangos 

jegyzetelésre – ez sokszor segítséget jelenthet azoknak a tanulóknak, akiknek az írás még számítógéppel is 

nehezített.  Prezentáció készítésre (tanár és diák egyaránt a Powerpoint és a Sway alkalmazás használjuk, 

további tananyag összeállításra. Akár azonnali visszaellenőrzés lehetőségével, tananyagegységek lezárásakor 

tesztek készítésére, szummatív és formatív értékelésre az Office Forms applikációját használjuk. A Teams-

szel együttműködve csoportokhoz rendelhetők a tesztek, eredményei pedig értékelőtáblában megjeleníthetők. 

A tesztek segítségével nyomon követhető a tanulók haladása. 

  A belső Facebookként üzemelő Yammer és belső Youtube-ként funkcionáló Stream alkalmazások 
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bevezetése kommunikáció és tananyag megosztás tovább fejlesztésében a 2022-es tanévtől feladat. Ezekkel 

is szeretnénk szélesíteni a digitális platformunk adta lehetőségeket tantermen kívüli tanítás folyamatában. 

További előtérbe helyezett alkalmazások: 

Miután minden pedagógiai helyzethez egyformán felhasználható univerzális megoldás nem létezik, ezért 

célszerű olyan módszereket keresni és használni, amelyik a leginkább illeszkedik az adott szituációhoz és az 

aktuális tanulócsoport igényeihez, lehetőségeihez. Nem szabad elfeledkezni a digitális tartalmak egyik 

legnagyobb előnyéről, a szerkeszthetőségről sem, amelynek köszönhetően úgy alakíthatjuk át a tartalmakat, 

hogy a lehető legjobban szolgálják az adott célokat. Vannak már olyan saját vagy megosztott 

„konzervtartalmak”, amelynek kulcsszavait, szerkezetét, felépítését, megközelítésmódját, ábráit, ötleteit – 

módszertani átgondolás vagy újragondolás után – újra felhasználhatjuk, megoszthatjuk, de nem kizárt a 

teljesen új tartalmak létrehozása. Ehhez az iskolánkban az egységesen a Wordwall feladatkészítő 

alkalmazást használjuk (iskolánk számára licenszelt korlátlan felhasználású változatban) a tanulók 

képességeinek és gondolkodásának fejlesztésére. Bármely életkorra szerkeszthetők a feladatok. A 

gyerekeknek azonnal visszajelzést ad. A feladatok az egyéni szükségletekhez igazíthatók. Kész sablonok 

választhatók a feladatok elkészítéséhez, interaktív anyagok létrehozására, előnyös, hogy a tevékenységek 

kinyomtatása is lehetséges. A szerkeszthető, változatos feladattípusok fenntartják a tanulók figyelmét. A 

csoportos kvíz forma alkalmas a mérés-értékelési feladatok elvégzésére is. Az oldalon minták, példák is 

találhatók ötletadónak vagy közvetlen alkalmazásra is. Nagy előnye, hogy az egyes feladattípusok 

könnyedén egymásba alakíthatóak. A kész feladatokat link megosztásával a diákok önállóan is 

megoldhatják, de pedagógus felügyeletével adott idő alatt is végezhetik. További előnye, hogy a pedagógus a 

megoldott feladatok eredményét látja és értékelheti. 

LearningApps (tankocka) hasonló adottságokkal bíró feladatkészítő alkalmazás, melyet eddigi 

gyakorlatában már szinte minden pedagógusunk alkalmazott. A bevett gyakorlatunknak megfelelően tovább 

alkalmazható igény szerint a digitális oktatásunkban, hiszen tanulóink is jól ismerik, tudják használni.  

Hátránya, hogy a pedagógus nem látja a tanuló megoldásait, azonban gyakorlásra mindenképpen alkalmas. 

A tanulást segítő, támogató, kiegészítő hasznos egyéb anyagok, oldalak: 

Minden pedagógusunknak van valamilyen gyűjteménye, ahol az oktatásban használt, már kipróbált és bevált, 

tanulói által kedvelt oldalak, online applikációk, videók elérhetőségét gyűjtötte össze. (Iskolánk 

folyamatosan bővülő közös gyűjteménye a draggo.com/refimentor és protopage.com/refimentor   oldalakon 

találhatóak) 

Az ezeken az oldalakon összegyűjtött segítő, támogató, játékos és fejlesztő oldalak alkalmazását vagy a 

gyűjtemény bővítését mindig előzze meg a kipróbálás, a nehézségi szint (ek) kalibrálása. Fontos, hogy a 

digitális tananyagban az elérhetőséget biztosító linkeket pontosan adjuk meg. Lehetőleg olyan oldalakat 

választunk, használunk, amikhez nem kell külön bejelentkezés, vagy ha kell, akkor lehetőség legyen külön 

regisztrálás nélkül ugyanazzal a tanulóneve@gmail.com email bejelentkezni, vagy az általunk elküldött 

belépési kóddal, ezzel megelőzve különféle a regisztrációkból, és jelszó gyűjteményekből és elírásokból 

adódó problémát, azt, hogy a tanulóink ne tudják használni, elvégezni ezeken az oldalakon kiválasztott 

feladatainkat 

„A kevesebb sokszor több!” 

A digitális tanrend alatt minden pedagógusunk arra törekszik, hogy az általa összeállított digitális tananyag 

legyen változatos, érdekes és motiváló! Támaszkodjon akár több kész tartalomra is, de fentebb 

választottakon kívül az eszköz, szoftver vagy információs csatorna választásnál az adott elem pedagógiai 

hozzáadott értékének kell az értékmérőnek lenni! Vagyis, ha a pedagógus innovatív, kutatómunkája vagy 

eddigi gyűjteményei révén talál néhány használható tartalmat, úgy módosítja, építi be a saját órái anyagába, 

hogy az a legjobban szolgálja a virtuális osztálytermében a távtanítási keretek között folyó saját munkáját! 

http://protopage.com/refimentor
mailto:tanulóneve@gmail.com
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 Kommunikáció nevelőtestületen belül, vezetőséggel. 

A veszélyhelyzet alatti tömeges rendezvények, értekezletek, megbeszélések kockázati tényezőit figyelembe 

véve az online megvalósítás lehetőségével élünk. Így az Office 365 alkalmazásait használjuk. A Teams 

videókonferencia lehetőségét használva tartunk digitális megbeszéléseket. Ehhez természetesen a 

pedagógusaink által használt számítástechnikai eszközöknek rendelkeznie kell videokamerával, mikrofonnal 

és hangszóróval (fejhallgatóval).  

Kommunikáció kapcsolattartás tanár és diák között 

Elsődleges kapcsolattartás az egyértelmű dokumentálhatósága miatt a Mozanapló üzenő felülete. Ezen a 

felületen (további kommunikációs lehetőségek kihasználása mellett) kell kiadni az aktuális feladatokat, 

illetve azok elérhetőségét más digitális oktatást támogató platformokon.   Az emailben, Messengeren, 

Viberen küldött/megosztott videók, a videochatelés, vagy a Skype-on, Viberen való beszélgetés is mind 

biztonságot, segítséget jelentő online támogatási forma lehet, még ha a pedagógusoktól, jelentős 

többletmunkát is igényel. 

A hatékony kommunikációhoz elengedhetetlen, hogy a tanulók és a szülők belátható időn belül választ 

kapjanak a kérdéseikre és viszont a pedagógus is a kért határidőre, hogy kontrollálni, javítani tudja a kiadott 

feladatok elvégzését.  Egy ilyen rendkívüli helyzetben elvárható a 24 órán belüli válaszadás a pedagógusok 

részéről is, még akkor is, ha a távtanításban végzett munka nagy terheket ró rájuk. 

Rendkívül fontos a pozitív, megértő, a problémák megoldását előtérbe helyező, támogató kommunikáció. 

Érezzék a tanulók, és a szülők, hogy a megváltozott körülmények között is mellettük vagyunk, együtt 

dolgozunk velük közös céljaink eléréséért! 

A feladatok kiadása 

 Az időzítéshez kapcsolódik továbbá, hogy kiszámítható módon, naponta meghatározott időkeretben kell 

feladatokat kiadni. Gyakorlatunkban kipróbált módon a digitális tanrendre kiadott külön órarend szerint az 

adott tanóra napján reggel 7–9 óra között kerül kiküldésre a tananyag. Mivel a digitális tanrend alatt 

általában nincs lehetősége az azonnali visszakérdezésre a tanulóknak, különösen figyelmet kell fordítani arra, 

hogy a kiosztott feladatok, rövid, könnyen megérthető, egyértelmű és mégis mindenre kiterjedő utasításokkal 

legyenek meghatározva. A feladatok megszövegezésénél nagy körültekintéssel kell eljárnunk. 

Mérsékletet kell tanúsítanunk a kötelező feladatok kiadásánál! Az új helyzetben a tanulóknak is több 

időbe telik a feladatok elvégzése és a nyomon követése, hogy mit végzett már el.  Időigényesebb lehet a 

tananyagokhoz való hozzáférés (digitális esélyegyenlőségi különbségek!) a pedagógusokkal és egymással 

történő kommunikáció. A kiadott tananyag tartalmazza a kötelező, a tanulási célok eléréséhez szükséges 

mennyiségű feladatot, továbbá a tananyag elmélyítését segítő szorgalmi feladatokat, amelyek megoldását 

külön jutalmazhatja a pedagógus! A tananyagok visszaküldési határideje minden esetben a következő 

feladatkiadás napja.  

Szinkron tanulás-tanítás 

Meglátásunk szerint nem szerencsés, ha kizárólag csak szinkron tanulásra épülnek a távtanítás keretében 

megvalósuló tanórák, azaz, ha mindig valós idejű online jelenlétet várnánk el a tanulóinktól.  Ez az 

óraszervezési forma túlzottan és hozzáadott érték nélkül terheli a tanulókat, a hálózati forrásokat és nem 

utolsósorban a pedagógusokat is. Évfolyamtól függően, de függetlenül sem várható el mindenkitől 

egyformán a fegyelem, figyelem, koncentráció. Egy magas létszámú általános iskolai osztályközösséget 

egyszerre videó konferencián követni, irányítani nagyon nehéz. Nagyon sok gyakorlás és összeszokás, a 

tanár profizmusa szükséges hozzá. 
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 Azonban létezik olyan tanulási szituáció, amikor az élő kapcsolattartás fontos, nélkülözhetetlen.  Egy 

nehezebb anyagrész is indokolhatja azt, hogy tanulói-tanári interakciót is lehetővé tevő, webinárium típusú 

tanórát szervezzünk egyéni, esetleg kiscsoportos online konzultáció, tanóra keretében. A tanár kiegészíti, 

korrigálja azt, amit az önálló munka és feldolgozás során a diáknak nem (teljesen) sikerült megértenie. Ilyen 

munkára a választott platformunk tökéletesen alkalmas, lehetőség szerint élünk vele a digitális tanrend alatt, 

vagy versenyfelkészítéskor, projektmunka keretében. 

Aszinkron tanulás-tanítás 

A tanár és a tanulók nem egy időben való jelenlétére építve is hatékonyan alkalmazható az ismeretátadás. 

Ennek keretében a tanár által előírt tankönyvi fejezetből, a tanár által elkészített digitális, online 

tananyagból vagy felvett videóból önállóan tanulnak a diákok. Aszinkron módon is hatékonyan 

gyakorolhatnak, mélyíthetik el a már megszerzett tudásukat a tanulóink a pedagógusok által előzetesen 

feladott gyakorló feladatok elvégzésével. A tanári magyarázat szükségessége esetén az élő előadásnak 

reális alternatívája a videós anyagok rögzítése, majd feltöltése. Innen a tanulók letölthetik vagy online akár 

többször is megnézhetik a számukra fontos információkat tartalmazó tananyagokat. Ezt a funkciókat szintén 

ellátja platformunkban a Teams alkalmazása.  

  

Értékelés 

A digitális tanrend új körülményeihez alkalmazkodva a diagnosztikus és szummatív értékelés helyett a 

hangsúlyt a formatív értékelés különböző formáira helyezzük, az eredményes tanulást legjobban a formatív 

értékelés támogatja.  Az átfogó értékelés részeként osztályzatokat is kell adnunk. A digitális, tantermen 

kívüli oktatás során tanulóink havi 1, maximum 2 jegyet kaphatnak az elvégzett munkának megfelelően. 

Szorgalmi feladatként elvégzett munkára ennél több jegy is adható. A pedagógusok feladata, hogy adott 

helyzetben próbálják meg a digitális technológia által kínált lehetőségek kelléktárából a legmegfelelőbb 

eszközt kiválasztani pl. időzített kvíz, beadandó anyag vagy tartalom, prezentáció, projektmunka, szükség 

esetén akár szóbeli, videós beszélgetés, videó felvételen elmondott felelet, vers vagy ének, manuális 

tevékenység folyamatáról és produktumáról elküldött fényképek). 

Speciális nevelési igényű tanulók a digitális tanrendben 

A speciális nevelési igényű tanulók helyzete is komoly aggodalomra adhat okot az új távtanulási 

rendszerben. Előfordulhat az SNI tanulók nem tudnak együtt haladni társaikkal egy digitális környezetben, 

még akkor sem, ha megfelelő eszközökkel rendelkeznek. A megfelelő online applikációk, tanulást segítő 

oldalak választását a fejlesztési, tanulási célok, az SNI gyerekek egyéni és specifikus szükségletei, a 

szakemberek és diákjaink digitális kompetenciái határozzák meg. 

Fontos, hogy a megengedhető keretek között a fejlesztésben részt vevő terápiás szakemberekkel is legyen 

kapcsolata a családoknak. Törekedünk arra, hogy szükség szerint a különböző egyéni fejlesztésekben, 

támogatásokban, terápiákban korábban résztvevő szakembereket is (fejlesztő pedagógus, logopédus, 

gyógypedagógus, pszichológus, gyógytestnevelő) a lehetőségekhez mérten bevonjuk, összekapcsoljuk az 

érintett tanulóinkkal, családokkal, hogy egy-egy alkalomszerű online jelenléttel vagy egyéni, specifikus 

tanácsokkal segíthessék őket.  Annak érdekében, hogy a hétköznapokban megszokott különféle terápiák, 

amelyek szülői közreműködéssel otthon is végezhetők (ha nem is teljességében, hanem bizonyos elemeiben), 

a terapeuták iránymutatásaival megvalósuljanak.  A rendelkezésre álló digitális lehetőségek mellett online 

bejelentkezéssel, vagy videóra felvett gyakorlatsorokkal, instrukciókkal, rövid leírásokkal segíthető a 

gyerekek fejlesztése. Kifejezetten törekedni kell a mértékletességre, egyensúly megtalálásra, differenciálás 

lehetőségeinek kihasználására.     

Hiányzás digitális tanrendből, értékelhető munka hiánya 
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Amennyiben a digitális tanrend alatt a tanuló huzamosabb idő alatt (3-4 hét) nem végzi a számára kiadott 

digitális tananyag feldolgozását, a haladása nem rendszeres, vagy nem követhető, több tárgyból is hiányos és 

a szokott kommunikációs csatornákon sem sikerül kapcsolatot teremteni, a probléma okát fel kell deríteni.  A 

szülőket levélben, postai úton keressük fel kérve a probléma okának felderítésében közreműködésüket, 

figyelmeztetve a hiánypótlásra, rendszeres tanulói munka folytatására, kommunikációs együttműködésre.   

Amennyiben a következ 1-2 hétben sem történik változás a jelzőrendszeri kötelezettségünknek eleget téve 

jelentjük a helyzetet a hiányosságok, tankötelezettség elmulasztásának vélt vagy valós okának 

megjelölésével a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat felé segítségüket kérve. 

Egyebek: 

Azok a pedagógusok, akiknek valamilyen oknál fogva nem áll rendelkezésére otthoni számítógép vagy 

internetkapcsolat, – a helyi lehetőségeket is figyelembe véve – az iskolai infrastruktúrát használhatják.  

 A digitális tanrendben megvalósított gyermekfelügyelet alatt a számítógépteremben a tanulók használhatják 

az informatikai eszközöket, tanulhatnak vagy elkészíthetik anyagaikat, külön időbeosztás szerint, hogy 

egyszerre minél kevesebben tartózkodjanak egyazon térben, amennyiben az EMMI rendelet szabályai ezt 

engedik. 

A tantermen kívüli, digitális munkarendre vonatkozóan   ellenőrzéseket az intézményvezető-helyettesek 

végzik. 

 

 

 

XIX.  A pedagógiai program nyilvánossága, tájékoztatás, nyilvánosságra 

hozatalának és módosításának mechanizmusa 
A véleményezésre jogosultak számára, a program elfogadása előtt, az igazgató biztosítja a programtervezet 

1-1 példányának átadásával a megismertetést 30 napos véleményezési határidővel. 

A pedagógiai program 1-1 példánya az intézmény igazgatói irodájában, irattárában kerül elhelyezésre. Az 

iskolahasználók az intézmény igazgatójától kérhetik a pedagógiai programba történő betekintést. Az 

érdeklődők az iskolában olvashatják el a dokumentumot, ill. az intézmény honlapjáról is lehetőség van azt 

letölteni. Az intézmény Pedagógiai Programjának módosítását - indoklás mellett -kezdeményezheti az 

igazgató, az intézmény vezetősége, az egyes munkaközösségek. A módosítási javaslatot és annak részletes 

indoklását az igazgató köteles 30 napon belül a nevelőtestület elé terjeszteni. A nevelőtestület többségi 

határozattal (a jelenlévők 50%-a + 1 fő) dönt a javaslatról. Amennyiben a nevelőtestület a módosítás mellett 

dönt, az igazgató a döntés után 10 napon belül köteles a módosítási kérelmet a fenntartónak felterjeszteni. 

A Pedagógiai Program felülvizsgálatának rendje 

Az iskolavezetés minden évben áttekinti a törvényi szabályozásokat. Ennek alapján azonosítja és kijelöli a 

Pedagógiai Program módosításra, kiegészítésre szoruló területeit, majd ezt ismerteti a nevelőtestülettel. Az 

igazgató nevelőtestületi értekezleten ismerteti módosító elképzeléseit. Ezt a nevelőtestület megvitatja, 

elfogadja, szükség esetén további módosításokat javasolhat. Ezeket a kiegészítéseket jegyzőkönyvben kell 

rögzíteni. Az igazgató egy héten belül elvégzi az értekezleten elhangzottak alapján a szükséges 

módosításokat. A módosított pedagógiai programot az igazgató ismerteti a Szülői Munkaközösséggel, illetve 

a Diákönkormányzattal, akik gyakorolhatják véleményezési jogukat. Az igazgató a nevelőtestület elé 

terjeszti a módosított pedagógiai programot, majd elfogadásra terjeszti elő az Igazgatótanács majd a 

fenntartó gyülekezet presbitériuma elé, s ez a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.  
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XX. Legitimációs záradék 
Ezt a pedagógia programot az iskola nevelőtestülete a 2020. augusztus 28-i értekezletén megtárgyalta és 

elfogadta. 

 

                                                                                                        Biró István  

                                                                                                        igazgató 

Hajdúnánás, 2020 augusztus 28. 

 Nyilatkozatok 

A szülői munkaközösség képviseletében aláírásommal tanúsítom, hogy a pedagógia program elkészítése 

során véleményezési jogot gyakoroltunk. 

 Hajdúnánás, 2020 augusztus 28.  

                                                                                     Nagyné Hrotkó Vera  

                                                                                   Szülői Szervezet elnöke 

A Diákönkormányzat képviseletében aláírásommal tanúsítom, hogy a pedagógia program elkészítése során 

véleményezési jogot gyakoroltunk. 

Hajdúnánás, 2020 augusztus 28. 

  

                                                                           Szurkosné Major Irén 

                                                                                 DÖK segítő pedagógus 

 

A legitimációs eljárás alátámasztását igazoló dokumentumok:  

1. A nevelőtestület döntéséről készült nevelőtestületi határozat, mely elfogadta a helyi Pedagógiai program 

módosításait: 12/2020. számú Nevelőtestületi határozat - 2020. augusztus 28. 

 2. Fenntartói döntést, a helyi Pedagógiai program módosításának jóváhagyásáról az 13/2020. számú 

Presbiter Elnökségi határozat tartalmazza. 
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Mellékletek 

1.számú melléklet:  

 Intézményi önértékelés belső elvárásai (vezető, pedagógus, intézmény)   

 

   


