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BEVEZETŐ 

 

Intézményünk pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályok  

• A nemzeti köznevelésről szóló 2001. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos 

rendelkezései:  

26.  § (1).  A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai 

program szerint folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az 

intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybe 

lépésének, amelyekből a fenntartóra, működtetőre többletkötelezettség hárul, a 

fenntartó, működtető egyetértése szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell 

hozni. 

           (5). Az iskola pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő 

tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be. 

 27.§ (11). Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol 

közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra 

keretében… 

46.§ (3). A gyermekek, a tanulónak joga, hogy válasszon a pedagógiai program keretei között, 

a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül. 

54. § ( 4). … Az iskola által alkalmazott jelölés, értékelés, érdemjegyre, osztályzatra való, 

átváltásának szabályait a helyi tantervben kell meghatározni 

97.§ (14). Az iskola 2013. március 31-ig felülvizsgálja a pedagógiai programját annak 

érdekében, hogy a kerettantervről szóló jogszabály, valamint e törvény rendelkezéseinek 

megfeleljen.  

• A NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4) Korm. rendelet 

pedagógiai programmal, helyi tantervvel kapcsolatos rendelkezései: 

7 § (1). .. a tanórai foglalkozások megszervezhetőek a hagyományos tantermi szervezési 

formáktól eltérő módon, így különösen projekt oktatás,  erdei iskola, múzeumi foglalkozás, 

könyvtári foglalkozás, művészeti előadáshoz vagy kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás 



formájában is, amennyiben biztosított az előírt tananyag átadása, a követelmények teljesítése, 

a tanítási órák ingyenessége, a tanulói terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések 

megtartása.  

Pedagógiai programunk bevezetésének ütemezése  

Iskolánkban az elkövetkező években nevelő oktató munkánkat egyszerre két pedagógiai 

program és két helyi tanterv szabályozza majd, hiszen  

- a köznevelési törvény előírása szerint az iskola a pedagógiai programját vagy annak 

módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be. 

- továbbá a NAT bevezetésről szóló rendelet szabályozása alapján a 2012-ben kiadott 

NAT 2013. szeptember 1-jén az első és ötödik évfolyamon, majd ezt követően minden 

tanévben felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti nevelést- oktatást az alábbi 

táblázatban foglaljuk össze:        

ÉVFOLYAM 
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ISKOLÁNKRÓL 

„ A jövő pedagógiája ugyan továbbra sem tudja pótolni a szülői mulasztásokat, de létezhet 

olyan intézmény, ahol a gyermek mindent megkap, ami jót tesz a személyiség 

fejlődésének. Az én örök álmom egy ilyen iskola „. 

     / Bagdy Emőke / 

 

 

 Kakucson 1784. óta tanítanak. Ide, ebbe az iskolába jártak nagyszüleink, szüleink és 

testvéreink. Annyi bizonyos, hogy az első iskola 1834-ben épült. Ezt az iskolát a község 

építette, melynek költségeihez az akkori újhartyáni plébános, Révay András is hozzájárult. Az 

ezredfordulón Liebner József földbirtokos adományából újabb iskolák és tanítói lakások 

épültek.  

Ekkor már egyszerre, egy időben, több helyen folyt a tanítás:  

„ Öreg iskola „ ( Fő utca ) „ Szúnyog Iskola „ ( Templomkert ) „ Színpados iskola „ . 1962-

ben  megépült az „ Emeletes iskola „ , 1992-ben pedig a Tornacsarnok.  Az elmúlt 

félévszázad alatt az intézményi egységek többször bővültek, megújultak, korszerűsödtek kívül 

belül egyaránt. 

Ma 2013-at írunk. A kakucsi Általános Iskola több mint 2 évszázada (229 éve) szolgálja, 

oktatja – neveli a falu lakosságát és gyermekeit. Iskolánk is megélte, átélte, túlélte a 

közoktatás változásait- történhetett bármi - az iskola mindig fontos, központi kérdés volt a 

falu életében. Az iskola élvezte a fenntartók bizalmát. Érezte a szülők támogatását, a tanulók 

jó szándékát és tenni akarását. 

Legfontosabb pedagógiai elvünk a személyiségközpontú pedagógia, melynek lényege: 

minden gyermekhez más út vezet. Ebből eredően lehetőségeinkhez mérten, szükség esetén 

csoportbontásban oktatunk. 

Tanulóink létszáma 170- 180 fő között ingadozik. Társadalmi környezetéből eredően 

determináló hatással van a pedagógiai programunkra a roma etnikumi kisebbség és az 

ebből eredő hátrányos helyzet leküzdése. 



Iskolánk személyi feltétele garancia a pedagógiai programunk minőségi megvalósításához. Az 

iskolaépület alkalmas- átmeneti, átcsoportosítással- az egyműszakos tanítására, biztosítja a 

délutáni foglalkozások lebonyolítását. Ennek ellenére elengedhetetlen az iskola bővítése, 

felújítása és a technikai eszközök korszerűsítése. 

Iskolánk évtizedes hagyományokat ápol, körét bővíteni nem kívánjuk, a minőséget helyezzük 

előtérbe. 

Intézményünk nyolc osztályos, alapfokú képzést nyújtó, integrációs nevelés és oktatást 

alkalmazó intézmény – ÖKOISKOLA. 

Különleges szakmai kínálatunk 

Tanítási órán: - emelt óraszámban oktatjuk   matematika    1-2. osztály 

magyar nyelv és irodalom  5-6. osztály 

magyar nyelv és irodalom  1-4.osztály 

                                                                                                                 7-8.osztály 

matematika    7. osztály 

környezetismeret    4. osztály 

angol nyelv     4. 6. 8. osztály 

biológia- egészségtan  8. osztály 

                                                                 fizika      8. osztály 

                                                                 kémia      7. osztály  

                                                                 földrajz    7. osztály  

                                                                vizuális kultúra   5-6.  osztály 

- elnyújtó jelleg                      informatika    3. – 4. – 5. osztály 

                                                        technika – életvitel   8. osztály 

- néptánc oktatása   1- 4. osztály (testnevelés óra keretében) 



- úszás   oktatás     3-4. osztály ( testnevelés óra keretében) 

- csoportbontás    1- 2. osztály 

                                3-7. osztály nagy létszámú osztályok esetében 

                                      8. osztály felvételi előkészítés érdekében 

 

 

 

 

- Tanítási órán kívül:     -  népi hagyomány őrző szakkörök  

- öko szakkörök , rendezvények – projekt hetek 

- erdei iskola 

- Egyéni fejlesztő foglalkozások  

- Egyedi nyitva tartás szülői igény alapján) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NEVELÉSI PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK 

 

- iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása 

  

Mi valamennyien, a Kakucsi Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és 

oktató munkánkban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezik magukat.  

            Ennek érdekében: 

- a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

- a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

- a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 

- diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük, 

- minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban, 

- az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk, minden 

szinten. 

 

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 

ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai 

feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak 

nevelni a ránk bízott gyermekekből. 

 

           Ennek érdekében: 

- a tanulók alapkészségeit fejlesztjük, és számukra korszerű, a mindennapi életben 

hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújtunk, 

- iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a 

tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat 

szűkebb és tágabb környezetükben,  

- fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, 



- szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának 

becsülete legyen, 

- törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 

- segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, 

- törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására, 

- tanulóinkat megismertetjük nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, 

kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén 

tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 

 

Iskolánk folyamatosan részt vesz lakóhelyünk életében.  

Ennek érdekében: 

- rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  

- igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint községünk lakói,  

- nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven – 

továbbra is képviseltesse magát a községi illetve kistérségi rendezvényeken.  

 

Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.  

Ennek érdekében 

- biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára az integrációs nevelést és 

oktatást, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, illetve azt, hogy képesek 

legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés követelményeinek.  

 

Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés 

eredményeképpen egyesíti magában a legfontosabb pozitív emberi tulajdonságokat. 

 

Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes 

hozzánk járó tanuló személyiségében.  

Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb 

tanulónkban megbízhatóan alakuljanak ki a legfontosabb és adekvát személyiségjegyek. 



 

 

 

 



AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, 

ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

 

 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek 

megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, 

érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából fontos értékeket 

tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg 

viselkedésüket, magatartásukat.  

CÉLJAINK: 

1. Az élet tisztelete, védelme, a természeti környezet megóvása. Fogékonyság az élő és az 

élettelen természet szépsége iránt. 

2. Az ember testi és lelki egészsége, az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és 

kulturált életmód iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása. 

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). 

Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). 

Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. 

4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, 

őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 

6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások 

szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Törekvés az 

előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. 

7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és 

önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra 

ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, 

jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése.  



9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő 

kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik 

tiszteletben tartása. 

10. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Igény a közéletiségre, a közösségi 

tevékenységekre. 

 

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

elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később 

meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e 

tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. 

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

1. Szokások kialakítását 

célzó, bevéső módszerek. 

 

- Követelés. 

- Gyakoroltatás. 

- Segítségadás. 

- Ellenőrzés. 

- Ösztönzés. 

- A tanulói közösség  

  tevékenységének  

  megszervezése. 

- Közös (közelebbi vagy  

  távolabbi) célok kitűzése,  

  elfogadtatása. 

- Hagyományok kialakítása. 

- Követelés. 

- Ellenőrzés  

- Ösztönzés. 

2. Magatartási modellek 

bemutatása, közvetítése. 

- Elbeszélés. - A nevelő részvétele a tanulói 

közösség tevékenységében. 



 - Tények és jelenségek  

   bemutatása. 

- Műalkotások bemutatása. 

- A nevelő személyes  

   példamutatása. 

- Ön és társ értékelés 

- A követendő egyéni és   

csoportos minták kiemelése   

a közösségi életből. 

3. Tudatosítás (meggyőződés 

kialakítása). 

4.  

Tanulási módszerek 

elsajátítása 

 

- Magyarázat, beszélgetés. 

- A tanulók önálló elemző 

   munkája. 

 

- Bemutatás 

- Gyakoroltatás 

- Értékelés 

- Felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról. 

- Vita. 

Egymást tanító módszerek 

(társas tanulás) 

 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő - oktató munkánkat 

sikeresnek, ha iskolánk valamennyi végzős diákja megfelel az alábbi elvárásoknak: 

- minden tantárgyból képességeinek, a tőle elvárható szinten megfelel az alapfokú 

nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek.  

- rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás 

követelményeknek a későbbiekben megfeleljen, 

- ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a 

közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, azokat 

megfelelő módon alkalmazza, 

- minden tanítványunk felvételt nyer a következő iskola fokozatra 

- határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 



 

 

 



A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS  

PEDAGÓGIAI FELADATOK 

 

 

Iskolai nevelő és oktató munkánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét sokszínű 

iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlesszük. 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

1. A tanulók erkölcsi nevelése. 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása gyakorlati 

alkalmazása. 

2. A tanulók értelmi nevelése. 

Feladata: Az adekvát értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez 

szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. Környezetünk megismerésére való 

törekvés igényének kialakítása. 

3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése, a társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált 

magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

Feladata: A korhoz, a nemhez és az élethelyzetekhez illő őszinte érzések 

kinyilvánítása, pozitív érzelmi reakciók kiváltása. 

5. A tanulók akarati nevelése. 

Feladata: A tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

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

következetes, egyénre szabott fejlesztése. 

6. A tanulók nemzeti nevelése. 



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

hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, 

megbecsülése. Aktív, cselekedtető hagyomány ápolás, művelődés. 

 

7. A tanulók állampolgári nevelése. 

Feladata: Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. 

Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való 

részvételre. 

 

 

8. A tanulók értékteremtő munkára nevelése. 

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

önellátására és környezetük rendben tartására irányuló és értékteremtő 

tevékenységek gyakoroltatása. 

 

9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. 

Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, egészséges, edzett személyiség 

kialakítása. Az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 



AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók vészhelyzetben 

szükség esetén helyes döntést hozzanak és érdemi segítséget tudjanak nyújtani. 

Ennek érdekében: 

- értsék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat. 

- ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

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

- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

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

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

- a tanulóknak bemutatjuk és szimultán gyakoroltatjuk az elsősegély-nyújtás 

alapismereteit; 

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

keretében – foglalkozzanak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb 

alapismeretekkel. 

 

 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében: 



- az iskola kapcsolatot épít ki a Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel, a gyerekorvossal és a 

védőnővel, továbbá önkéntesekkel. (szülőkkel, fiatalokkal) 

- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolai és iskolán kívüli 

vetélkedőkbe; 

- támogatjuk a pedagógusok részvételét, elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésen, továbbá házi vizsgát tesznek az újjáélesztés gyakorlati alkalmazásából. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják: 

- a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó ismeretek és 

gyakorlatok. 

 

TANTÁRGY 
ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI 

ALAPISMERETEK 

biológia 

- rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

- csonttörés 

- hányás 

- napszúrás 

- vizimentés 

- bőrégési sérülése 

kémia 

- mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

(maródások) 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

fizika - égési sérülések 



- forrázás 

- vágási sérülések 

testnevelés 
- magasból esés 

- úszás biztonság 

 

- Az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők 

közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és 

működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi 

szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente egy alkalommal 

az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az 

elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 

- Balesetvédelmi oktatás évente egy alkalommal, védő - óvó intézkedések következetes 

betanítása. 

 

Tanórán kívüli foglalkozások:  

- Elsősegély-nyújtó és csecsemő ápoló tanfolyam.  

- Projekt hét (Tök jó hét) 

- Téma napok 

- Fürkész túra 

 

 



A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

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

nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett 

módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, 

irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.  

Az iskolánk közösségi struktúrája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

      Iskolaközösségek 

 

 

Az iskola leghatékonyabb személyiségformáló közösségei az osztályközösségek és a 

diákönkormányzat. 

 

 

 

 

 

      OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK  

 

 

 

SZÜLŐI 

MUNKA-KÖZÖSSÉG 

←

 

TANTESTÜLET 

↕ 

DIÁKÖKORMÁNYZAT 

↕ 

MUNKAKÖZÖSSÉG 

      ↑↓ 



b.) Osztályközösséggel kapcsolatos feladataink    

      A tanulók közösségi emberré nevelése az iskola keretei között főként az osztályhoz 

kapcsolódik. Fontos tehát, hogy az osztályközösségek számára biztosítunk mindazon 

feltételeket, melyek ezt segítik. Fontosak a közösségkialakító tényezők fejlesztése: 

- az osztályterem pszichológiája (ülésrend, stb.) 

- közös élmények (tanórák emlékei, közös munkák, kirándulások, szórakozás, sport 

stb.) 

- közösségi akciók, együttműködések 

- egységes stílus, magatartás 

- utánzás és szuggesztió (értékes, szuggesztív hatás legyen az uralkodó) 

- hasonulás, kiegyenlítődés (nívósüllyedés elkerülése) 

- szolidaritás (legyen nyitott a nagyobb közösségek felé) 

 

a.) Diákönkormányzat szerepköre 

A tanulóifjúság közösségformáló, érdekvédő szervezete. Demokratikusan választott szerv, 

melynek véleményező, javaslattevő jogköre van. 

Főbb feladatai: 

 -    alaptevékenység (képviselet, szervezés, rendteremtés) irányítása 

 -    másodlagos tevékenység (segítségnyújtás, védelem, együttérzés stb.) 

 -    marginális tevékenység (kulturális rendezvények, sport stb.) 

 -   intellektuális közvetítés (tájékozódás, vélemény, közvélemény kutatás –  

          befolyásolás  stb. 

 -  emocionális közvetítés (szórakozás, kirándulás stb.) 

 

Elvárásunk: Teremtse meg az önbizalmat és a biztonság érzetet, amit elsősorban 

                  a nevelőkkel és a közösségekkel való jó kapcsolat nyújt.  

 

 



b.) Tanítási órák közösségfejlesztéssel kapcsolatos főbb feladatai 

 • A  hon- és népismeret segítse elő harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és 

társadalmi környezettel. 

 • A tanulók legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, 

vallások; a másság iránt, becsüljék meg ezeket. 

 • A nevelők és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vegyenek az 

emberi, társadalmi kapcsolatok ápolásában. 

 • A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába.  

 • A tanulók  szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti 

konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.   

 • A kommunikációs kultúra középpontjában az önálló ismeretszerzés, 

véleményformálás és – kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének, 

megvédésének a képességei állnak. 

 • Iskolánknak az új információs környezetben eligazodó, és azt kritikai módon 

használó fiatalokat kell nevelnie. 

 •A pedagógusok ösztönösen és tudatosan fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos 

embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. 

 

Iskolánk tanulólétszáma optimális a tanulóközösségek kialakításához, a csoportlétszámok 

kialakításánál a közösségi kihatást fontos tényezőként tartjuk számon. 

 

 

 

 

 



A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ  

TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS  

SZERVEZETI FORMÁK 

 

 

1. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási 

folyamatba illeszkedő tanítási óra. 

 

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

a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

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

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

tartsuk. 

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

azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, 

vagyis állandó aktivitását biztosítják. 

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

az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a 

legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és 

az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak 

tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, 

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

munkájára támaszkodnak. 

 

 

 

 



Az egységes alapokra épülő differenciálás 

 

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

tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési 

képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való 

azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához.  

A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak megfelelő 

tanítási folyamat, tanulási tevékenység.  

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

és értékelése.  

A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel 

lenni: 

- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a 

tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. 

- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása. 

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

tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására 

és tudásának átrendeződésére. 

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

formáit. 

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

csoportmunkában, a tanulók páros és egyéni oktatásában) a tanulók tevékenységét, 

önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, alkotóképességét kell előtérbe 

állítani.  

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

a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az 

ellenőrzésben, az értékelésben. 

- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a 

hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.  



 

2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási órán 

kívüli) tevékenységek segítik: 

- 1-4 évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére felzárkóztató foglalkozást biztosítunk. A cigány tanulók 

részére 1-3 fős csoportban. 

- 5-8. osztályban a gyenge képességű tanulók részére tanulószobás korrepetálást 

biztosítunk. 

- 4-8. évfolyamon a jó képességű, tehetséges tanulók részére szaktárgyi, levelező 

feladatmegoldásokat bonyolítjuk le. 

 - A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítése érdekében  

a gyenge eredményt elért tanulók részére felzárkóztatás, a jó eredményt elért tanulók 

részére képességfejlesztő,  előkészítő  órákat adunk az alaptantárgyakból. 

 Célunk megvalósítását segítő tevékenységek: 

a.) Hagyományőrző tevékenységek:  

- szüreti karnevál  

- iskolai ünnepségek: - tanévnyitó 

  - okt. 23. 

  - március 15. 

  - tanévzáró- ballagás 

  - aug. 20. (5 évenként  

 kiemelt) 

- iskolai rendezvények: Tanulmányi verseny 

  - szavaló-, és prózamondó  

                                              verseny 

  - Mikulásnap 

  - Farsangi karnevál 

  - Tátika ( ápr. 1.) 

  - Szülők bálja 



  - Iskolai – osztálytanulmányi  

     kirándulás 

-  táboraink:                  - vándortábor 

                         - üdülőtábor 

 

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

                                          tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az  

                               iskolában diákönkormányzat működik.  

                              Az iskolai diákönkormányzat munkáját 4-8  osztályokban     

                               megválasztott küldöttekből álló vezetőség irányítja. 

                                            A  diákönkormányzat tevékenységét az  

                                           iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

Fő feladatok:                                                   -  közösségi rendezvények szervezése  

- jó tanulók klubjának vezetése 

- iskolai dekoráció gondozása 

- a tanulók érdekképviselete 

 

c.) Napközi  otthon, tanulószoba: 

Szülői igény alapján 1-4 évfolyamon napközit, 5-8 évfolyamon  

tanulószobát biztosítunk. 

A tanítási szünetben , a munkanapokon összevont napközis    csoport üzemel, ha ezt a szülők 

legalább 16 gyermek számára igénylik. 

 

 

 

d.) Diákétkeztetés: 

 A napközibe, tanulószobába felvett tanulók számára napi háromszori étkezést  



             biztosítunk szülői igény alapján . 

 A napközibe nem járók számára igény esetén ebédet biztosítunk. 

 Az iskola fenntartója által megállapított étkezési térítési díjakat a helyi  

             Takarékszövetkezetnél kell befizetni, melyet a napközis nevelőnek  

  bemutat. 

e.) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások: 

  az ezt igénylők és az erre rászorulók figyelembevételével minden év  

 szeptemberében az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is  

 elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

f.) Versenyek, vetélkedők, bemutatók: 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítjük, felmenő rendszerben    

biztosítjuk tanulóink részvételét a körzeti, megyei versenyeken. Ugyanakkor 

bekapcsolódunk az országos tanulmányi versenyekbe is. A versenyek, 

vetélkedők megszervezését, a tanulók felkészítését a szaktanárok végzik. 

Szükség esetén kérjük a szülők, és külső szakemberek segítségét.  

g.) Tanulmányi kirándulások: 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelő munka 

elősegítése céljából az osztályok számára egy évben, egy alkalommal iskolai 

kirándulást szerveznek. A helyszín megválasztása aktuális, történelmi 

eseményeken alapul. A részvétel önkéntes, a költséget a szülők fedezik. 

h.) Szabadidős foglalkozások: 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat 

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

igazodva különféle szabadidős programokat szerveznek: túrák, kirándulások, 

úszás, sportkör, táborok, színház, klubdélután, táncos rendezvények stb. A 

szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költséget a 

szülőknek kell fedezniük. 

Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak- az iskola nevelő és 

oktató tevékenységétől függetlenül, a tanórák rendjéhez igazodva – hit és 



vallásoktatást szervezhetnek. A hit-, és vallásoktatáson való részvétel a tanulók 

számára önkéntes. 

i.) Iskolai könyvtár: 

Tanítási órán a tanulók könyvtárismereteinek bővítését szolgálja, azon kívül a 

tanulók egyéni tanulását és önképzését. A könyvtár látogatása önkéntes és 

ingyenes. 

 

 

 

 

 



A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI 

 

1. A pedagógusok alapvető feladatai  

- A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési 

szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői 

utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása. 

- Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az 

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse. 

- Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.  

- Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felöli részében a 

nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, 

tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el. 

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

megtartása. 

- Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek 

munkájában. 

- Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  

- A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze. 

- A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket. 

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

- A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai 

szakszerűségének figyelemmel kísérése. 

 

2. A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás 

- Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása. 

- A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése 

(tanmenetek, éves programok). 

- Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra. 



- A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a 

tanítási órákon 

- Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon 

- A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő 

módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 

- A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási 

órákon és a különféle iskolai foglalkozásokon. 

- Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a 

tanítási órákon. 

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

 

3. A tehetséges tanulók gondozása 

- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók 

részére. 

- Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok 

önálló szervezése, segítség a szervezésben. 

- Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, 

bemutatókon. 

- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán 

belüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán 

kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

 

4. A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 

szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése 

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

halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére. 



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

helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében. 

- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 

szoruló tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása. 

- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 

szoruló tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára. 

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

hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel 

küzdő tanulók körében. 

 

5. A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

- Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, mozi 

múzeumlátogatás, kirándulás). 

- Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. munkaterv alapján). 

- Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 

- A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) 

programok. 

 

6. Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

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

- Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a 

programok szervezésében, részvétel a programokon. 

- Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, 

részvétel a kirándulásokon, táborokon. 

 

7. Munkafegyelem, a munkához való viszony 

- A munkaköri kötelességek teljesítése. 

- Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben. 



- Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása. 

- Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 

 

8. Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség 

tevékenységében 

- Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 

- Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. 

- Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. 

- Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

 

9. Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

- Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel. 

- Továbbképzéseken való részvétel. 

- A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 

- Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, 

kiadványokban. 

 

10. Az iskolai munka feltételeinek javítása 

- Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 

- Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 

- Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása 

(innováció). 

- Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. 

- Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

 

11. Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában 

- Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 

- Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 

- Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 



 

12. Aktív részvétel a tantestület életében 

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

beilleszkedésének segítése. 

- Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek 

szervezésében, a szervezés segítése. 

- Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein. 

 

13. Az iskola képviselete 

- A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 

- Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken. 

- Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről 

a helyi médiában. 

- Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe. 

- Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe. 

- A település rendezvényein, eseményein való részvétel. 

- Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. 

életében, civil szervezeteiben. 

 

14. A vezetői feladatok ellátása 

- Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 

- Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés, 

értékelés) lelkiismeretes ellátása. 

- A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 

 

15. Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus 

kollégákkal 

- A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása. 

- Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a 

tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé. 



- Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 

- Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a 

pedagógus kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok 

elfogadása). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ 

OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI 

 

1. Az osztályfőnök feladatai 

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

rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő 

irányításával. 

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

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

és elfogadását. 

- Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős 

programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez. 

- Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra. 

- Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

- Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 

- Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel. 

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

szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 

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

havonta – tájékoztatja a szülőket. 

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

írásban értesíti. 

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

tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 

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

elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

- A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 

- Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

- A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez. 

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



- Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a 

gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal. 

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

- Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

- Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

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

és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek, 

fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). 

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

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

magatartás és szorgalom osztályzatára. 

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

tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére. 

- A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli 

figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti. 

Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására. 

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

osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban 

előírt rendelkezések alapján jár el. 

- A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat, 

azokra előre felkészül. 

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

pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel. 

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

jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat. 

- Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, osztályfőnöki 

tanmenet). 

- Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 

- Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről. 

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

szemben. 



- Kitölti és vezeti az osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség 

esetén gondoskodik azok pótlásáról. 

- Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

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

tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások). 

- Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai szakszerűségét. 

 

2. Az osztályfőnöki munka tervezése 

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított 

osztályfőnöki munkaterv alapján végzi. 

Az osztályfőnöki munkaterv felépítése 

a) A tanév elején összeállított munkaterv 

- Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

- Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 

- Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 

- Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban. 

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

értekezletek tervezett témái. 

- Az osztály diákközösségének vezetői. 

- Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán 

- Első félévi és tanév végi osztálystatisztika. 

- Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

- Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 

 

 

 

3. Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról 

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról 



- Tanulók száma, ebből leány 

- Állami nevelt (gondozott) 

- Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 

- Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló 

- Sajátos nevelési igényű tanuló 

- Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló 

- Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanul 

- Az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló) 

- Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók 

- Más településről bejáró tanuló 

- Nem magyar állampolgár 

- Évfolyamismétlő 

 

Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról 

- Tanulók száma 

- Osztályozott tanulók száma és aránya 

- Osztályozatlan tanulók száma és aránya 

- Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga 

- Az osztály tanulmányi átlaga 

- Kitűnő tanulók száma és aránya 

- Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén 

- Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén 

- Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén 

- Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

- Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

- Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya 

- A bukások száma tantárgyanként 

- A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei 

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

elért helyezések) 

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

és az elért helyezések) 

- Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői 



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

matematika) 

 Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján 

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

aránya 

 A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett tanulók száma 

és aránya 

 A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett tanulók 

száma és aránya 

 Továbbtanulás iskolatípusok szerint 

 Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya 

 Szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya 

 Szakiskolába (szakmunkásképzőbe) felvett tanulók száma és aránya 

 Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya 

 

A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési 

szempontjai az első félév és a tanév végén 

- Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya, új 

tanulók, távozók). 

- Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális 

elvárásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi munka). 

- A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei). 

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

- Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel 

küzdő tanulók). 

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

felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel). 

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

szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával). 

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

 Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

 Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 



 A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek? 

 

 

 

 



A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 

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

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

figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti 

formák alkalmazása a tanítási – tanulási 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. 

1. Sajátos nevelési igényű tanulók 

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

integrált formában folyik. 

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

sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

alapján szervezzük meg. 

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

habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján 

terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. 

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

illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó 

intézmények szolgáltatásait. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek: 

 gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens és logopédus végzettségű pedagógus 

alkalmazása, 

 az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola helyi 

tantervének( enyhe értelmi fogyatékkal élők számára) 

 a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek, 

 a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, 



 a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása, 

 képességfejlesztő játékok, eszközök, 

 számítógépek fejlesztő programokkal. 

 

2. 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, kiscsoportos 

foglalkozások  

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

- egyéni foglalkozások; kooperatív tanítási – tanulási technikák 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

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

csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

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

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

- a szülőkkel való együttműködés; 

- családlátogatások; 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 

 

3. A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;csoportbontás 

- a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások;  

- egyéni foglalkozások; 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 



- iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális 

stb.); 

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

csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

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

 

4. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő 

tevékenységek 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés „Intézményi integrációs 

program” alapján; 

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

szolgálattal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;( csoportbontás) 

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

- egyéni foglalkozások; 

- a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen; 

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

csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások, mozi- integrációs pályázat 

támogatásával); 

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

- a szülőkkel való együttműködés; 

- családlátogatások; 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

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



SPECIÁLIS tevékenységek 

Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatási programja 

  (A cigánytanulók speciális felzárkóztató programja)  

Tanulóink 1/6 a cigány származású, létszámuk intenzíven növekszik: alsó tagozatban 

28 %, felső tagozatban 18% a százalékos megoszlásuk. 

Ez a tény szükségessé tette, hogy etnikai szokásaikat megértve, hátrányos helyzetűk 

javítására és leküzdésére külön programot dolgozzunk ki, melyek lényege: 

- A cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásával valamennyi gyermeket 

eljuttatunk legalább az óvodai-iskolai előkészítő foglalkozásokra. Ez az iskolai 

felvételnek egyik alapkövetelménye. (Képesség, készség és higiénés szokások 

megfigyelése, gyakorlása miatt). 

- Az iskolaérettségi vizsgálatnál kiderült problémákat elsősorban helyben kívánjuk 

kezelni. Csak értelmi fogyatékos és súlyosan magatartászavaros gyermeket nem 

tudunk felvenni. 

- Beszédzavarral küzdő gyermekek részére logopédiai kezelést biztosítunk. 

- A sikertelen első osztályt előkészítő jellegűnek minősítjük.  

- A tankönyveket minden tanuló csaknem ingyen kapja, jelképes összeggel kell 

hozzájárulnia saját részként. További taneszközök beszerzéséhez beiskolázási 

segélyt javaslunk. 

- Tanítványaink kortársaikkal együtt, differenciálás nélkül vesznek részt a 

foglalkozásokon. Az osztályba íratás  a szülők igénye alapján történik, így 

véletlenszerűen ágyazódnak be az osztályközösségekbe. 

- A kiscsoportos foglalkozás és az egyéni bánásmód az, amely alapvetően 

meghatározza sikeres beilleszkedésüket.  

- A tanulási nehézséggel küzdők számára heti 3 alkalommal 1-3 fős csoportban 

korrepetálást biztosítunk. 

- Valamennyi alsó tagozatos tanulót napközis ellátásban részesítünk. Étkezési díjuk 

a mindenkori térítési díj 40 %-a. Végső esetben ingyenes étkezést biztosítunk, 

amennyiben az veszélyeztetné a napköziből való távolmaradást. 

- Felső tagozatos tanulóink tanulószobai foglalkozáson vesznek részt, itt 

szakkorrepetálásban részesülnek. 

- Valamennyi cigánytanulónkkal, szemben a dicsérő pedagógiát alkalmazzuk. 

Büntetést csak a legvégső esetben alkalmazzunk, de az sosem lehet testi fenyítés. 



 -    Tanulmányi, kulturális rendezvényeinken megbízatást kapnak. Az  

      önkormányzatok anyagi támogatásával részt vesznek minden olyan     

      rendezvényen, melyet saját erőből nem tudnak fedezni (színház, tanulmányi   

      kirándulás, tábor, ballagás stb.) 

- Tanévzáró ünnepélyen 2 tanuló (1 alsós és egy felsős) részesül elismerő oklevélben, 

könyvjutalomban, melyet a Kisebbségi Önkormányzat ad át a jó tanuló, jó 

magatartású cigány tanulók részére. 

- A tanulmányi munkában élenjárók részére tanulmányi ösztöndíjra pályázunk. 

- Fokozott figyelmet fordítunk 8. osztályban a pályaválasztásra. Az osztályfőnök 

feladata, hogy a szülők helyett (ha szükséges) intézze az adminisztrációs, szervezési 

teendőket. 

- Fokozott figyelemmel kísérjük higiénés megjelenésüket. Minden héten első 

testnevelés órán tisztasági ellenőrzést tartunk. Minden lehetőséget és eszközt 

megadunk ahhoz, hogy használják ki a sportcsarnok tisztálkodási lehetőségeit. 

Rendszeres, de észrevétlenül működik a ruha és cipő segélyezés az osztályfőnökök 

irányításával. 

- Egy évben két alkalommal az iskola vezetősége beszámol a roma tanulók  

      magatartási, tanulmányi előmeneteléről a Kisebbségi Önkormányzat előtt. 

 

 

 

 

 

 



AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

FELADATOK – 

A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI 

KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI 

 

1. Az iskola közösségeinek együttműködése 

 

Az igazgatóság és a nevelőtestület együttműködése 

A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével a megbízott 

pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.  

Az együttműködés fórumai: 

- az iskolavezetőség (az igazgatói tanács) ülései, 

- tantestületi értekezletek, 

- szakmai értekezletek, munka közösségi értekezetlek 

- megbeszélések, 

- írásos tájékoztató ( körlevél) 

Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.  

Az igazgatóság az aktuális feladatokról a nevelő szobában elhelyezett hirdetőtáblán 

helyiségben elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a 

nevelőket.  

    Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

- az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés 

döntéseiről, határozatairól, 

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

igazgatóság, az iskolavezetőség felé. 

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

munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az 

iskola vezetőségével , az intézményi ( közalkalmazotti) tanáccsal. 

 



A szakmai ( tagozati) munkaközösségek együttműködése 

Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása 

előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel 

a szakmai munka alábbi területeire: 

Az iskolai rendezvények, ünnepségek, megemlékezések szervezői teendői 

- a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 

- iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  

- iskolán kívüli továbbképzések, 

- a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 

A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják 

egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken 

belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 

Az intézményi (közalkalmazotti) tanács és az iskola közösségeinek együttműködése 

Az intézményi tanács az iskola közösségeivel az intézményi tanács teljes jogú tagjain és a 

meghívottakon keresztül tartja egymással a kapcsolatot.  

Az intézményi tanács tagjai rendszeres időközönként – évente legalább két alkalommal – kötelesek 

tájékoztatni az általuk képviselteket az intézményi tanács tevékenységéről, valamint kötelesek az 

általuk képviseltek kérdéseit, véleményét, javaslatait az intézményi tanács felé továbbítani. 

További mindenesetben, amennyiben szükséges. 

Az intézményi tanács ülésein állandó meghívottként az alábbi személyek vehetnek részt: 

- az iskola intézményvezetője 

- az intézményvezető helyettes 

- diákönkormányzat vezető 

- jegyzőkönyv vezető 

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

rendszeresen – évente legalább három alkalommal – köteles tájékoztatni az intézményi tanácsot. 

(tanévnyitó, félévi értékelés, év végi beszámoló). 



A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése 

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

igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

- az iskola intézményvezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

- a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén 

és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok és az 

osztályfőnökök folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) 

tájékoztatják.  

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

az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez 

és a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, 

a nevelőtestülettel vagy a diákönkormányzattal. 

 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje 

1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

2. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók 

érdekében eljárjon.  

3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  

4. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán 

kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 

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

- tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer; 

- sportélet; 

- túrák, kirándulások szervezése; 

- kulturális, szabadidős programok szervezése; 



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

- iskolai dekoráció 

5. Ezekben a kérdésekben  

- az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az 

osztályfőnököknek ki kell kérniük; 

- a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének 

összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie. 

6. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a 

diákönkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a 

nevelőtestület és az igazgató felé. 

7. A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

- az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott 

rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

- a házirend elfogadása előtt. 

8. A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső 

szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a 

diákönkormányzat iskolai vezetőségének diákvezetője (elnöke) vagy a diákönkormányzatot 

segítő nagykorú személy képviseli.  

9. Az iskolában iskolai vezetőség működik, mely az iskolai élet egészére kiterjedő döntés 

előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskola vezetőségének  

teljes jogú tagja az iskolai diákönkormányzat képviselője. 

 

 

A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 

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

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

- az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai vezetőségének 

ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

 



2. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

 

a) Egyéni megbeszélések 

Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmányi 

eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; valamint az 

együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus 

között. 

 

b) Családlátogatás  

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 

tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 

 

b) Szülői értekezlet. 

Feladata: 

- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

- a szülők tájékoztatása 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

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

 a helyi tanterv követelményeiről, 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

problémáiról, 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása 

az iskola igazgatósága felé. 

 

 

 



      c) Fogadó óra. 

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

egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, 

szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, 

továbbtanulás stb.) 

 

       d) Nyílt tanítási nap. 

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

mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon 

közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

 

      e)  Írásbeli tájékoztató.  

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.    

      f) Szabadidős programok, projektek ( TÖK JÓ HÉT, ISKOLAVÁR, KIN- napok,        

FÜRKÉSZTÚRA) 

3. A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 

évenként határozza meg.  

4. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett 

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

tanácshoz, illetve az iskolaszékhez fordulhatnak. 

5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével vagy intézményi tanáccsal, illetve az iskolaszékkel. 

6. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 

szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint nevelőitől az iskolai 



munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek 

tájékoztatást.  

7. Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének 

előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola 

alkalmazottainak) joga van megismernie. 

8. A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy 

példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 

- az iskola honlapján; 

- az iskola fenntartójánál; 

- az iskola irattárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az iskola igazgatójánál; 

- az iskola igazgatóhelyettesénél; 

- a nevelők tagozatos munkaközösség - vezetőinél 

 

 

 

 

 



2. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai,  

együttműködése iskolán kívüli intézményekkel 

1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

- Az intézmény fenntartójával:Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Dabas Bajcsy 

Zsilinszky út 11.. 

- Az intézmény működtetőjével: lásd. fenntartó 

- A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és Polgármesteri Hivatallal: 

Kakucs Község Önkormányzat, Kakucs Fő út. 20. 

- A helyi Kökörcsin Óvoda vezetőjével Kakucs, Székesi út 3.  

- Kakucs Község Önkormányzat –Konyha Kakucs, Székesi út 3. 

- A területileg illetékes PMPSZ Dabasi Tagintézmény-Dabas,Szent István u.35. 

- A területileg illetékes Szakértői Bizottsággal( Cegléd) 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 

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

fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

- Az iskolát támogató Kakucs Község Tömegsportjáért alapítvány kuratóriumával. 

- Az alábbi közművelődési intézményekkel: Rónay György Községi Könyvtár  

- Az alábbi társadalmi egyesületekkel:ABLAK Kakucsra, Kálvin zenekar, Borvirág 

együttes, Menyecske kar,Bárdos Lajos Kamarakórus, KAOKE, KSE, Kakucsi 

Galambászkör, Nyugdíjasok Klubja , Roma Kisebbségi Önkormányzat 

- Az alábbi termelő, gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal: INKA Kakucs 

- Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel:Római Katolikus Egyház 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató vagy az igazgatóhelyettes a 

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

munkaterve rögzíti. 

3. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot 

tart fenn a gyermek orvos, védőnő, körzeti orvos- iskola orvos, fogorvos, illetve  egészségügyi 

dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.  

4. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse 

rendszeres kapcsolatot tart fenn a Kakucsi Gyermekjóléti Szolgálattal. A munkakapcsolat 



felügyeletéért az igazgató a felelős. 

5. Az iskola helyiségeit, épületét az iskolavezetőség döntése alapján térítésmentesen 

használhatják  egyedi elbírálás alapján a helyi szervezetek, társadalmi egyesületek, egyének 

6. Az Intézményvezető rendszeres kapcsolatot tart a KIK Dabasi Tankerületének – 

intézményeinek vezetőivel. 

 



A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 

 

1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

- osztályozó vizsga, 

- pótló vizsga, 

- javítóvizsga. 

 

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

megállapításához, ha 

- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

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

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

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

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

 

3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

 

4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott. 

 

5. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban 

szereplő szabályok szerint kell megszervezni. 

 

6. 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) 



közölni kell. 

 

7. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a 

kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők – a szaktanárok állapítják meg.  

8. 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  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv  SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI   

Erkölcstan  SZÓBELI  

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Életvitel és 

gyakorlat  

 
 

GYAKORLATI 

Néptánc   GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI   



Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Erkölcstan  SZÓBELI  

Történelem  SZÓBELI  

Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

Hon- és népismeret  SZÓBELI  

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika, életvitel 

és gyakorlat  

 
 GYAKORLATI 

Testnevelés és 

sport 

  GYAKORLATI 

 

 



AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK 

FELVÉTELÉNEK, ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI 

 

Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – 

minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a 

hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát; 

- a gyermek lakcímkártyáját; 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 

- a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; 

- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

- kötelező hit/ hit- és erkölcstan tantárgy választásának nyilatkozatát ( első osztály) 

-  

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

- a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát; 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló 

előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint 

az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója 

dönt. 3,00 tanulmányi átlag alatt az iskolavezetőség jogosult e kérdésben dönteni. 

Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 



Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi 

kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között 

sorsolás útján kell dönteni. 

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie 

azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján 

– nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt 

követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül 

megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot 

köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni. 

 



 



 

 

 

 

 

HELYI TANTERV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            A VÁLASZTOTT KERETTANTERV,  

AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ 

(VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGYAK  

ÉS ÓRASZÁMAIK (ÓRATERV) 

 

Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott 

kerettantervek közül az alábbi tantervekre épül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KERETTANTERVI ALKALMAZÁSOK 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf.  3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf.  7.évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom  AP. AP. AP. AP. NTK. NTK. NTK. NTK. 

Angol nyelv  ---- ----  ----  OFI OFI OFI  OFI OFI 

Matematika AP.  AP. AP.  AP. MŰSZAKI MŰSZAKI MŰSZAKI  MŰSZAKI 

Történelem, társadalmi és 

állampolgársági ismeretek  ---- ----  ----  ---- MOZAIK MOZAIK MOZAIK MOZAIK 

Erkölcstan  AP. AP.  AP.  AP.  AP.  AP. AP. AP. 

Természetismeret,körny.ism.  AP. AP.  AP.  AP. AP. AP.  ----  ----  

Biológia - egészségtan  ----  ----  ---- ----  ---- ---- AP. AP. 

Fizika  ----  ----  ---- ----  ---- ---- MOZAIK MOZAIK 

Kémia  ----  ----  ---- ----  ---- ---- MOZAIK MOZAIK 

Földrajz  ----  ----  ---- ----  ---- ---- NTK. NTK. 

Ének – zene  AP. AP.  AP.  AP.  MOZAIK MOZAIK MOZAIK MOZAIK 

Vizuális kultúra  AP. AP.  AP.  AP.  MOZAIK  MOZAIK MOZAIK  MOZAIK  

Hon és népismeret  ----  ----  ---- ----   AP.  ---- ----  ----  

Informatika  ---- ----   AP. AP.  MOZAIK  MOZAIK MOZAIK  MOZAIK  

Technika, életvitel és gyakorlat AP. AP.  AP.  AP. AP. AP. AP. OFI 

Testnevelés és sport  MOZAIK MOZAIK  MOZAIK  MOZAIK AP. AP. AP. AP.  

Osztályfőnöki AP. AP.  AP.  AP. AP. AP. AP. AP. 

Gyógypedagógia (enyhe 

ért.fogy.)  OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI OFI 

 



Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak 

tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által 

kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 

A KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANTÁRGYI STRUKTÚRÁJA – ÓRASZÁMOK 

1. A NAT műveltségi területének százalékos aránya 

Műveltségi terület 1 – 4 . 5 – 6. 

 

7 – 8. 

 

  

     

Magyar nyelv és irodalom 30 - 40 15 – 22  10 – 15 

Élő idegen nyelv  2 – 6  11 – 18  12 – 20 

Matematika  15 – 20  14 – 18  10 – 15 

Ember és társadalom  4 – 8  4 – 8  10 – 15 

Ember és természet  4 – 8  6 – 10  15 – 20 

Földünk - és környezetünk  ------  4 – 8  4 – 8 

Művészetek  10 – 18  10 – 16  8 – 15 

Informatika  2 – 5  4 – 8  6 – 10 

Életvitel és gyakorlat  4 – 8 4 – 9  5 – 10 

Testnevelés és sport  20 – 25  20 – 25  15 – 20 

        

Összesen ( óraszám) 

 25  

4.osztályban 27  28  31 

 



2. Tantárgyi struktúra és óraszámok az 1 – 4. évfolyamon – ÓRATERV 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf.  ∑: % 

Magyar nyelv és irodalom  7 + 1  7 + 1  6 + 1  6 + 1  30  30 

Angol nyelv  ----  ----  ----  2 + 1  3  3 

Matematika  4 + 1  4 + 1  4  4  18  18 

Informatika  ----  ----  +1  +1  2  2 

Erkölcstan  1  1  1  1  4  4 

Környezetismeret  1  1  1  1 + 1  5  5 

Ének- zene  2  2  2  2  8  8 

Vizuális kultúra  2  2  2  2  8  8 

Életvitel és gyakorlat  1  1  1  1  4  4 

Testnevelés és néptánc  4 • 1  4 • 1  4 • 1  4 • 1  20  20 

Rendelkezésre álló órakeret  23 + 2  23 + 2  22 + 2  24 + 4  102  100 

 

Megjegyzés:  + szabadon tervezhető órakeret terhére 

                          • néptánc  – a testnevelés tantárgyon belül heti 1 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Tantárgyi struktúra és óraszámok az 5 – 8. évfolyamon - ÓRATERV 

 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf.  ∑: % 7. évf. 8. évf.  ∑: % 

Magyar nyelv és irodalom  4 + 1 4 + 1  10  18  3 + 1  4  8  13  

Angol nyelv  3  3 + 1  7 13  3    3 + 1  7  12 

Matematika  4  3  7  13  3 + 1  3  7  12 

Történelem, társadalmi és 

állampolgársági ismeretek  2  2  4 7  2  2  4  7  

Erkölcstan  1  1  2  4  1  1 2  3  

Természetismeret  2  2  4 7  ----  ----  ----  ----  

Biológia - egészségtan  ----  ----  ---- ----  2  1 + 0.5  3.5  6  

Fizika  ----  ----  ---- ----  2  1 + 0.5  3.5  6  

Kémia  ----  ----  ---- ----  1 + 0.5  2  3.5  6  

Földrajz  ----  ----  ---- ----  1 + 0.5  2  3.5  6  

Ének – zene  1  1  2  4 1  1  2  3  

Vizuális kultúra  1 + 0.5  1 + 1  3.5  6  1  1  2  3 

Hon és népismeret  1  ----  1  2  ----  ---- ----  ----  

Informatika  + 0.5  1  1.5  3 1   1  2  3 

Technika, életvitel és gyakorlat  1  1  2  4 1  + 1  2  3  

Testnevelés és sport  5  5  10 18   5  5  10  16 

Osztályfőnöki  1  1  2 4  1  1  2  3  

Rendelkezésre álló órakeret  26 + 2 25 + 3  56  100  28 + 3  28 + 3   62 100  

 

Megjegyzés: + szabadon tervezhető órakeret terhére 

 

Csoportbontások :   -A halmozottan hátrányos helyzetű  tanulók nagymértékű 

jelenlétére való tekintettel( 38%) 1-2. osztályban három 

tantárgyból csoportbontást alkalmazunk. 

- További csoportbontást alkalmazunk 3-7. osztályban amennyiben a virtuális tanuló 

létszám meghaladja a maximális létszámot.  



 - Csoportbontást alkalmazunk 8. osztályban matematika és magyar tantárgyakból a 

továbbtanulási esélyek optimalizálása érdekében ( a két tantárgy között párhuzamos bontás van 

három óra ereéig) 

- Csoportbontást alkalmazunk 5-8. osztályban technika, életvitel és gyakorlatok tantárgyban fiú 

– leány bontásban ( a fiúk mezőgazdasági gyakorlatokat, a lányok háziasszony képzésben 

vesznek részt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK  

KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket 

(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használhatnak a tananyag feldolgozásához, amelyek a 

hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.  

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szükségük 

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

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei és az egyes szaktanárok határozzák meg az 

iskola helyi tanterve alapján. 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt bizonyítványosztáskor írásban 

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

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben 

részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk 

be. 

 

Az iskola arra törekszik, hogy a fenntartói költségvetési keretéből, illetve más 

támogatásokból egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. 

Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 

Alkalmazott tankkönyvek (tankkönyv rendelés után) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK,  

MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK  

ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

 

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

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

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. 

Minden tantárgyból év elején írásbeli illetve gyakorlati szintfelmérőt év végén  tudásszint       

mérőt teljesít minden tanuló. 

A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, 

matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, 

földrajz ellenőrzésénél: 

 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is 

ellenőrizhetik; 

 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit 

átfogó témazáró dolgozatot írnak. 

 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik 

a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy 

esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – csak egyszer kerülhet sor 

írásbeli számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban: 

 az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen 

gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, 

 a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 



(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük.) 

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, 

minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az 

iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt 

is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott  

– fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest. 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző 

tantárgyak esetében a következők szerint történik: 

 Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden tantárgy 

esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk. 

 A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik 

évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból 

érdemjegyekkel minősítjük. 

 Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor 

a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges 

minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

 JÓL TELJESÍTETT 

 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

 FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL  

 A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon 

félévkor és év végén  a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal 

minősítjük. 

 

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

év végén a tanuló osztályzatát az adott félév során szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló év 

közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 

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

elégséges (2), elégtelen (1). 



A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból 

egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a 

témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy 

érdemjeggyel kell értékelni. 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az 

értesítő könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, 

és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. A jegyek beírásáért a tanuló a felelős, 

kivéve az 1- 2. osztályos tanulókat. 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 

(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a 

szaktárgyat tanító nevelők: 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-30 %: elégtelen (1) 

31-50 %: elégséges (2) 

51-70 %: közepes (3) 

71-90 %: jó (4) 

91-100 %: jeles (5) 

A tanuló témazáró és szintfelmérő dolgozatait százalékos teljesítménnyel és érdemjeggyel is el 

kell látni. 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

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

osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

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

végén érdemjegyekkel értékeli. 



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

állapítja meg 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a 

következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

- a házirendet betartja; 

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

- kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

- önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 

- tisztelettudó; 

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

viselkedik; 

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

- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

- nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

- a házirendet betartja; 

- tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 

- feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 

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

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

részt; 

- nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

c) Változó (3) az a tanuló, aki. 

- az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

- a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 

- feladatait nem minden esetben teljesíti; 

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

- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

- igazolatlanul mulasztott; 



- osztályfőnöki intője van. 

d) Rossz (2) az a tanuló, aki: 

- a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

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

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

- több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy 

ennél magasabb fokozatú büntetése. 

 

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

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

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

tanév végén az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

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

- munkavégzése pontos, megbízható; 

- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 

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

 



 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

- a tanórákon többnyire aktív; 

- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt 

önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; 

- taneszközei tiszták, rendezettek. 

c) Változó (3) az a tanuló, akinek: 

- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

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

teljesíti; 

- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

- érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik. 

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 

- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

- feladatait többnyire nem végzi el; 

- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

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

ellenszegül; 

- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 Jutalomban részesülhet az a tanuló, aki képességeihez mérten: 

- példamutató magatartást tanúsít,  

- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

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



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

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez. 

 

Az iskolai jutalmazás formái. 

a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

- szaktanári dicséret, 

- napközis nevelői dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, (bélyegző I., II.,III. fokozat ) 

- igazgatói dicséret,( kártya, bélyegző) 

- nevelőtestületi dicséret. 

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

a tanév végén 

- szaktárgyi teljesítményért, 

- példamutató magatartásért, 

- kiemelkedő szorgalomért, 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók 

díszoklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola 

közössége előtt vehetnek át. 

d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók (1- 6. hely) osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók (1-6. hely) igazgatói dicséretben részesülnek. 

f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

g) Kiemelkedően magas tanulmányi eredményéért végzős diákjaink elnyerhetik a Kakucs 

Község által alapított Rónay – díjat, jó tanuló – jó sportoló diákjaink pedig „ Jó Tanuló, 

Jó Sportoló” kitüntető címet. 

 

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

 



Azt a tanulót, aki 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

- vagy a házirend előírásait megszegi,  

- vagy igazolatlanul mulaszt,  

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

 

Az iskolai büntetések formái: 

- szaktanári figyelmeztetés; 

- napközis nevelői figyelmeztetés; 

- osztályfőnöki figyelmeztetés; 

- osztályfőnöki intés; 

- osztályfőnöki megrovás; 

- igazgatói figyelmeztetés; 

- igazgatói intés; 

- igazgatói megrovás; 

- tantestületi figyelmeztetés; 

- tantestületi intés; 

- tantestületi megrovás. 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban 

indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 

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

s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

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

fogyasztása; 

- a szándékos károkozás; 

- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

- ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek 



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

 Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a 

fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 

 

 



A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA 

 

1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

2. Ennek alapján 

- az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés 

óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok 

valamelyikével teljesíthet: 

 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

tanórán való részvétellel, 

 iskolai sportkörben való sportolással, 

 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján 

kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között 

szervezett edzéseken való sportolással. 

 alsó tagozatban az ötödik testnevelés órában néptáncot oktatunk. 

 

 

 



A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE 

 

A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a 

testnevelés órákon, tanévenként egy alkalommal május hónapban. (A felmérés a „Hungarofit 

teszt” alapján került összeállításra.  

 A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét 

minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő könyvön keresztül 

a szülők tudomására hozzák. 

 A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ FELADATOK, 

ILLETVE AZ ELÉRT EREDMÉNYEKHEZ TARTOZÓ PONTSZÁMOK 

1.feladat:  HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (Az alsó végtag dinamikus erejének mérése) 

Kiinduló helyzet: a tanuló az elugróvonal (elugródeszka) mögé áll úgy, hogy a cipőorrával 

a vonalat nem érinti. 

Feladat: térdhajlítás – és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos 

mélytartásba, előzetes lendületszerzés –, majd erőteljes páros lábú elru-

gaszkodás és elugrás előre.   

          Értékelés: az utolsó nyom és az elugróvonal közötti távolságot mérjük méterben. 

 

 

 

 

 

 Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 



évfolyam 

1 1.00 1.10 1.23 1.34 1.45 1.55 1.64 1.72 

2 1.03 1.13 1.26 1.37 1.48 1.58 1.67 1.75 

3 1.06 1.16 1.29 1.40 1.51 1.61 1.70 1.78 

4 1.09 1.19 1.30 1.43 1.54 1.64 1.73 1.81 

5 1.12 1.22 1.34 1.46 1.57 1.67 1.76 1.84 

6 1.15 1.25 1.37 1.49 1.60 1.70 1.79 1.87 

7 1.18 1.28 1.40 1.52 1.63 1.73 1.82  1.90 

8 1.21 1.31 1.44 1.55 1.66 1.76 1.85 1.93 

9 1.24 1.34 1.47 1.58 1.69 1.79 1.88 1.96 

10 1.27 1.37 1.50 1.61 1.72 1.82 1.91 1.99 

11 1.30 1.40 1.53 1.64 1.75 1.85 1.94 2.02 

12 1.33 1.43 1.56 1.67 1.78 1.88 1.97 2.05 

13 1.36 1.45 1.59 1.70 1.81 1.91 2.00 2.08 

14 1.39 1.48 1.62 1.73 1.84 1.94 2.03 2.11 

15 1.42 1.52 1.65 1.76 1.87 1.97 2.06 2.14 

16 1.45 1.56 1.68 1.79 1.90 2.00 2.09 2.17 

17 1.48 1.58 1.72 1.82 1.93 2.03 2.12 2.20 

18 1.51 1.62 1.76 1.85 1.97 2.07 2.16 2.24 

19 1.54 1.66 1.80 1.89 2.01 2.11 2.20 2.28 

20 1.57 1.70 1.84 1.94 2.05 2.15 2.24 2.32 

21 1.61 1.74 1.87 1.98 2.09 2.19 2.28 2.36 



 

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 0.97 1.08 1.17 1.24 1.31 1.38 1.43 1.47 

2 1.00 1.11 1.20 1.27 1.34 1.41 1.45 1.50 

3 1.03 1.14 1.23 1.30 1.37 1.44 1.48 1.53 

4 1.06 1.17 1.26 1.34 1.40 1.47 1.51 1.56 

5 1.09 1.20 1.29 1.38 1.43 1.50 1.54 1.59 

6 1.12 1.23 1.32 1.41 1.45 1.53 1.57 1.62 

7 1.15 1.26 1.35 1.44 1.48 1.56 1.60 1.65 

8 1.19 1.29 1.38 1.47 1.51 1.59 1.63 1.68 

9 1.22 1.32 1.41 1.50 1.54 1.62 1.66 1.71 

10 1.25 1.35 1.44 1.53 1.57 1.65 1.69 1.74 

11 1.29 1.38 1.48 1.56 1.60 1.68 1.72 1.77 

12 1.32 1.41 1.50 1.59 1.63 1.71 1.74 1.80 

13 1.35 1.44 1.53 1.62 1.66 1.74 1.77 1.84 

14 1.39 1.48 1.57 1.65 1.69 1.77 1.80 1.87 

15 1.41 1.50 1.60 1.68 1.72 1.80 1.83 1.90 

16 1.44 1.53 1.64 1.71 1.76 1.84 1.87 1.94 

17 1.47 1.57 1.67 1.74 1.80 1.87 1.91 1.98 

18 1.50 1.60 1.70 1.77 1.84 1.90 1.95 2.02 



19 1.54 1.64 1.74 1.80 1.88 1.94 1.99 2.05 

20 1.57 1.68 1.78 1.84 1.92 1.98 2.03 2.08 

21 1.61 1.72 1.81 1.88 1.96 2.02     2.07 2.11 

 

2. feladat: HASONFEKVÉSBŐL TÖRZSEMELÉS ÉS LEENGEDÉS 

FOLYAMATOSAN (A hátizmok dinamikus erő-állóképességének 

mérése) 

Maximális időtartam: négy perc. 

Kiinduló helyzet: a tanuló a hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt, és 

mindkét karja laza tarkórátartás helyzetében van. A vizsgálatot 

végző személy az egymáshoz tett lábfejeket a földhöz szorítja. 

Feladat: a tanuló az 

           1. ütemre törzsemelést végez, 

           2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt, 

           3. ütemre visszanyit tarkórátartásba, 

           4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre. 

 Értékelés: négy perc alatt végrehajtott törzsemelések száma. 

 Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

     Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 20 22 24 26 28 30 32 34 

2 24 26 28 30 32 34 36 38 



3 28 30 32 34 36 38 40 42 

4 32 34 36 38 40 42 44 46 

5 36 38 40 42 44 46 48 50 

6 40 42 44 46 48 50 52 54 

7 44 46 48 50 52 54 56 58 

8 48 50 52 54 56 58 60 62 

9 52 54 56 58 60 62 64 66 

10 56 58 60 62 64 66 68 70 

11 60 62 64 66 68 70 72 74 

12 64 66 68 70 72 74 76 78 

13 68 70 72 74 76 78 80 82 

14 72 74 76 78 80 82 84 86 

 

   Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 16 19 22 25 28 29 30 32 

2 20 23 24 29 32 33 34 36 

3 24 27 28 33 36 37 38 40 

4 28 31 32 37 40 41 42 44 

5 32 35 36 41 44 45 46 48 

6 36 39 40 45 48 49 50 52 



7 40 43 44 49 52 53 54 56 

8 44 47 48 53 56 57 58 60 

9 48 51 51 57 60 61 62 64 

10 52 55 56 61 64 65 66 68 

11 56 59 60 65 68 69 70 72 

12 60 63 64 69 72 73 74 76 

13 64 67 68 73 76 77 78 80 

14 68 71 74 77 80 82 83 84 

 

 

 

3. feladat: HANYATTFEKVÉSBŐL FELÜLÉS TÉRDÉRINTÉSSEL 

FOLYAMATOSAN (A hasizmok erő-állóképességének mérése) 

 

Maximális időtartam: négy perc. 

Kiinduló helyzet: a tanuló torna vagy egyéb puha szőnyegen a hátán fekszik, és mindkét 

térdét 90 fokos szögben behajlítja. Laza tarkóratartás előre néző 

könyökkel. 

Feladat: a tanuló üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat. 

Hanyattfekvés és újabb felülés következik folyamatosan. 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma négy perc alatt. 

 Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

     Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 



PONTSZÁM 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 25 28 31 34 36 38 40 42 

2 30 33 36 39 41 43 45 47 

3 35 38 41 44 46 48 50 52 

4 40 43 46 49 51 53 55 57 

5 45 48 51 54 56 58 60 62 

6 50 53 56 59 61 63 65 67 

7 55 58 61 64 66 68 70 72 

8 60 63 66 69 71 73 75 78 

9 65 68 71 74 76 78 80 82 

10 70 73 76 79 81 83 85 87 

11 75 78 81 84 86 88 90 92 

12 80 83 86 89 91 93 95 97 

13 85 88 91 94 96 98 100 102 

14 90 93 96 98 100 102 104 106 

 

 

 

   Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 



1 20 23 26 29 32 34 36 38 

2 25 28 31 34 36 38 40 42 

3 30 33 36 39 41 43 45 47 

4 35 38 41 44 46 48 50 52 

5 40 43 46 49 51 53 55 57 

6 45 48 51 54 56 58 60 62 

7 50 53 56 59 61 63 65 67 

8 55 58 61 64 66 68 70 72 

9 60 63 66 69 71 73 75 77 

10 65 68 71 74 76 78 80 82 

11 70 73 76 79 81 83 85 87 

12 75 78 81 84 86 88 90 92 

13 80 83 86 89 91 93 95 97 

14 85 88 91 94 96 98 100 102 

 

 

4. feladat: FEKVŐTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS- ÉS NYÚJTÁS 

FOLYAMATOSAN (A vállövi és a karizmok dinamikus erő-

állóképességének mérése) 

Maximális időtartam: lányok 2 perc; fiúk: 4 perc. 

Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal, 

egyenes törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd, 

merőleges kar). 

Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A törzs 



feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg kell 

tartani, a fej nem lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes 

helyzetbe nem kerül. 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. 

 Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

     Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 5 7 9 11 13 15 17 19 

2 7 9 11 13 15 17 19 21 

3 9 11 13 15 17 19 21 23 

4 11 13 15 17 19 21 23 25 

5 13 15 17 19 21 23 25 27 

6 15 17 19 21 23 25 27 29 

7 17 19 21 23 25 27 29 31 

8 19 21 23 25 27 29 31 33 

9 21 23 25 27 29 31 33 35 

10 23 25 27 29 31 33 35 37 

11 25 27 29 31 33 35 37 39 

12 26 28 30 32 34 36 38 40 

13 27 29 31 33 35 37 39 41 

14 28 30 32 34 36 38 40 42 

 



   Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 1 1 2 2 3 4 5 6 

2 1 2 2 3 4 5 6 7 

3 2 2 3 4 5 6 7 8 

4 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 6 7 8 9 10 11 12 13 

9 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 8 9 10 11 12 13 14 15 

11 9 10 11 12 13 14 15 16 

12 10 11 12 13 14 15 16 17 

13 11 12 13 14 15 16 17 18 

14 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

 

 

 

 

 



4. A tanulók minősítése a négy feladatban elért összes pontszám alapján: 

Elért összes pontszám Minősítés 

0 – 11 igen gyenge 

12 – 22 gyenge 

23 – 33 elfogadható 

34 – 43 közepes 

43 – 52 jó 

53 – 63 kiváló 

 

 

 



A PEDAGÓGIAI PROGRAM  

ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL 

KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 

 

I. A pedagógiai program érvényességi ideje 

Az iskola 2013. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi meg 

először nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján. 

A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2013. szeptember 1. 

napjától 2017. augusztus 31. napjáig – szól. 

 

II.  A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

- A nevelők tagozatos munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a 

pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények 

megvalósulását. 

A 2016-2017. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program 

teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén ezen 

pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell 

kidolgoznia. 

 

III.  A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

- az iskola igazgatója; 

- a nevelőtestület bármely tagja; 

- a nevelők szakmai munkaközösségei; 



- az intézményi tanács; 

- a szülői munkaközösség; 

- az iskola fenntartója. 

A tanulók a pedagógiai program módosítását az intézményi tanács vagy a diák-

önkormányzati képviselő útján az intézményi tanácsnak javasolhatják. 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató 

jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program elfogadása előtt ki kell kérni 

az intézményi tanács. 

A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a 

fenntartóra vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül 

többletkötelezettség hárul, be kell szerezni a fenntartó, illetve a működtető 

egyetértését. 

A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától 

az első és az ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni. 

 

IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.  

A pedagógiai program elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe: 

www.altiskola-kakucs.hu 

A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 

igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők fogadó óráján vagy 

– ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve 

intézményeknél tekinthető meg: 

- az iskola honlapján; 

- az iskola fenntartójánál; 

- az iskola irattárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az iskola igazgatójánál; 



- az iskola igazgatóhelyetteseinél; 

- a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél; 

- a Rónay György Községi könyvtárban; 

- a Kökörcsin Óvoda Intézményében. 



A PEDAGÓGIAI PROGRAM  

ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA  

VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK 

 

A Kakucsi Általános Iskola pedagógiai programját a közalkalmazotti tanács a 2013. március 

20. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

A Kakucsi Általános Iskola pedagógiai programján a nevelőtestület 2013.március 20. napján 

véleményezte és elfogadásra javasolta. 

A Kakucsi Általános Iskola pedagógiai programját a Szülői Munkaközösség 2013. március 19-

én véleményezte és elfogadásra javasolta. 

A Kakucsi Általános Iskola pedagógiai programjával az iskola fenntartója és működtetője 

egyetért, az abból a jogszabályi előírásokon felül rá háruló többletkötelezettségeket vállalja. 

 

A Kakucsi Általános Iskola pedagógiai programját a nevelőtestület 

2013.március 20. napján tartott ülésén elfogadta. 

 

A Kakucsi Általános Iskola pedagógiai programját a mai napon jóváhagytam. 

Kelt: 2013. március 21. 

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

 intézményvezető 
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1. BEVEZETÉS 

 

„ Azt a fát, amelynek két évszázadra volt szüksége ahhoz, hogy megnőjön, egy óra alatt ki lehet 

dönteni.” 

 

- mondta D. Attenborough, jelezve azt az óriási felelősséget, amely mindannyiunkat terhel 

az egészség és a megőrzéséhez szükséges környezet fenntartásának biztosításáért. Ahhoz, 

hogy e területen eredményt tudjunk felmutatni, terveznünk kell tanítványaink nevelési 

stratégiáját. Bízunk abban, hogy a felnövekvő nemzedék – tanítványaink- olyan tapasztalat 

és szemléletváltozás birtokosai lesznek majd, mely által aktív formálói, felelősei lesznek az 

egészséges környezet és egészséges életmód kialakításának, megőrzésének.  

Ehhez kívánunk hozzájárulni nevelési programunk kidolgozásával. Úgy gondoljuk, hogy a 

„környezet-egészség” együtt járó fogalmak, ezért nevelési tervünk is komplexen 

tartalmazza e két, kiemelkedően fontos nevelési feladatot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. A PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE 

 

Számos, a világméretű környezeti válság felismerése óta megszületett nemzetközi és hazai 

kezdeményezés, jogszabály alapozta meg azt a döntést, hogy a környezeti-egészségnevelés 

kiemelt módon jelenjen meg a közoktatás fejlesztendő területi között. 

 

·A 20/ 212. ( VIII.31.) EMMI rendelet pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései. 

 7.§  Az iskola pedagógiai programja meghatározza a teljeskörű egészségfejlesztéssel 

kapcsolatos feladatokat.  

·Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 57. közgyűlése a 2005-2014 közötti évtizedet a 

Fenntarthatóságra nevelés évtizedének nyilvánította.  

 

·A Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. törvény) biztosítja, hogy minden 

állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek 

fejlesztésére.  

 

·A NAT kiemelt feladatként definiálja: a környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a 

tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy 

képesek legyenek a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására.  

 

 

3. HELYZETELEMZÉS 

 

Külső: Kakucs község csaknem az ország közepén elterülő kisközség. Földrajzi és 

  természeti adottságai kedvezőek az egészséges, kulturált falusi élet 

megéléséhez.  

A Kiskunsági Nemzeti Park északi csücskében, az Ócsa Tájvédelmi Körzet 

szomszédságában, valódi természeti értékek között élhetünk. Ma már 



mondhatjuk, hogy a város zajától és forgalmától távol pihenhetjük ki a napok 

fáradalmait. Katasztrófa- árvíz, földrengés- nem fenyegeti településünket. Néhány 

természeti ritkaság –vadkörtefa, mocsári gólyahír, tavaszi hérics, leánykökörcsin 

még ma is jelzi e táj értékét, s egyben segítségért is kiált.  

A falu elöregedése fokozott egészségügyi és szociális feladatellátást kíván. Orvos, 

fogorvos, védőnő mindenki számára elérhető. Községünkben jól működik a 

„szociális – háló”, ezt a falu lakóinak egymásra figyelése is erősíti.  

Már nem ilyen kedvező a családok megélhetőségi lehetősége, e hátrányos helyzet 

alapvetően meghatározza iskolánk gazdasági- nevelési szemléletét.  

 

Belső: Az iskolánk. 

Kedvező fekvésű település kellemes környezetében helyezkedik el. A falucentrum 

praktikussága és esztétikája fokozza az iskola harmóniáját. Az iskola 

megközelítése kedvező, annak ellenére, hogy a szalagszerű településszerkezet 

miatt tanítványaink jórészt főút mentén közlekednek. Ezt ellensúlyozza a kiépített 

parkrész és templomkert biztonsága.  

Az iskola elhelyezkedése egyetlen szempontból hátrányos – ez a környék 

legmélyebben fekvő pontja – így a vízgyűjtő funkció olykor-olykor külön 

beavatkozást igényel.  

Szép környezetben nevelkednek gyermekeink: fákkal, cserjékkel, virágokkal teli 

udvarunkba madárcsicsergésre érkeznek reggelente.  

A helyzetből adódó 

jellemzők 

Tevékenység, feladat 

Csökkenő 

gépjárműforgalom 

 

Zaj 

 

 

Légszennyezés 

 

- Növekvő gyalogos és kerékpárforgalom.  

- Fő út mentén kerékpárút kialakítása ajánlott.  

- Biztonságosan felszerelt kerékpárok szorgalmazása. 

 

- Fő út mentén: fák, cserjék ültetése. Tantermek árnyékoló 

függönnyel való ellátása.  

- A tantermi ajtók hangszigetelése elvárandó feladat. 

 

- Zöldesítés az iskola környékén, iskolakertben.  

- Növények gondozása, pótlása. 

- Tantermek rendszeres portalanítása.  



 

 

 

Szemét 

 

 

 

Játszótér 

   

 

 

Iskolabelső 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiafelhasználás 

 

 

 

Világítás 

 

 

 

 

 

 

 

Vízfelhasználás 

 

- Krétás táblák folyamatos lecserélése. 

- A „futóhomok” megkötése. 

 

 

- Szeméttároló kukák számának növelése az udvaron. 

- Utak sózásának kiváltása lehetőség szerint. 

- Szelektív hulladékgyűjtés (papír, petpalack). 

- Felvilágosítás a fertőző veszélyekről. 

- A szünetek tartalmas eltöltése szabadtéri játékokkal. 

- Tágas, szép környezet szolgálja a felfrissülést. 

- Pihenőpadok elhelyezése szükséges. 

- Kapuk végleges rögzítése. 

 

 

 

- A folyosók szűkek, tömegközlekedésre alkalmatlanok. 

- A szűk légtér kiváltása szükséges- nagyobb átalakítást igényel. 

- Festések, felújítások öt évente. 

- A vizesblokk ellátása szappannal, WC-papírral, törölközővel -az 

illatosítás megoldása szükséges. 

- Az iskola dohányzásmentes terület. 

- Lábtörlők alkalmazása az udvari por, sár ellen.  

- Gyakori szellőztetés biztosítása. 

- Az iskolai bútorok folyamatos cseréje megkezdődött és 

folytatódik. 

 

 

 

 

 

 

- Gázkazánok takarékos szabályozása. 

- Az alsó tagozat nyílászáróinak cseréje szükséges. 

- A tornacsarnok gazdaságtalan fűtésének korszerűsítése. 

 

 

 

- A természetes fény valamennyi helyiségben biztosított.  

- Az alsó tagozat alul marad.  

- Mesterséges megvilágítás (tábláké is) megoldott 

energiatakarékos kompakt fénycsövekkel.  

- Az elektromos hálózat teherbíró képességének felülvizsgálata 

szükséges. 

 

 

 

 

- Víztakarékos öblítés, csapok, nyomógombok karbantartása 

szükséges. 



 

 

Csatornák 

 

 

 

Iskolakert 

Udvar 

Italautomata 

Eszközellátottság 

 

 

Tanteremellátottság 

 

-     Az intézmény legsürgősebb feladata a tantermek vízzel való 

ellátása      (tűzvédelmi okokból eredően is). 

 

 

 

- Karbantartása szükséges – ecetsavat, mosószódát és 

szódabikarbónát használunk elsősorban (folyamatosan térünk át 

a környezetbarát tisztítószerek alkalmazására). 

 

 

 

 

- Művelése, funkciója teljes átgondolást igényel: gyógynövények, 

tanösvény kialakítása felé kell haladnunk.  

- A közlekedő utak felújítása megkezdődött, folytatása szükséges. 

- Szénsavmentes üdítők, meleg italok biztosítása. 

 

- Fokozatos teljesítéssel minden tanterem ellátása interaktív 

eszközökkel 

 

 

- Öt szükségterem kiváltása szükséges. 

- Nincs helye az iskolai könyvtárnak és a számítógépes teremnek. 

- A természettudományi szaktanterem kialakításának 

épületgépészeti akadályai vannak. 

(Reményeink szerint azt feloldja majd az iskolabővítési – 

felújítási pályázatunk megvalósítása. 

 

 

 

Erőforrások:  

Humánerőforrások:  16 fő pedagógus, 1 fő iskolatitkár, 3 fő takarító, 1 fő 

karbantartó és 170 - 180 tanuló – emberi erőforrást tekintve ennyi az iskola 

összes „lakója”. Mindenkinek megvan a maguk fontos, személyre, funkcióra 

szabott feladatuk a környezeti – egészségnevelés teljessé tételében.  

Az iskola lakóin kívül ez az a pont, ahol fontos erőforrásnak tekintünk minden 

külső partnert, akár hivatalos, akár nem. (önkormányzat, orvosok, védőnő, 

szülők, országos szervek stb.) 

Iskolánk nyitottsága elsősorban ezen a területen kamatoztatja leginkább, 

legérdemibb módon kapcsolatait.  



Anyagi erőforrások: A környezetbarát, egészséges környezet kialakítása nagyon 

költségigényes feladat. Épület felújítás, bővítés, tanulásszervezési módok, 

szakkörök, az esztétikus és biztonságos környezet kialakítása egyenként is 

nagyléptékű beruházást igényel.  

Fontos forrás a pályázati lehetőségek kihasználása, ezt ránk nézve kötelező 

érvényűnek tekintjük. Tapasztalataink alapján ez eredményesen működik, mely 

szemmel láthatóan érzékelhető iskolánk környezetén – ennek is köszönhetően 

2010-ben ÖKOISKOLA lettünk.  

Nem tervezhető, de minden évben elismerésre méltó a szülők, vállalkozók, az 

iskolánk támogatóinak hozzájárulása ezen feladatok megvalósításához. 

 

 

4. ALAPELVEINK, JÖVŐKÉP, CÉLJAINK 

 

A környezeti-egészségnevelési alapelveink közül az alábbiakat kiemelten kell 

kezelnünk. Ezek fogalmát, tartalmát, megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, 

meg kell világítanunk: 

 - a fenntartható fejlődés 

 - a kölcsönös függőség, ok okozati összefüggések 

 - a kakucsi és a globális szintek kapcsolatai 

 - alapvető, egészséges emberi szükségleteink 

 - emberi jogaink, demokrácia 

 - elővigyázatosság 

 - biológiai és társadalmi sokféleség 

 - „az ökológiai lábnyom” 

 

Hosszútávú célunk, jövőképünk, hogy egészséges, környezettudatos állampolgárrá 

váljanak tanítványaink. Ennek érdekében ki kell alakítanunk:  

 - a környezettudatos magatartást és életvitelt 



 - személyes felelősségen alapuló egészséges és takarékos életmódot 

 - környezetünk értékei iránti felelős magatartást, annak megőrzésének igényét  

                                és akaratát 

 - az egészséges életmód igényét, és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat,  

                              módszereket ( a hátrányos helyzet erre kötelez bennünket) 

 

 

Iskolánk környezeti nevelési szemlélete: 

A fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. 

Tanítványaink számára olyan oktatást kell biztosítanunk, amelyben hangsúlyt kapnak az 

erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód.  

Interaktív módszerekkel kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős magatartást 

kialakító, konfliktus-kezelésre és megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk.  

Mindezek megkívánják tőlünk az új értékek elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását és 

azok hagyománnyá válását. 

Ezirányú tevékenységünket az iskolai élet minden területére igyekszünk kiterjeszteni. 

Szemléletet csak úgy tudunk formálni, ha minden tantárgyban és minden programunkban arra 

törekszünk, hogy tanulóink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes 

egészként lássák a természetet, s benne az embert.  

Fontos feladatunk tehát, a természettudományos tantárgyak összhangjának még integráltabb 

kezelése. Ennek  a körnek azonban egyre inkább bővülnie kell a humán  területeken, 

napköziben, táborokban egyaránt.  

 

 

 

 

 

 



5. KONKRÉT  CÉLOK 

 

Új tervek : - az iskolában tervezett új speciális érdeklődésű tanulók szakköri  

                       foglalkoztatása  - foto szakkör, zöldikék 

  - egészségvédelmi csoport működtetése  7- 8. osztályos tanulók részére    

                       - éves „falusebészeti program” kidolgozása a természetkutató szakkörösök  

                         közreműködésével.     

 - védnökség vállalása az iskola és a község területén lévő értékek  

                          gondozásában  (osztályonként) 

 - két témanap bevezetése: egészségvédelem, környezetvédelem 

 - tantestületen belüli környezet – és egészségnevelő team kialakítása 

 - községünk vegetációjának feldolgozása (képekben, évszakonként) 

- zöld hulladékok komposztálása  

 

Hagyományok ápolása: 

  - községünk nevezetességeinek feltérképezése 

  - erdei iskolai programok szervezése (Madarak és fák napja)    

  - táborok szervezése és lebonyolítása 

  - életmód és drog-prevenciós programunk folytatása 

  - nagytakarítás a faluban és az iskolában 

  - természetvédelmi és egészségvédelmi versenyen való részvétel 

  - tisztasági őrjárat működtetése 

   

 

 

 

 



5.1. KÖRNYEZETI  NEVELÉS 

a.) Iskolán belüli lehetőségeink   

Tanórákon  (osztályfőnöki órák, szaktantárgyi órák) belüli lehetőségeink maximális 

kihasználására kell törekednünk.  

Formák: - megfigyelések, kísérletek 

  - mérések, környezeti adatok gyűjtése 

  - újság  és sajtófigyelés, rádió,  TV-és Internet híranyag figyelemmel  

                     kísérése.         

  - vélemények, információk gyűjtése 

  - önálló forráskutatás könyvekben, folyóiratokban 

  - rajzok, plakátok, faliújságok készítése 

  - számítógépes, ökológiai tartalmú stratégiai játékok 

  - diavetítések, videó-és filmbemutatók    

   - csoportviták, fogalmazások adott környezeti témákról 

                

   Tanórákon kívüli  lehetőségeink minél szélesebb körű kihasználása.  

   - szakköri munka kiszélesítése, a többi tanuló tájékoztatása                                                                                                                                                     

                                  (szakköri híradó, iskolarádió ,őrjáratok, Kakucsi Lapozgató segítségével) 

           - környezetvédő aktivisták szervezése az osztályközösségekből 

                    (szüleik bevonása a munkába) 

            - iskolai előadások szervezése 

            - környezeti akciók szervezése az iskola tanulóinak teljes létszámú  

                                        bevonásával: „Örökbefogadási” akciók 

    Zöld nap (március 21.) 

    Takarítási akciók 

    Fásítási és kertgondozási feladatok 

    Az iskola virágosítása, otthonossá tétele – zöld sarok 



    Gyakorlókert nyári gondozása 

    Gyűjtési akciók (szelektív hulladékgyűjtés): 

                 papírgyűjtés, petpalack 

    Téli madáretetés 

    Ballagó diákjaink emlékfa ültetése 

 

   - Ünnepek, jeles napok megünneplése 

    Megemlékezések (természettudósok)  

    Versenyek, vetélkedők 

    Pályázatok 

    Állatok Világnapja 

    Föld napja 

    Madarak és fák napja 

  

 

 

b.) Iskolán kívüli lehetőségeink 

- Felfedező terepséták, tanulmányi kirándulások 

- Tanítási óra megtartása a természetben 

- Múzeumlátogatások 

- Állatkerti séták 

- Községünk szépségeinek megismertetése, értékeinek megbecsülése 

- Környezeti szemétgyűjtési akció a faluban 

- Erdei iskolában való részvétel 

- Kapcsolatfelvétel községünk Településfejlesztési Bizottságával – Fórum 

közvetlen  

   környezetünk problémáiról 



 

c.) Kommunikációs környezeti tevékenységünk 

Községünk lakóival, szülőkkel aktív és őszinte kapcsolat kiépítésére törekszünk. 

Szociális technikánk: helyi közvéleménykutatás 

  körlevelek, plakátok készítése, terjesztése 

  bemutató foglalkozások, kiállítások szervezése 

Tanulóinkat meg kell tanítanunk a fellépésre, a szereplésre, az előadások 

módszertanára. Végzett munkájukról számot kell adniuk írásban és szóban egyaránt 

– ezen képességek kialakítása napjainkban nélkülözhetetlen.  

 

5.2. EGÉSZSÉGNEVELÉS 

 

a.) Mentálhigiéne 

Feladataink:  

- Törekszünk a munkavégzéshez ideális iskolai légkör megteremtésére 

(stresszhelyzet minimalizálása). 

- Megteszünk mindent annak érdekében, hogy nevelésünk a gyermeki személyiség 

tiszteletben tartásával, annak egészére irányuljon. 

- Oktató – nevelő munkánk során az egyéni képességekhez igazítjuk 

módszereinket. 

- Fő célkitűzésünk az egészségre káros szokások megelőzése (Minősített 

drogmegelőzési programmal rendelkezünk). 

 

 

Formák: 

- Jó tanulók klubja. 

- Önismereti tréningek  pedagógusoknak és tanulóknak egyaránt. 

- Esetmegbeszélések osztályfőnöki órákon. 



- Iskolarádió, suliújság – programok. 

- Diákönkormányzati programok. 

- DADA – program a rendőrség közreműködésével. 

- Versenyek, vetélkedők 

- Együttműködés kialakítása (gyermekorvos, védőnő, gyermekvédelmi felelős,  

   Gyermekjóléti Szolgálat) 

- Stressz – controll kártya alkalmazása 

  

b.) Testi fejlődés 

Mozgástevékenység: Mindannyian szem előtt tartjuk, hogy a testmozgás a fizikai 

és a lelki egészséget egyaránt erősíti – így biztosítjuk a mindennapos testmozgást. 

Ezt szolgáló programjaink:  

- túrázás, kirándulás, iskolai szintű szervezéssel, szülőkkel 

- játékos, egészségfejlesztő testmozgások tanítási órákon is   

- tömegsport és gyógytestnevelés biztosítása 

- néptánc oktatása 1-4. osztályig 

- ingyenes úszásoktatás minden 3-4. osztályos tanuló részére ( 10 alkalom ) 

- versenyszerű sportolási lehetőségek biztosítása 

- napközis torna bevezetése 

- sportrendezvények szervezése, aktív részvétel a Kihívás Napján 

- kondi terem használata 

- játszóudvar biztosítása 

 

 

Higiénés magatartásra nevelés 

Fontos az egészség megóvása, az egészségvédelmi prevenció –különös tekintettel a 

tetvesség és az ótvar megelőzése az elsődleges szempont.  

Tevékenységek:  



- rendszeres védőnői felügyelet (szülői tájékoztatás-ellenőrzés) 

- Blend-a-Med fogápolási program – alsó tagozat 

- Alwais – program (segítség a serdülőkori higiéniai problémák megoldásához) 

- Wc használat, kézmosás, tízórai, ebéd higiénés szokásainak kialakítása 

 

Egészséges táplálkozásra nevelés 

Az egészséges életmód feltétele az egészséges táplálkozás.  

-  Az egészséges táplálkozási szokások ismertetése és gyakorlása technika,  

   biológia, egészségtan órákon és a napköziben. 

- Egészséges, szénsavmentes italok biztosítása az iskolában.  

- Iskolatej akció, pályázatunk folyamatban van. 

- Iskolai alma program. 

- Iskolai étkeztetéssel, étkezéssel kapcsolatos szükséges változtatások  

  kezdeményezése (ebédlő). 

- Hátrányos helyzetű tanulóink étkezési támogatása, szükség esetén ingyenes. 

- Heti étlap minősítése, gyermek és felnőtt szemmel. 

- Fogászati és testápolási nap. 

 

A biztonság megőrzése 

Az egészség, a kiegyensúlyozott élet alapja a biztonság megőrzése. Fontosnak 

tartjuk a közlekedésbiztonságra nevelést, elsősegélynyújtást.  

- Alapvető Kresz-ismeretek osztályfőnöki órákon, kiemelten a gyalogosokra és a  

   kerékpárosokra vonatkozó ismereteket. 

- Elsősegélynyújtó ismeretek oktatása biológia és egészségtan órákon. 

- A hívószámok ismerete, segélykérés gyakorlása. 

- Kockázatok, veszélyek felismerésének segítése. 

- Felelősség kialakítása társainkért, kiemelten a kisebbekért. 



- Tanítványaink védelme: főútra nyíló kapu bezárása, biztonságos közlekedő utak  

  kialakítása. 

- Kerékpártároló kialakítása, kerékpár kiegészítő felszerelések szorgalmazása a  

  szülők körében. 

- Szülői engedély nélkül tanítványaink nem hagyhatják el az iskola területét. 

- „Egy nap a biztonságért” – iskolai szintű rendezvény (tűzriadó) 

 

Növekedés, változás, szexualitás, családi életre nevelés 

Fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink életkoruknak megfelelő ismeretekkel 

rendelkezzenek saját testükkel és annak változásaival kapcsolatosan. Fel kell 

hívnunk a figyelmüket a szexualitás érzelmi fontosságára és a családi élet 

harmóniájára. 

 A témát feldolgozzuk: 

- tanórai keretben (biológia, egészségtan, osztályfőnöki órák, technika, modulok) 

- csecsemőápolási versenyre való felkészítés és részvétel (külsős előadó) 

- tájékoztató programok,  előadások szervezése védőnő, gyermeknőgyógyász 

  bevonásával (országos védőnői program igénybevétele) 

- szülői megbeszélések intimebb közegben – fogadóórák 

- videofilmek, irodalom ajánlása az iskolai könyvtárból. 

 

6. TOVÁBBKÉPZÉS 

 Az élethosszig tartó tanulás mindannyiunk számára nélkülözhetetlen. Ennek egyszerre  

 kell tartalmaznia a szakmai és a módszertani ismeretekben való fejlődést egyaránt.  

 Az elmúlt 5 éves továbbképzési ciklusban tantestületünkből 

   3 fő Drogmegelőzési és Életvezetési ismeretek 

   1 fő Gyógytestnevelés, gerinctorna 

   4 fő Tanulási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztése című akkreditált  

          továbbképzésen vett részt. 

 A jelenlegi 5 éves ütemtervünkben prioritást élveznek a  környezeti neveléssel  



 kapcsolatos továbbképzések.  

 Iskolánkban 

   1 fő biológia tanár 

   1 fő földrajz-kémia szakos tanár oktatja közvetlen módon a szükséges ismereteket. 

 

 Összességében reménykeltő az a tény, hogy tantestületünk 70-80 %-a önelhatározás 

 alapján képezi magát, fejleszti ez irányú ismereteit. Számunkra a legnagyobb kihívás e 

 szellemi tartalék kiaknázása és átszármaztatása tanítványaink gondolkodásmódjába és  

 életvitelébe. 

 

 

7. MINŐSÉGFEJLESZTÉS 

 Intézményünk IMIP- ja részletesen tartalmazza iskolánk fő feladatait ezen a területen 

és annak sikerkritériumait. Mi magunk is úgy gondoljuk, hogy a mennyiségi mutatók 

mellett a minőség előtérbe helyezése által tudunk megfelelni ezeknek a kritériumoknak. 

Munkánk akkor lesz eredményes, ha tanítványaink nem kényszerből, külső ráhatásra 

felelnek  meg nevelési elvárásainknak, hanem belső késztetés sarkallja őket az egészséges 

környezetük, egészséges életmódjuk kialakítására. Tudjuk, ehhez a folyamathoz, 

szemléletváltáshoz hosszú idő szükséges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagógiai  hitvallásunk: 

 

 „ Olyan embereket kell az iskolának kibocsátania, akik megtalálják helyüket az 

életben és szemüket a táguló horizontra függesztve szilárdan megállnak lábukon.  

Ez a feladat az iskolát minden szinten a legfontosabb közintézménnyé, és minden 

tanárt a legfontosabb közéleti alakká teszi. 

Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap.” 

 

      (Szent-Györgyi Albert) 

 

 

Kakucs, 2013. március 21. 

 

 

 

____________________         _____________________            ___________________                                       

DÖK- vezető    igazgató                                        SZMK vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


