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 Helyi tanterv 

2.2.1 Az általános iskolai képzés választott kerettantervei 

 

Az általános iskolai képzésben az évfolyamokon tanított tantárgyak és óraszámok az 1-4. 

évfolyam és az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma Miskolc kifutó 

rendszerben  

 

 

Tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és 

irodalom 

8 8 8 7 4 4 4 4 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolg. ism. 

    2 2 2 2 

Idegen nyelv    2 3 3 3 3 

Matematika 5 5 5 5 4 4 4 4 

Informatika    1 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1     

Természetismeret     2 3   

Fizika       2 1 

Biológia-

egészségtan 

      2 1 

Kémia       1 2 

Földrajz       1 2 

Ének-zene 2 2 2 2 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2   2 1 1 1 1 

Életvitel és 

gyakorlat 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5   5 5 5 5 5 5 5 

Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hon és népismeret     1    

Osztályfőnöki     1 1 1 1 
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Családi életre 

nevelés 

    1 1 1 1 

Összesen  óraszám: 25 25 25 27 28 28 31 31 

         

 

 

  



92 

 

Az általános iskolai képzésben az évfolyamokon tanított tantárgyak és óraszámok az 1-4. 

évfolyam és az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma Miskolc az új NAT 

szerint 2020-2021. tanévtől kezdve felmenő rendszerben. 

 

Tantárgyak műveltségi 

terület szerinti felosztásban 

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

1. Magyar nyelv és 

irodalom 

        

magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 5+2 5+2 4 4 3+1 3+1 

2. Matematika         

matematika 4+1 4+1 4 4 4 4 3+1 3+1 

3. Történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

        

történelem     2 2 2 2 

állampolgári ismeretek        1 

hon- és népismeret*     +1    

4. Etika/hit- és 

erkölcstan 

1 1 1 1 1 1 1 1 

5. Természettudomány

** és földrajz 

        

környezetismeret   1 1     

természettudomány     2      

2+1 

4 5 

földrajz       2 1 

6. Idegen nyelv         

angol    2 3 3 3 3 

7. Művészetek         

ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 

dráma és színház*      +1   

8. Technológia         

technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1  
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digitális kultúra   1 1 1 1 1 1 

9. Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

        

testnevelés  5   5 5 5 5 5 5 5 

közösségi nevelés 

(osztályfőnöki) 

    1 1 1 1 

Maximális óraszám*** 24 24 24 25 28 28 30 30 
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2.2.2 Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

2.2.2.1 A tankönyv választás szempontjai 

 

– a kerettanterv követelményeinek, iskolánk HPP-jának, tanulóink képességeinek 

megfeleljen,  

– sokféle tevékenység elvégzésére adjon lehetőséget, 

– önálló ismeretszerzésre ösztönözzön, 

– korszerű legyen, feladatai a logikus gondolkodást, gyakorlatiasságot 

megköveteljék, 

– a folyamatosság biztosítható legyen, egy-egy kiadó egy-egy tankönyvcsaládja 

használatával. 

– a tartós tankönyvek a kiválasztáskor előnyt élveznek, mert így gazdaságosabban 

megoldható az ingyenes tankönyvbiztosítás. 

 

2.2.2.2  Tanulmányi segédleteink és taneszközeink 

kiválasztásának elvei 

 

A kerettanterv bevezetéséhez a tantárgyak nagy részénél használhatók a meglévő 

taneszközök. A helyi tantervek egy-egy témaköre azonban tartalmaz olyan művelődési 

tartalmakat is, amelyekhez szükséges beszerezni a témákhoz kötődő új tankönyveket, 

digitális tananyagokat, falitáblákat és térképeket. Szükséges a számítástechnikai oktatáshoz 

szoftverek beszerzése. A természettudományos tárgyak esetében makettek, a művészetek 

tanításához új hanganyagok megvásárlása szükséges.  

A törvényi előírásoknak megfelelően biztosítjuk tanulóink számára a tankönyvek ingyenes 

igénybevételét. Ennek formája egyrészt iskolai könyvtárból, másrészt új tankönyvek 

beszerzésével történik. 

 

2.2.3 Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai  
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Az iskolánkban dolgozó tanárok mindennapi tevékenységük során a következő nevelési és 

pedagógiai alapelveket érvényesítik:  

- a tanulók személyiségének tiszteletben tartása  

- az egyéni képességek figyelembe vétele  

- a jóindulat, jóhiszeműség, segítő szándék, mint alapvető kiindulási elv és 

pedagógusi hozzáállás  

- a követelmények egyértelmű megfogalmazása és tudatosítása az érintettekkel  

- tiszteleten és megbecsülésen alapuló emberi kapcsolatrendszer  

- a személyiség fejlődését, a munkavégzés hatékonyságát segítő légkör  

 

Ezek érdekében elengedhetetlenül fontosak a következők:  

– a személyiség széleskörű fejlesztése  

– az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes 

formáinak kialakítása  

– a felelősségvállalás másokért és önmagunkért, az önkéntesség lényege  

– a szorgalom, a tudás és a munka megbecsülése  

– korszerű, hasznosítható, továbbépíthető ismeretek átadása  

– nemzeti kultúránk, történelmünk eseményeink, személyiségeinek és 

hagyományaink megismertetése  

– a hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű tanulók feltérképezése és 

jogainak érvényesítése  

– az élet tisztelete, védelme, a természet megóvása, az állat és növényvilág védelme, 

szeretete, fogékonyság az élő és élettelen természet szépségei iránt  

– az önismeret fejlesztése, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye  

– kulturált magatartási és együttélési szabályok megismertetése, betartatása, 

érzékenység a közösség felé  

– az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete, betartás  

– a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó 

tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése  

– a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak – lehetőség szerinti – egyénre 

szabott fejlesztése  

– a kompetencia alapú oktatás segítése, a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása  
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– a tanulás tanítása, mint alapvető feladat, mely elveket később bármikor tud 

alkalmazni a tanuló, bármely területen  

– a digitális írástudás elterjesztése  

 

2.2.4 A mindennapos testnevelés megvalósításának módja 

 

Az iskola az Nkt.27§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi. 

Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben 

közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai 

elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy 

testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra 

- a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

- iskolai sportkörben való sportolással, 

- versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 

amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 

versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet 

keretei között szervezett edzéssel. 

 

Átvett intémzény: A TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0164 számú projekt keretében egészségfejlesztő 

– szemléletformáló – a tanulók egészségének védelme érdekében a mindennapos testnevelés 

részét képező mozgásprogramokat vezettünk be a tanulók számára. Ennek keretében tanulóink 

aerobic, zumba, korcsolya, úszás és kondicionáló edzésen vehetnek részt. Az iskola biztosítja, 

hogy a fenti mozgásprogramokhoz tanulóink hozzáférhetnek tanulói jogviszonyuk fennállása 

alatt. 

 

2.2.5  A kerettanterv által meghatározott óraszám feletti tanórai foglalkozások, a 

nem kötelező tanórai foglalkozások tananyaga, óraszámai 

 

 

A tantárgyi követelményeken túl, képzésünkben nem szerepelnek plusz tantárgyak. Az erre 

használható óraszámot beépítettük a .kötelező tantárgyak óraszámába az óratervi hálóban 

megjelölt módon. Ennek oka az iskola profiljában rejlik. Gyermekeink többsége tanulási 

nehézségekkel küzd, ezért a kötelező tananyag elsajátítása náluk több időt vesz igénybe. 



97 

 

Az egyes osztályok óratervei tartalmazzák a szabadon tervezhető órakeret felosztását és a 

választható időkeret tantárgyankénti órakeretét, felhasználását. 

 

A nem kötelező tanórai foglalkozások 

A nem kötelező tanórai foglalkozáson a tanuló csak saját kérése alapján köteles 

részt venni. 

Kiskorú tanuló esetében a szülő írásbeli nyilatkozata is szükséges. 

A nem kötelező tanórai foglalkozások célja: 

- felzárkóztatás 

- fejlesztés 

- tehetséggondozás 

- egyéni képességek kibontakoztatása 

- továbbtanulási esély növelése 

- önképzés 

Egyéb foglalkozások szervezésének elvei:  

- Szakkörök, diákkörök: írásban bejelentett tanulói igény esetén  

- BTM-es fejlesztő foglalkozások: szakvéleményben rögzítetteknek megfelelően. 

- SNI-s fejlesztő foglalkozások (habilitáció, rehabilitáció): szakvéleményben 

rögzítetteknek megfelelően, gyógypedagógus által tartva.  

- Differenciált képességfejlesztés – tehetséggondozás, előzetes mérések, ill. 

iskolavezetési döntés alapján.  

 

Tanórán kívüli szabadon választható foglalkozások 

 

Az iskola a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervez felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális, illetve 

kiegészítő ismeretek átadása céljából. 

Célunk, hogy minden gyerek megtalálja a maga személyiségének, képességeinek megfelelő 

tevékenységet, melyben örömét leli és sikerélményhez juthat. Pedagógus irányításával 

lehetőséget kap arra, hogy szabadidejét hasznos, tartalmas munkával töltse ki.  

- Különféle sportlehetőségek megismerésével és kipróbálásával segítjük a tanulók és szüleik 

egészséges életmódra nevelését, szabálytudatának kialakulását, fejlődését, kitartását, valamint 

a személyes kapcsolatok kiépülését. 
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- A szakkörök lehetőséget adnak egy-egy versenyre való felkészülésre, művészi önkifejezésre, 

kreativitásuk megnyilvánulására. Ide tartoznak a tanulmányi, kulturális verseny, házi 

bajnokságok, diáknap, illetve az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák 

keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, a tanulmányi kirándulás, 

környezeti nevelés, a kulturális, művészeti, kreatív foglalkozások. 

Szakkör bármely tantárgyból – heti 2 óra 

 

Közlekedésre nevelés az általános iskolában 

 

Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a 

szabályok betartására a közlekedésben, a váratlan helyzetek kezelésében. Az iskola keretei közt 

szerzett ismeretanyag alkalmas lehet a  KRESZ- vizsga előkészítésére.  

A közlekedésre nevelést rendszeressé, folyamatossá kell tenni a nevelés-oktatás intézményben 

és tartalmát a gyermekek életkorának megfelelően kell kialakítani. 

A közlekedési ismeretek tanításának céljai: 

A tanulók ismerjék meg a közlekedés rendszerét, és ennek részeként a gyalogos-, a tömeg-, 

valamint a kerékpáros közlekedés szabályait, technikai eszközeit. Ezen ismeretek birtokában, 

építve a tanítási órákon és tanítási órákon kívül szerzett tapasztalatokra, a tanulók sajátítsák el 

a helyes közlekedés szokásait, a kulturált közlekedési magatartás és viselkedés alapvető 

formáit, a társadalmilag kívánatos közlekedési morál legfontosabb normáit. Olyan 

tapasztalatokkal, ismeretekkel történő megismertetése, melynek birtokában jól eligazodik a 

környezetében, a biztonságos közlekedéshez szükséges készségek, képességek kialakítása, 

fejlesztése segítségével csökken a gyerekek közlekedési veszélyeztetettsége. 

 

A közlekedési ismeretek tanításának feladatai: 

- Készítse fel a tanulókat a közlekedési veszélyhelyzetek felismerésére és elkerülésére, 

tudatosítsa bennük, hogy a közlekedésben való részvétel állandó odafigyelést, készenléti 

állapotot igényel. 

-  Alakítsa ki a tanulókban azt a meggyőződést, hogy a közlekedési szabályok megtartása, a 

közlekedésben való kulturált részvétel, egymás segítése, az előzékenység, udvariasság a 

közlekedésben alapvető erkölcsi követelmények, hogy a közlekedési szabályok, a közlekedési 

létesítmények, a technikai eszközök a biztonságos közlekedést szolgálják. 

- Ismertesse a konkrét közlekedési helyzetek során az események mögött található ok-okozati 

összefüggéseket. 
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- Ismertesse meg a kerékpár főbb szerkezeti elemeit, ezen elemek jelentőségét az 

üzembiztonság szempontjából, gyakoroltassa be a kerékpár karbantartásával összefüggő 

műveleteket, és a kerékpárvezetés technikai elemeit. 

- Ismertesse meg a közlekedésre nevelés rendszerét, a közlekedési ismeretszerzés intézményes 

és egyéni lehetőségeit. 

- A közlekedési környezet megismertetése évszakokhoz kapcsolódóan. 

- A közlekedési tapasztalat- és ismeretszerzés lehetőségeinek megteremtése és biztosítása. 

- A közlekedéshez szükséges erkölcsi, akarati tulajdonságok kialakítása. 

- Modell nyújtása /KRESZ park, példamutatás…/. 

- A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. Általa a 

gyerekek az őket körülvevő szűkebb és tágabb természeti-társadalmi környezetről olyan 

tapasztalatokat szereznek, amelyek az életkoruknak megfelelő biztonságos eligazodáshoz, 

tájékozódáshoz nélkülözhetetlenek. 

- A gyerekek irányítottan és spontán szerzett tapasztalatainak feldolgozása. 

- Fejleszteni a megfigyelőképességüket, gondolkodásukat, emlékezetüket. 

- Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a gyerekek természeti és társadalmi környezetükből 

szerzett ismereteinek játékukban történő felhasználását úgy, hogy gyakoroltatással, 

munkatevékenységükben azt alkalmazni tudják. 

- A bölcsődés és óvodás korban megkezdett és folytatott közlekedésre nevelésnek több 

szempontból is létjogosultsága van a kisgyermek életében: 

- A közlekedés része ő is, bár még segítségre van szüksége. 

- Életkori, pszicho fiziológiai adottságai révén egy-egy közlekedési helyzetben 

rosszabb teljesítményt nyújt, mint egy felnőtt. 

- Még nagy az eltérés a közlekedésnek a vele szemben támasztott követelményei 

és ezek teljesítése között (így relatíve nagy a valószínűsége annak, hogy egy 

közlekedési helyzetben rossz döntést hozhat). 

 

Környezeti nevelés 

Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket 

felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és 

élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre.  

Céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai élet résztvevői egymással, 

valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot, együttműködést 
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alakítsanak ki. A résztvevők és a közöttük kialakuló együttműködés egyben környezeti nevelési 

munkánk erőforrása is.   

A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, 

életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a 

környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet 

fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését 

Ezért a környezeti nevelés: 

- megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít 

meg az élő, illetve élettelen környezettel, 

- kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére. 

Felkelti az igényt, képessé tesz: 

- a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására,  

- összefüggő rendszerben történő értelmezésére, 

- a rendszerben felismerhető kapcsolatok megértésére, 

- a problémák megkeresésére, okainak megértésére,  

- kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ez által a lehetséges megoldások 

megkeresésére,  

- az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére  

- vállalására környezeti kérdésekben,  

- a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.  

A helyi tantervnek biztosítania kell, hogy a tanulók életkorához, az egyes tantárgyak 

sajátosságaihoz igazodva elsajátíthassák az egészségfejlesztéssel, a környezetvédelemmel, a 

közlekedésre neveléssel összefüggő ismereteket, felkészüljenek azok gyakorlati alkalmazására. 

A környezeti nevelés széles módszertani választéka garancia arra, hogy a környezeti nevelés 

keretein belül megoldható a differenciált és az egyéni foglalkozás. A környezeti nevelés 

módszertani kínálatában a sajátos nevelési igényű tanulókat jól segítő módszerek is fellelhetők.  

Sokféleségük és nem hagyományos jellegük elősegítik a tanítás-tanulás folyamatának 

módszertani megújítását. A környezeti nevelés jelen, illetve jövőorientáltsága pedig segíti a 

tanításközpontú pedagógiából a tanulásközpontúba való átmenetet.  

A környezeti nevelés az egyik legdinamikusabban fejlődő területe a pedagógiai gyakorlatnak, 

így az avval való foglalkozás nagymértékben támogatja a pedagógusszakma fejlődésé. fontos 

elemei az esélyegyenlőtlenségek csökkentésének.   

A környezeti nevelés színterei iskolánkban 

Tanórán:  
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- A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 

vonatkozásokat.  

- Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. 

Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, 

amelyekhez a diákoknak is köze van. 

- Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős 

szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, 

audiovizuális és informatikai lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk. Így az 

élményszerű tanításra lehetőség nyílik.  

- Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert 

csak így lehet okosan, átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért.   

 

Nem hagyományos tanórai keretben:  

A tanév során lehetőség szerint minden osztály kirándulásokat, tábort, vagy intézmény- és 

múzeumlátogatásokat, szervez. Az itt folyó munka a tanév szerves része. A tematikus tábor 

meghatározott keretek szerint folyik. 

Tanórán kívüli programok:  

- A gyerekek olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet- és természetvédelem fontos 

téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat  

- A táborban projektmódszerrel dolgozunk. Olyan tudást szerezhetnek a tanulók, amely 

felelősségvállalással, önálló munkával, egymással dolgozni tudással jár együtt.  

 

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk. Ezek fogalmát, 

tartalmát, megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, meg kell világítanunk:  

- a fenntartható fejődés,  

- a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések, 

- a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései,  

- alapvető emberi szükségletek, 

- emberi jogok, 

- demokrácia, 

- elővigyázatosság,  

- biológiai és társadalmi sokféleség,  

- az ökológiai lábnyom. 
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Tartsuk szem előtt, hogy gyereket képezünk minden órán és foglalkozáson, vagyis fontos, hogy 

a diák fejében egységes rendszer alakuljon ki! 

Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani:  

- a környezettudatos magatartást és életvitelt, 

- a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és 

életvitelt,  

- a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak 

megőrzésének igényét és akaratát,  

- a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését,  

- a rendszerszemléletet,  

- tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését,  

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

módszereket.  

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. Ilyenek például:  

- alternatív, problémamegoldó gondolkodás,  

- ökológiai szemlélet, gondolkodásmód,  

- szintetizálás és analizálás,  

- problémaérzékenység, integrált megközelítés,  

- kreativitás,  

- együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód, 

- vitakészség, kritikus véleményalkotás,  

- kommunikáció, média használat,  

- konfliktuskezelés és megoldás,  

- állampolgári részvétel és cselekvés,  

- értékelés és mérlegelés készsége.  

 

Az iskola környezeti nevelési szemlélete  

A diákok számára olyan oktatást kell az iskolánknak biztosítania, amelyben hangsúlyt kapnak 

az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. Interaktív módszerek segítségével kreatív, 

együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító, döntéshozásra, konfliktuskezelésre és 

megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk.  

A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási, tanítási stratégiákat tudunk 

kialakítani.  
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Fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk, környezet- és 

természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk.    

Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli 

programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem 

egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert. 

A természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtése kiemelt feladatunk. A kémia, 

a biológia, a földrajz és a fizika tantárgyak között együttműködésre törekszünk.  

Tanórán, nyári táborokban vagy intézménylátogatások alkalmával megismertetjük 

gyerekeinkkel a természetet, gyakoroltatjuk az egyszerű, komplex természetvizsgálatokat. 

Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a 

köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a gyerekek majd tudatos környezetvédővé, a 

természetet féltő, óvó felnőttekké.  

Rövid távú céljaink tervezésében figyelembe vesszük, hogy a hosszabb távú célok 

megvalósításához milyen lépések vezetnek.  

 Célok: 

- iskolai szintű rendezvények szervezése,  

- a kerület nevezetességeinek feltérképezése,  

- tábor megszervezése és lebonyolítása,  

- drog-prevenciós program folytatása,  

- osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában.   

- az órákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (pl. ember és környezete, 

kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának mérési módszerei);  

- a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése az órákon (a környezetszennyezés hatása a 

természeti-, és az épített környezetre, az emberre); 

- interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet, 

problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok);  

- tanórán kívüli órák szervezése, 

- természetvédelmi versenyekre felkészítés,  

- multimédiás módszerek alkalmazása,  

- a számítógép felhasználása a tanórákon.  

 

Tanórán kívüli és tanórai foglalkozások 
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A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével lehet közvetíteni. 

Ezért fontos a tantárgyak közötti integráció, legalább néhány területen. Minden lehetőséget meg 

kell ragadnunk, hogy diákjainkban egységes képet alakítsunk ki az őket körülvevő világról.  

Lehetőségeink:  

- táborok, tanulmányi kirándulások, akadályversenyek, városismereti játékok stb.; 

- kézműves foglalkozások: egy-egy ünnephez kötött, tábori időben stb.;  

-látogatás” lehetőség szerint: múzeum, állatkert, botanikus kert, nemzeti park,  

- versenyek;  

- szakkörök;  

- iskolazöldítés;  

- témanap, témahét (virág, ritmus, szivárvány, víz, kő stb.);  

- DÖK-nap;  

- jeles napok”;  

Néhány, munkánk során alkalmazott módszercsoport: 

- kooperatív (együttműködő) tanulási technikák;  

- játékok;  

- projektmódszer;  

- kreatív tevékenység;  

- közösségépítés;  

- művészi kifejezés.   

A környezeti nevelésben – jellegénél, összetettségénél fogva – nélkülözhetetlenek a 

kommunikáció legkülönbözőbb módjai. Ugyanakkor legalább ilyen fontos, hogy diákjaink a 

nagyszámú írott, hallott és látott média-irodalomban kritikusan, a híreket okosan mérlegelve 

tudják feldolgozni. Fontos számunkra, hogy képesek legyenek a szakirodalomban eligazodni, 

az értékes információkat meg tudják az értéktelentől különböztetni. Tanulóinkat meg kell 

tanítani a fellépésre, a szereplésre, az előadások módszertanára.  

 

2.2.6 A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módja, a magatartás és szorgalom minősítésének formái 

 

2.2.6.1 Értékelés és minősítés 
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A szaktanárok minden tanév első óráján a tantárgy követelményrendszere mellett ismertetik 

értékelési rendszerüket, a hiányzások és mulasztások következményeit, a pótlási és javítási 

lehetőségeket. 

Érdemjeggyel minősítjük a tanuló teljesítményét tanév közben. A tantárgy sajátosságainak 

megfelelően törekedjünk arra, hogy lehetőleg legyen a tanulónak szóbeli és írásbeli felelete is. 

Az ellenőrzőbe az érdemjegyek beírásakor a nevelő jelezze, hogy szóbeli, vagy írásbeli felelet, 

dolgozat, vagy szorgalmi munka értékeléséről van szó. Az osztálynaplókba az írásbeli és 

szóbeli feleletek érdemjegyét kékkel, a témazáró dolgozatok érdemjegyét pirossal, a szorgalmi 

munkák érdemjegyét zölddel kell jelölni.  

A tanuló félévente minimum 4 érdemjeggyel kell, hogy rendelkezzen. Ezek alapján a tanulók 

félévkor és év végén osztályzatot kapnak. Az év végi osztályzattal a tanuló egész éves 

teljesítményét értékeljük. Ezek kialakításának az összefoglaló dolgozatok és az év végi 

felmérés jegyei döntőek. Amennyiben egyes tantárgyak, vagy modulok csak féléves 

időtartamban kerülnek oktatásra és osztályzásra, úgy ezeket az osztályzatokat az év végi 

bizonyítványban jelölni kell.  

A feleletek érdemjegyeit a tanóra végén a nevelő köteles - megfelelő megjelöléssel és dátummal 

- az ellenőrzőbe és a naplóba beírni. Írásbeli feleletet a megírást követő órára, magyar nyelv és 

irodalom, matematika a megírást követő hétre ki kell javítani és ki kell osztani. Felső tagozaton  

magyar nyelv és irodalom tantárgyakat külön-külön értékeljük.  

 

2.2.6.2 Az iskola írásbeli beszámoltatási rendszere 

 

Funkciója Megne

vezése 

Célja Ideje Tartalma Tarta

ma 

Értékelés

e 

Beszámí

tása 

diagnosztik

us 

(helyzetfelt

áró) 

év eleji 

felmérő 

állandósult 

tudás 

mérése 

szeptem

ber 

továbbhaladá

shoz 

szükséges 

minimum 

40 

perc 

százalékb

an 

nincs 

téma 

eleji 

felmérő 

előzetes 

tudás 

mérése 

témakör 

előtt 

továbbhaladá

shoz 

szükséges 

minimum 

15 

perc 

százalékb

an 

nincs 
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formatív 

(fejlesztő) 

írásbeli 

felelet 

a felvett 

tudás 

mérése 

ismerete és 

megértés 

szintjén 

tananya

g 

feldolgo

zása 

közben 

elsajátítandó 

optimum 

15 

perc 

érdemjeg

y 

egy 

jegyként 

dolgoza

t 

a felvett 

tudás 

mérése 

alkalmazása 

szintjén 

a 

tananya

g 

feldolgo

zása 

közben 

elsajátítandó 

optimum 

40 

perc 

érdemjeg

y 

egy 

jegyként 

szummatív 

(minősítő) 

témazár

ó 

a rögzített 

tudás 

mérése 

témakör 

után 

az 

elsajátítandó 

átlagos 

követelmény 

40 

perc 

érdemjeg

y 

súlyzotta

n két 

jegyként 

félévi 

felmérő 

rögzített 

tudás 

mérése 

január elsajátítandó 

átlagos 

követelménye 

40 

perc 

érdemjeg

y 

súlyzotta

n két 

jegyként 

év végi 

felmérő 

rögzített 

tudás 

mérése 

június elsajátítandó 

átlagos 

követelmény 

40 

perc 

érdemjeg

y 

súlyzotta

n két 

jegyként 

 

 

2.2.6.3 A tanulmányi munka értékelése 

 

Az értékelés alapelvei: 

– személyre szóló legyen 

– fejlesztő, ösztönző jellegű legyen 

– ne legyen megtorló, fegyelmező jellegű 

– az iskolai követelményrendszerre épüljön 

– legyen sokoldalú és változatos 

– feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak, a tantárgy jellegének 
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– legyen folyamatos objektív, megbízható, érvényes 

 

Ahhoz, hogy alapelveinek megvalósulhassanak a tanév elején az egyes tantárgyak 

követelményeit világosan meg kell fogalmaznunk és a tanulók tudomására hoznunk: 

 

Cél Feladat Tevékenység Felelős Határidő Ellenőrzi 

A tanulók 

ismerjék az  

egyes 

tantárgyak 

követelményei

t 

követelmények 

ismertetése 

általánosságban a 

követelmények 

rögzítése a 

füzetben, vagy 

kifüggesztése a 

tanteremben 

minden 

szaktanár 

minden év 

szeptember 

10. 

munkaközös

ség -vezető 

A tanulók 

ismerjék a 

tanárok 

értékelési 

rendszerét 

az 

érdemjegyek 

szempontjaina

k 

meghatározása 

az érdemjegyek 

szempontjainak 

ismertetése, 

rögzítése a 

füzetben 

minden 

szaktanár 

minden év 

szeptember 

10. 

munkaközös

ség-vezető 

A tanulók 

ismerjék 

tantárgyankén

t a dolgozatok 

fajtáit és 

számát 

A dolgozatok 

fajtáinak és 

számának 

meghatározása 

dolgozatok 

fajtáinak és 

számának 

ismertetése 

minden 

szaktanár 

minden év 

szeptember 

10. 

munkaközös

ség-vezető 

 

Az értékelés célja: 

Az értékelésnek a legátfogóbb az iskoláztatás egész időtartamára kiterjedő célja a személyiség 

fejlesztése, az önértékelési képesség kialakítása, amely többek között nélkülözhetetlen az 

önálló tanulásra való képesség és igény kialakításához. Minősíti a tanulókat, jelzés a szülőknek.  

 

Az értékelés formái: 

 

Bevezetjük a teljesítményértékelés korszerű formáit, valamint a formatív, metakognitív 

értékelési formákat. Törekszünk a tudatos értékartikulációra, a tanulásszervezés formáival a 

hatékonyabb, eredményesebb és méltányosabb mindennapos gyakorlat kialakítása érdekében. 
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Az értékelést írásban és szóban egyaránt alkalmazni kell.  

o Személyes, szóbeli értékelés történik 

– a tanítási órákon 

– tanórán kívül 

– a szaktanárok által az évközi érdemjegyek és osztályzatok 

megállapításakor  

– a szülői értekezleteken 

– a magatartás és szorgalomjegyek megbeszélése kapcsán 

– az osztályfőnök által a naplók és ellenőrzők felülvizsgálatakor 

– az iskola által szervezett programok értékelésekor 

– az igazgató, vagy igazgatóhelyettesek által (kiemelkedő eredmények, 

fegyelmi vétségek kapcsán) 

– Szóban értékeljük az osztály, csoport és egyén minden pozitív vagy 

negatív irányban érdemleges megnyilvánulását, tevékenységét az 

iskolai élet bármely színterén. 

o  Szöveges, írásos értékelés történik 

– 1. évfolyamon félévkor és év végén 

– 2. évfolyamon félévkor  

– szaktanár vagy osztályfőnök által szükség esetén (kiemelkedő, vagy 

kirívó teljesítmény kapcsán) 

– a szaktanárok által dolgozatra írott véleménnyel 

– külső felkérésre készített minősítéssel, véleménnyel 

 

Érdemjegyek 

Értékelés módjai: tanítási órákon végzett munka és szóbeli feleletek, gyűjtőmunka, dolgozatok, 

témazáró feladatlapok, felmérések, tanulmányi versenyeken nyújtott teljesítmény. 

 

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

– a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges 

(2), elégtelen (1), 

– a tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), rossz 

(2), 
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– a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), hanyag 

(2). 

 

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

minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló  

kiválóan,   

jól vagy  

megfelelően teljesített vagy  

felzárkóztatásra szorul. 

 

2.2.6.4 A magatartás és a szorgalom értékelése 

 

A  Köznevelési törvény értelmében  „A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és 

minősítését az osztályfőnök – az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével – 

végzi.” Iskolánkban az előzetes értékelés az osztályfőnöki órán történik a tanulók 

véleményének meghallgatásával. Az osztályfőnök által megállapított jegyeket a nevelőtestület 

az osztályozó értekezleten áttekinti, és dönt a tanuló minősítéséről.   

Az értékelést és a minősítést az osztályfőnök és a nevelőtestület a pedagógiai szempontok 

körültekintő mérlegelésével végzi, amelynek legfőbb szempontja, hogy mi szolgálja leginkább 

a nevelőmunka eredményességét, a tanuló fejlődését és motivációjának erősítését, de 

figyelembe vesszük a tanuló, illetve az osztály egyéni sajátosságait is. 

Az év végi minősítésnél az első félév fegyelmező intézkedéseit, az igazolatlan órákat és a 

késéseket nem számítjuk be, ha a tanuló magatartása tartósan pozitív irányú változást mutat.  

Iskolánkban a magatartás és a szorgalom értékelése és minősítése egymástól függetlenül, külön 

szempontok alapján történik. 

 

A magatartás értékelésének szempontjai: 

– a tanuló iskolai viselkedése, a viselkedési normák és az együttélés szabályainak 

betartása  

– tanáraihoz, az iskola dolgozóihoz, társaihoz való kapcsolatában, kommunikációjának 

módja  

– az osztályközösség kialakításában, összetartásában, értékrendjének formálásában 

betöltött szerepe 
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– a házirend rendelkezéseinek betartása 

–  jelenléti fegyelme, a mulasztások igazolása 

– az önként vállalt feladatok teljesítése 

– sport- és a kulturális versenyeken való részvétele 

– közösségi, diákönkormányzati munkája, amely a példás magatartásnak nem feltétele, de 

pozitív irányban befolyásolhatja a minősítést.  

 

A szorgalom értékelésének szempontjai: 

– a tanuló teljesítménye, tanulmányi eredményei a képességeihez mérten  

– a jobb eredményért tett erőfeszítései  

– a tanuláshoz való viszonya, motivációja  

– szakkörökön, való részvétele  

– az órai munkában való részvétele, aktivitása   

– felszerelés, füzetvezetés  

– a kötelező tananyagon felüli, külön feladatok vállalása  

– a tanulmányi versenyeken való részvétele, teljesítménye. 

 

2.2.7  Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

Az osztályok összetétele beiskolázáskor kerül kialakításra az esélyegyenlőség 

követelményeinek figyelembe vételével. 

A csoportbontást a tanulók igényei, az egyes tantárgyak belső logikája és nevelési-oktatási 

céljai határozzák meg. 

 

2.2.8 A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 

kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

 

A településen élő nemzetiségek kultúrájának megismerésére a helyismeret témakörét 

feldolgozó osztályfőnöki órák adják a keretét. 

A feldolgozandó ismeretanyag: 

– a településen élő nemzetiségek felsorolása (német, lengyel, szlovák, ruszin, bolgár, 

görög, cigány), létszámuk 

– a nemzetiségi nyelve, tárgyi és szellemi kultúrája  

– nyelvhasználati sajátosságok, beleértve a nyelvjárásokat, nyelvváltozatokat,  
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– vizuális kultúra (építészeti emlékek, képzőművészet, iparművészet, népművészet, 

filmművészet),  

– ének-, zenei és tánckultúra (zenei örökség, színház, tánc és játék),  

– hagyományok, régi és új szokások, kulturális javak, mesterségek, gazdasági élet, 

ünnepek és jelképek,  

– szociológiai és település-földrajzi ismeretek.  

– a nemzetiségi történelemalakító és kultúraformáló szerepe, civilizációja  

– a nemzetiségi magyarországi történelme és irodalma, az anyanemzet, nyelvi 

(anya)országok történelmének, irodalmának korszakai; az anyanemzet, illetve a nyelvi 

(anya)országok földrajza,  

– oktatás-, kultúrtörténet, jelenkor,  

– a nemzetiségiek más országokban élő csoportjai.  

– a nemzetiségii és állampolgári jogok  

– a nemzetiségiek jogai, hazai és nemzetközi jogrendszer,  

– a nemzetiségiek intézményrendszere,  

– nemzetközi kapcsolatok.  

2.2.9 Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, programok, tevékenységek 

2.2.9.1 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges 

módszerek 

 

A tanulók fizikai állapotának felmérésére szolgáló próbarendszerek közül a FIT-mérést 

végezzük minden évben. 

Tanévenként, valamennyi évfolyamára kiterjedően, a nappali oktatás munkarendje szerint 

felkészülő tanulók részvételével megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

mérését, vizsgálatát. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az 

iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa végzi. 

 

Mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett tanulónként, 

osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító 

pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése szempontjából 

szükséges intézkedéseket. 
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2.2.9.2   Az egészségnevelési és környezeti nevelési  elvek 

 

 

Egészségnevelés 

 

Szomatikus 

nevelés 

 Pszichohigié

nés nevelés 

 Szociohigién

és nevelés 

1. Higiénés nevelés   1. Egészséges életvezetés    1. Kedvező társas 

miliő 

a.) személyihigiénes nevelés  2. Stressz elhárítás        működtetése  

b.) környezethigiénes  nevelés  3.Abúzus, deviancia     2. Kommunikációs 

2. Profilaxisra nevelés      profilaxia        nevelés, érintkezési

  

3. Kondicionálás            zavarok profilaxisa 

    testnevelés, sport   4. Érzelmi nevelés     

3.Szerepfeszültségek  

4. Balesetmegelőzésre           feloldása    életmentésre 

nevelés           4.Társadalmi izoláció 

              megelőzése  

            5.Egészségpropaganda 

            

            

     Egészséges életmód 

            Testi-lelki 

 szociális fejlődés 

 

Tanulóink harmonikus testi-lelki fejlődésének megalapozása fontos célja az általános 

iskolának. 

 Iskolánk minden tevékenysége tanulóink egészséges testi, lelki és szociális fejlődését 

szolgálja. 

Cél:  

Egészségmegőrző és betegség-megelőző szokások kialakítása. 

Balesetek, sérülések megelőzése, elkerülése. 
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Tanulóink ismerjék fel az egészséget károsító dohányzás, alkohol- és kábítószer 

fogyasztás veszélyeit. 

 

Környezetünk állapotának megőrzése, illetve jobbítása. 

Az egészségre káros környezeti hatások és elkerülésük módjainak megismertetése. 

 

Sportolási és testnevelés alkalmak: ISK, tömegsport, osztályok közötti bajnokság, 

versenyek, sportnapok, diákolimpia, túrák  

 

Gyógytestnevelés 

Cél: az egészséges állapot elérése. Amennyiben ez nem megvalósítható, úgy az elváltozás 

szinten tartása. 

 

Az iskolai személyiségformálás főbb funkciói közé tartozik a mentálhigiénés funkció is. 

 

A környezettudatos magatartás kialakítása 

 

Jellemzők Elvárások 

Szakmai 

elvárás 

Környezettudatos magatartás kialakítása 

Konkrét 

feladat 

Környezeti és egészségnevelési program -eddigi eredmények megtartása 

mellett- következetes végrehajtása  

Stratégiai cél A tanulók rendelkezzenek s egészségtudatos magatartáshoz szükséges 

kompetenciákkal 8 évf. végére 

Minőségcél  Minden tanmenetbe épüljenek be az  ENP végrehajtásához szükséges 

ismeretek. 

 Minden tantárgy oktatását hassa át az ENP 

Minőségmutat

ó 

Helyi tantervben, tanmenetekben megjelennek az ehhez szükséges 

készségek, képességek- életkornak megfelelő szinten 

Minőségelvárá

s 

Helyi tanterv, tanmenetekben leírtak teljesítése 

Mérés Minőségmutató képzésével alsós, felsős munkaköz.v. 
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Értékelés Félévenkénti tantestületi 

értekezleten 

igazgató 

 

2.2.10 A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Alapvető célunk, hogy biztosítsuk az intézményen belül a szegregációmentességet és az 

egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Ezen belül alapvető, hogy az intézmény 

biztosítsa, a szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést, de helyezzen hangsúlyt az 

esélyteremtésre, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálására. 

Mindezek biztosítása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az esélyegyenlőség 

biztosítására beiratkozásnál, felvételinél, az oktató-nevelő munka során, a gyerekek egyéni 

fejlesztésében, az értékelés gyakorlatában, a tanulói előmenetelben, a fegyelmezés, büntetés 

gyakorlatában, a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, a 

továbbtanulásban, pályaorientációban, a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai 

továbbképzésében, valamint a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, 

segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel. 

A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra  és 

esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, 

nevelést a befogadó és toleráns légkört. 

Az intézmény különös figyelemmel kíséri a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók helyzetét, 

folyamatosan kapcsolatot tart, együttműködik a szociális és gyermekjóléti ellátások 

tekintetében illetékességgel és hatáskörrel bíró intézményekkel, szervezetekkel, részt vesz a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. 

 Az intézmény, vezetőjén keresztül, az érzékelt problémák alapján javaslatokat, ajánlásokat tesz 

a fenntartó, illetve a helyi döntéshozók részére a településen élő halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók esélyegyenlőségének javítása céljából. 

 Az intézmény, vezetőjén keresztül, folyamatosan jelzi a fenntartó felé az intézmény elérését 

nehezítő esetleges körülményeket, különös tekintettel a közutak akadálymentességével és a 

helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos problémákra. 

Az intézmény lehetőséget biztosít a szülők, illetve a gondviselők részére az iskolai 

esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos panasztételre. Az intézmény minden szülői, 

gondviselői panaszt kivizsgál, a panaszt és a vizsgálat eredményét írásban rögzíti. Tájékoztatja 

a fenntartót az esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos minden panasztételről, a panasztételi 

eljárás lefolytatásába és a vizsgálat eredményének megállapításába a fenntartó képviselőjét és 



115 

 

a panasztevő felet bevonja. A panasztételi eljárás lefolytatásáért és az eljárás eredményéből 

következő döntések végrehajtásáért az intézmény vezetője felel. A panasztételi eljárás 

eredményével szemben a panasztevő ellenvéleményt fogalmazhat meg, melyet rögzíteni és a 

döntéshez csatolni kell. Az intézmény befogadó légkört biztosít a tanulók és dolgozók számára. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az ágazati és ágazat közötti partnerekkel való együttműködés 

kialakítására, fejlesztésére a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a feladatellátási helyünk partnerkapcsolati hálójának fejlesztésére. 

 

2.2.11   A tanulók jutalmazása 

 

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó 

szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó 

hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza.  

 

A jutalmazás formái és fokozatai: 

—jutalmazni csoportot és egyént lehet, 

—csoportos jutalmazás módjai: kirándulás, színház-, mozi látogatás, teljes vagy 

részleges tábori hozzájárulás.  

 

Szaktanári dicséret: 

— rendszeres kiemelkedő tanórai munkáért, 

— szakköri vagy fakultációs szereplésért, 

— énekkari vagy sporttevékenységért. 

 

A szaktanári dicséret fokozatai:  

— szóbeli dicséret, 

— ötös osztályzat, 

— írásbeli dicséret - ellenőrzőbe írva, 

— szóbeli dicséret a tanulóifjúság előtt,  

— bizonyítványba jeles helyett kitűnő. 

 

Osztályfőnöki dicséret: írásban:  

— közösségi munkáért, 

— szereplésért 
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Igazgatói dicséret: 

— iskoláért végzett magas színvonalú munkáért, 

— 3 szaktárgyi vagy 3 osztályfőnöki dicséret, vagy a megyei verseny 1—6. 

helyezésért. 

— Országos versenyen való részvételért 

— 8 éven át kitűnő tanulmányi eredmény 

— iskolai oklevél, 

— szóbeli dicséret az iskolagyűlésen 

 

Nevelőtestületi dicséret :  huzamosabb ideig tartó példamutató kötelességteljesítés, kiváló 

tanulmányi eredmény, segítőkész magatartás. 

 

Fokozatai :  

1. félévkor — ellenőrzőbe  

2. félévkor — bizonyítványba, jutalomkönyv, szülők előtti elismerés   

 —   

  

2.2.12 A nevelőtestület által  szükségesnek tartott további elvek 

 

2.2.12.1 Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló alkalmazza hétköznapi kommunikációs helyzetekben a különféle beszédműfajok 

kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére, 

saját véleménye megosztására, megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért 

nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes 

különböző műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, 

jelentésrétegeinek feltárására és értelmezésére. Szabatosan használja a választott 

szakmacsoport tanult szakszókincsét. Kritikus és kreatív módon vesz részt az 

infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és 

információátadásban. Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet minden fontos 

területén a papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a nagyobb anyaggyűjtést, 

önálló munkát igénylő szövegek alkotására. Törekszik a normakövető helyesírásra, képes az 
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önálló kézikönyv-használatra. Képes nem verbális természetű információk adekvát verbális 

leírására, értelmezésére.  

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

A tanuló képes tudatos nyelvtanulóként tanulni a nyelvet. Képes nyelvtudását önállóan 

fenntartani és fejleszteni. Képes az idegen nyelvet saját céljaira is felhasználni utazásai, 

tanulmányai során. Megérti a fontosabb információkat a világos, mindennapi szövegekben. 

Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során 

adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó 

témában. Le tudja írni az élményeit, a különböző eseményeket, az érzéseit, reményeit és 

törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. 

Matematikai kompetencia 

A tanuló követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az 

eredményeket. Kialakul az absztrakciós, analizáló és szintetizáló képessége. Megérti a 

matematikai bizonyítást, képes a matematikai szakkifejezéseket szabatosan használni, 

biztonsággal alkalmazza a megfelelő segédeszközöket. Képes megérteni egyes természeti és 

társadalmi-gazdasági folyamatokra alkalmazott matematikai modelleket, és ezt tudja 

alkalmazni a jelenségek megértésében, a problémák megoldásában a mindennapi élet 

különböző területein is. Felismeri a matematikai műveltség szerepét és fontosságát a valós 

tények feltárásában, más tudományokban és a mindennapi gyakorlatban is. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával képes leírni és 

magyarázni a természet jelenségeit és folyamatait. A technikai fejlődés fontosságának 

felismerése mellett belátja az alkalmazott technikák és technológiák előnyeit, korlátait és 

kockázatait. Képes meghatározott szempontoknak megfelelően megtervezni és végrehajtani 

megfigyeléseket, kísérleteket, és azok eredményeiből reális és helyes következtetéseket 

levonni. A tanuló képes mozgósítani és alkalmazni természettudományos és műszaki 

műveltségét a tanulásban a választott szakma elsajátítása során és a hétköznapi életben 

felmerülő problémák megoldásában. Belátja a fenntarthatóságot középpontba állító környezeti 

szemlélet fontosságát, képes és akar cselekedni ennek megvalósulása érdekében. Egyre jobban 

megérti a lokális folyamatok és döntések egyes regionális és globális következményeit. 

 

Digitális kompetencia 
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A szakközépiskolában a tanuló képes a számítógép nyújtotta lehetőségek (pl. 

szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, önálló 

alkalmazására a tanulásban és a mindennapi életben. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta 

lehetőségek kihasználásában. Gyakorlottan kapcsolódik be az információmegosztásba, képes 

részt venni az érdeklődési körének, választott szakterületének megfelelő együttműködő 

hálózatokban. Felismeri és ki is használja az IKT nyújtotta lehetőségeket a kreativitást és 

innovációt igénylő feladatok, problémák megoldásában saját szakterületéhez kapcsolódóan. A 

tanulóban kialakul az IKT alkalmazásához kapcsolódó helyes magtartatás, elfogadja a 

kommunikáció és az információfelhasználás etikai elveit. Felismeri az IKT interaktív 

használatához kapcsolódó veszélyeket, tudatosan törekszik ezek mérséklésére. Ismeri a szerzői 

jogból és a szoftvertulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi elveket, figyelembe veszi 

ezeket a digitális tartalmak felhasználása során. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott a személyek és kultúrák közötti párbeszédre. Él a véleménynyilvánítás 

lehetőségével a közösségét, a társadalmat érintő kérdésekben. Képes érveit megfogalmazni és 

vitahelyzetben is kulturáltan kifejezni, meghallgatni és elfogadni mások véleményét. 

Figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és 

empátiával fordul feléjük. Képes helyes döntéseket hozni, illetve segítséget elfogadni 

konfliktushelyzetekben. Képes a stressz és a frusztráció megfelelő kezelésére. Tudatosan készül 

a munka világához kapcsolódó döntéshelyzetek megismerésére. Igyekszik a társadalmi 

folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan részt 

venni az őt érintő közügyekben. Nyitott és érdeklődő a helyi és a tágabb közösségeket érintő 

problémák iránt, képes a különböző szinteken hozott döntések kritikus és kreatív elemzésére. 

Pozitív attitűdje alakul ki az emberi jogok teljes körű tisztelete, ideértve az egyenlőség, a 

demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartása iránt, törekszik a személyes 

előítéletek leküzdésére, képes a kompromisszumra. Kialakul a reális alapokon és ismereteken 

nyugvó nemzeti identitástudata, a hazához, illetve az Európához való kötődése.  

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, a közös feladatok, az iskolai élethez 

kapcsolódó problémák megoldása során képes a munka megtervezésére és irányítására, társai 

vezetésére. Együttműködik társaival, igényli és képes a feladatmegoldást segítő információk 

megosztására. Vannak elképzelései az egyén társadalmi-gazdasági feladataival, boldogulásával 

kapcsolatban. Nyitott a gazdaság működéséhez, az egyén gazdasági szerepéhez (pl. vállalkozás) 
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kapcsolódó témák iránt, egyre reálisabb elképzelései vannak saját jövőjét illetően. Érdeklődik 

a választott szakterületéhez kapcsolódó gazdasági kérdések iránt, és képes ezzel kapcsolatos 

elképzeléseket megfogalmazni. A pénz, a gazdaság, a vállalkozások világához kapcsolódó 

témákról szóló vitákban képes ismereteit felhasználva érvelni. Nyitott és érdeklődő a 

mindennapi életét és választott szakterületét érintő pénzügyi és jogi kérdések iránt. Mind 

reálisabban méri fel tevékenysége kockázatait, adott esetben képes ezek vállalására. 

Problémamegoldó tevékenységét egyre inkább a függetlenség, a kreativitás és az innováció 

jellemzi. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a 

tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes 

kulturális örökség jelentősége. Megérti az európai országok, nemzetek és a kisebbségek 

kulturális sokféleségét, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepét. Nyitott 

műalkotások befogadására, képes a koncertélmények, színházi előadások, filmek és 

képzőművészeti események életkorának megfelelő szintű értelmezésére. Képes makettek, 

modellek konstruálására, belső terek különböző funkciókra történő önálló átrendezésére. 

Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz 

eszközhasználat szintjén tud írni, olvasni, számolni, továbbá a tanulási folyamatban 

sokoldalúan tudja használni az IKT-eszközöket. Képes kitartóan tanulni, a figyelmét 

összpontosítani, képes saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve 

az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Képes a figyelem és a motiváció 

folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás iránti attitűdje 

pozitív, ismeri és érti saját tanulási stratégiáit, felismeri szükségleteit és lehetőségeit, 

készségeinek erős és gyenge pontjait, valamint képes megtalálni a számára elérhető oktatási és 

képzési lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat. Képes arra, hogy saját munkáját 

tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.  

 

2.2.12.2 Egységesség és differenciálás 
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A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 

sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 

egységes oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembe vételének fontos területe a tehetséggondozás, 

amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, 

hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. 

A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási 

módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 

kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során 

a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, 

és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. 

Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, 

mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét 

megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a Nat-ban meghatározott és a 

kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, de 

mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó ajánlásait. 

Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és segíti a 

minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés egyéni 

üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, elhagyására 

vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez 

szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a 

tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – 

módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási 

ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. 

Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 
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beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges 

többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá 

a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre 

vonatkozóan A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve (2011. évi CXC. 

törvény a nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés) tartalmazza. Az Irányelv egyaránt 

vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal 

együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő 

nevelésére, oktatására. 

 A fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és segíti a minél 

teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés egyéni 

üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, elhagyására 

vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására, továbbá a fejlesztés a szokásosnál 

nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére.  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő 

pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez szükséges 

kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi 

tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. 

Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. 

A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-

egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik 

különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai 

folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz 

tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, 

valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés. 

 

 A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

 

Intézményünk nyitott, minden tanuló értékes, a pedagógiai gyakorlatunk tervezésénéla 

tanulók értékeinek kibontása, megerősítése a domináns. Anyagi, családi hátterétől, 

származásától, tehetségétől függetlenül egyformán szívesen fogadja körzetének minden 

gyermekét. 


