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I. Nevelési program  

  

1. Az iskola nevelési programja  

  

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól” 

 (Péld. 22,6)  

Az intézmény bemutatása  

  

Az intézmény neve:  

  

Magvető Református Általános Iskola és Óvoda Rövid 

neve: Magvető Ref. Ált. Iskola, Óvoda  

  

OM szám: 028278  

  

Székhely:  

5700 Gyula, Árpád u. 4-6.  

  

Telephelyei:  

5700  Gyula, Szegedi Kis István 18.  

5700 Gyula, Faiskola utca 2/a.  

  

Az intézmény alapító és fenntartó szerve: 

Gyulai Református Egyházközség 5700 

Gyula, Petőfi tér 4.  

  

Alapító okirat kelte: 2012. december 14.  
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Az intézmény tevékenysége:  

  

Az intézmény alaptevékenysége:  

• óvodai nevelés;  

• alapfokú nevelés-oktatás: 1-8 évfolyam;  

• Általános iskolai napközis foglalkozás, tanulószobai foglalkozás;  

• Iskolaotthonos oktatás;  

• Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló nevelése és oktatása;  

• Sajátos nevelési igényű tanulók óvodai, iskolai nevelése.  

  

  

 

Az intézmény tevékenységének meghatározása a gazdasági tevékenységek egysége ágazati 

osztályozási rendszere (TEÁOR 2008) szerint:  

  

• Alapfokú oktatás  8520  

• Egyéb vendéglátás (menza, napközis ellátás) 5629  

• Egyéb sporttevékenység (diáksporttal kapcsolatos feladatok, mindennapos testnevelés, 

szabadidős spottevékenységek)  9319  

• Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység  9499  

• Könyvkiadás  5811  

• Könyvtári, levéltári tevékenység (iskolakönyvtár)  9101  

• Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  6820  

• Folyóirat, időszaki kiadvány készítése 5814  

• Hangfelvétel készítése, kiadása  5920  

• Egyéb kiadói tevékenység  5819  

• Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás  4939  

• Könyvviteli szolgáltatás  6920  

• Máshova nem sorolt egyéb oktatás  8559              
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Pedagógiai programunkat meghatározó dokumentumok, törvények  

  

• 7/2014. (I. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI: 4.) Korm. rendelet módosításáról • A Nemzeti 

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

rendelet.   

• 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről   

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

• 2015. évi LXV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról.  

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

rendelet  

• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

• A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

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

• A Magyarországi Református Egyház 2005. évi II. törvénye a közoktatásról  

• Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet   

• A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.)  

EMMI rendelet   

• A református óvodai nevelés keretprogramja, Református Pedagógiai Intézet-Budapest, 

1998.  

• A tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény  

• A 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, 

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás jelentősen módosult rendjét 

határozza meg.  

• Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására  

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

• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól  
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• Alapító Okirat • Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. törvény rendelkezései  

• A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet.  

• 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről.  

• A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően  

• Református Etikai Kódex  

• Miniszteri rendeletek és irányelvek: nemzeti-etnikai kisebbségi nevelési irányelvek, 

sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának tantervi irányelvei  

• A mindenkor hatályos köznevelésre vonatkozó törvények, ágazati rendeletek és 

jogszabályok  

• Az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről.  

1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai  

1.1 A nevelő – oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai  

  

 Református keresztyén értékek közvetítése  

  

Intézményünk helye és feladata az egyházban  

  

 A Magvető Református Általános Iskola és Óvoda közös igazgatású közoktatási intézmény. 

Fenntartója a Gyulai Református Egyházközség. Ebből következik, hogy az egyház része, így 

hivatását, nevelő-oktató munkáját az egyház egyetemes szolgálatának speciális részeként 

értelmezi és végzi. Az intézmény magáénak vallja és felvállalja a kétezer éves keresztyénség, 

és a közel fél évezredes reformáció értékeinek megőrzését, gyarapítását és továbbadását. 

Református jellegéből következően világnézetileg elkötelezett. Istennek a teljes Szentírásban 

adott kijelentése, valamint a II. Helvét Hitvallásban és a Heidelbergi Kátéban megfogalmazott 

hitelvek és a magyar kálvinizmus szellemében folyik az oktató - és nevelőmunka.   
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Meghatározó értékrend az intézményben szolgáló pedagógus életében és munkájában  

  

 A Magvető Református Általános Iskola és Óvoda pedagógusai felekezeti hovatartozástól 

függetlenül, mint református intézményben tanító nevelők hivatásuk gyakorlásában 

alapelvként a Biblia útmutatásait követik. Egyrészt, mert a keresztyénség tanítása szerint Isten 

Igéje az élet beszéde (vö.Péld.9,10; 14,27; Jn.6,63; Ap. Csel.5,20), melynek gyakorlati 

megvalósítása a keresztyén ember (pedagógus) felelős erkölcsi cselekvése. Másrészt valljuk, 

hogy a Szentírás útmutatásai a tanítványi és kollegiális kapcsolatainkat (vö.Péld.4,13; 

II.Tim.3,16-17; II.Pét.1,19) pozitív módon alakítják és formálják.  

  

  

A pedagógus és gyermek kapcsolata  

  

A pedagógus úgy tekint gyermekre, mint akit Isten ajándékként és lehetőségként egy időre 

rábízott azért, hogy nevelje őt a neki megfelelő módon (vö.Péld.22,6).  Otthonos légkör 

teremtése  

  

• bizalom ébresztése a gyermekben a pedagógus segítőkészsége által;  

• érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör megteremtése  

• félelemmentes külsőségeiben és hangulatában barátságos szellemiség kialakítása   

• felebaráti – testvéri légkör megtartása  

• a gyermek bevonása saját közösségi életének megszervezésébe;  

  

Személyre szóló fejlesztés  

  

• a test és a lélek harmonikus fejlesztése  

• a szocializáció folyamatainak elősegítése  

• a tanulási stratégiák megválasztása az életkori jellemzők figyelembe vételével  

• életkori sajátosságokhoz és egyéni adottságokhoz illesztett korszerű ismeretanyag 

közlés  
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Egységes magatartási elvek kialakítása  

  

• a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékek tudatosítása  

• a humánus magatartásminták megerősítése  

• az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmának tisztázása  

• a játékhoz, tanuláshoz és a munkához való helyes viszony kialakítása  

• a közös ügyért való együttműködés elősegítése  

• a jogok és kötelességek törvényes gyakorlásának megalapozása  

 

 

  

 A környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükséges képességek, készségek 

fejlesztése  

  

• a gyermek önismeretének, segítőkészségének, szolidaritásérzésének, empátiájának  

     fejlesztése  

• a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékének igazolása  

• az egészséges életmód alapvető ismereteinek közvetítése  

• az egyházhoz tartozás tudatának kialakítása és erősítése  

• a nemzeti és református kultúrkincsek, hagyományok tudatosítása és ápolása  

• a nemzeti azonosságtudat fejlesztése  

• az Európához tartozás tudatának erősítése  

• késztetés más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának 

megismerésére, megbecsülésére  

  

A nevelő-oktató munka céljai  

  

 A Magyarországi Református Egyház iskoláinak küldetésnyilatkozata:  

  

Jézus Krisztus missziói parancsa: „… tegyetek tanítványokká minden népeket…” (Máté 

28,19) nem csupán az Egyháznak szól, hanem a családnak és az iskolának is. A református 

iskola jó lehetőség arra, hogy segítse a szülőket és a gyülekezeteket abban, hogy valóra 
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válthassák a gyermek keresztelésekor tett ígéretüket, amely szerint úgy nevelik és neveltetik 

őt, „hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a 

Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt”.  

A református iskola keresztyén közösség. Olyan hitvalló (lehetőleg református) 

pedagógusokat feltételez, akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. 

Életpéldájukkal, minden megnyilvánulásukkal keresztyénné, krisztusi emberekké kívánjuk 

nevelni a tanítványaikat. A Magyarországi Református Egyház református vallású diákjaiból 

öntudatos magyar reformátusokat kíván nevelni iskoláiban.  

 Evangéliumi szellemben történő nevelés és oktatás  

  

• A református intézményben folyó nevelés és oktatás alapját Jézus missziói parancsa 

határozza meg: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet... tanítva őket, hogy 

megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon  

a világ végezetéig.” (vö.Mt.28,18-20). Az intézmény nevelő - oktató munkájának alapvető 

célja, hogy a nevelésben bibliai meghatározottságú, igaz értékeket közvetítsen, a rábízott 

gyermekeket evangéliumi szellemben nevelje. Ehhez olyan légkörre van szükség, ahol az 

intézmény minden tevékenységét áthatja az Igéből táplálkozó református hit és az 

ökumenikus gondolkodás, melyhez a más felekezetek és világnézetek iránti tolerancia is 

hozzátartozik. Ennek a légkörnek építőeleme a jézusi szeretetparancs át- és megélése  

(vö.Mt.22,37-40), majd hiteles közvetítése egymás, és a partnerek, elsősorban a gyermekek 

és szüleik felé.  

  

• A felebaráti - testvéri légkörnek a kialakítása, azaz a Biblia irányelveinek gyakorlati 

megvalósítása a nevelőtestület tagjainak hivatása, feladata és felelőssége. Tudjuk, a 

pedagógus egész személyiségével nevel: tekintélyének és hitelének záloga szavai és tettei  

összhangjában van. Ezért fontos, hogy nevelőtestületünk tagjai hit(ük)ben elkötelezett vagy 

a református keresztyén értékeket toleráló, azok megvalósulását és elplántálását segítő 

óvodapedagógusok, tanítók és tanárok legyenek. A magas színvonalú szakmai munka és a 

pedagógiában való jártasság mellett elengedhetetlen egymás munkájának megbecsülése, 

eredményeinek értékelése, tanítványaink türelmes, ha kell, szigorú szeretettel, következetes 

emberséggel való nevelése.  
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A nevelő – oktató munka feladatai  

  

Az iskolában folyó nevelés és oktatás alapvető feladata:  

  

A tanulókat művelt, jellemes emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a magyar 

haza és a nemzet hűséges és áldozatkész alkotó polgárává formálni, akik mindenkor készek az 

örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni.  

A református tanulókat a református egyház hitvalló tagjaivá, a nem református tanulókat – 

vallásuk szabad gyakorlása mellett – saját felekezetük és a református egyház értékeinek 

megbecsülésére nevelni.  

Mindezek megvalósítása során egyházunk iskoláinak évszázadok során kialakult hitbeli 

örökségére és pedagógiai kultúrájára építünk, és azt fejlesztjük tovább.  

  

Az iskolában folyó nevelés és oktatás feladata továbbá a következő készségek, képességek és 

tulajdonságok kialakítása és fejlesztése:  

  

• önálló ismeretszerzés,   

• a kulturált magatartás, az emberek közötti kapcsolatok, az együttműködés helyes normái 

és módszerei,   

• a kommunikáció elfogadott normái, különös tekintettel a tiszta, szép magyar beszéd 

használata,  

• az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek és szokások,  

• az egészség- és környezetvédelem rendszeres gyakorlása,  

• a nemzeti értékek, hagyományok valamint az anyanyelv ismerete, megbecsülése és 

tisztelete,  

• a kulturális eseményeken való részvétel igénye,  

• intellektuális érzelmek (felfedezés, megértés, alkotás, érdeklődés, vizsgálódás),  

• a hagyományok ápolása, újabb hagyományok kialakítása.  
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A nevelő – oktató munka eszközei, eljárásai  

 Partnerközpontú működés  

  

Az iskola nyilvánosságra hozza pedagógiai programját és helyi tantervét. A szülőket és a 

társintézményeket pedagógiai munkájába bevonja. Az iskola gondoskodik a Szülők Iskolai 

Közösségének működtetéséről. A nevelőtestület tagjai a gyermekre vonatkozó valamennyi 

ismeretüket megosztják a szülőkkel. A szülők minden iskolai rendezvényről tájékoztatást 

kapnak.  

  

 A tanulók tevékenységének szervezése  

  

Az iskola egész élete, tanórai és tanórán kívüli munkája a tanulók tevékenységére épül. A 

különböző tevékenységek irányítása, szervezése, fejlesztése hozzájárul az önálló, 

kezdeményező, alkotó személyisége neveléséhez. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulás és 

a szabadidős tevékenység egészséges arányainak kialakítására.   

A nevelési program megvalósítását a tanítási órák mellett a napközis foglalkozások, az  

osztályfőnöki órák, a reggeli áhítatok, a „csendes percek”, a tanulmányi kirándulások, az 

iskolagyűlések, az iskolai sportköri foglalkozások, a diák - önkormányzati rendezvények, az 

erdei iskola és a rendhagyó tanítási órák segítik.  

  

A tanulók önálló ismeretszerzése, öntevékenysége  

  

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

különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.  

A tanulók öntevékenysége kiterjed az iskolai élet minden területére. Növendékeink számára 

biztosítjuk az önálló könyvtárhasználatot, a multimédiás oktató anyagokhoz való hozzáférést, 

a tehetséggondozó szakkörökön való részvételt.  

Az iskola lehetőséget nyújt a diákönkormányzat vezetői és az iskolavezetés közötti 

kapcsolattartásra, megteremti a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket.  
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1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

Személyiségfejlesztés szerepe az oktató- nevelő munkánkban  

  

„Igazi tartalma a személyiség szónak az, ami a búza-szemben is benne van, vagyis 

a mag, az élet hordozója, kibontakozásra váró lehetőség tárháza.”  

  

Értékközvetítés a református iskolában  

  

Az különböztet meg bennünket más iskolától, hogy számunkra Isten Igéje ÉRTÉK. 

Nem csak elméleti „zsinórmérték”, hanem az élet minden területén alkalmazott eligazítás, 

ahogy sorakozunk, beszélünk, tanulunk, sportolunk, tanítunk, értékelünk... A becsületességet, 

a tiszteletet, a jó erkölcsöt nem taníthatjuk a Biblia nélkül, mert ezek legtisztábban az Isten 

Igéjében vannak előttünk.  

Iskolánk a Biblia alapján álló, jézusi, keresztyén erkölcsi renddel kötelezte el magát. Az 

Ószövetségben, a Példabeszédek könyve tartalmazza nemcsak saját korának, hanem minden 

kornak szóló hasznos életviteli szabályait. A Prédikátor könyve, valamint a Zsoltárok könyve 

is számos tanácsot ad. Számunkra egyértelmű ez az elv: a TÍZPARANCSOLAT. Egyszerű és 

világos, mindenki számára érthető.  

A Biblia pontosan megfogalmazza nekünk, hogy milyen az az egyén, aki helyes lelki 

fejlődésen megy át. / A Lélek gyümölcseivel határozza meg. /  

Ennek érdekében folyamatosan szem előtt kell tartanunk – az iskola teljes programján 

keresztül – diákjaink lelki fejlődését. A lelki fejlődés és a személyiség fejlődés összetartozik, 

egyik a másik nélkül nem képzelhető el!   

Noha a gyermek Isten képmására teremtetett, mégis csak olyan szintre fejlődhet erkölcsileg, 

amilyet az életében jelentős szerepet betöltő emberek elvárnak tőle, vagy példaként állítanak 

eléje. Ezért nagyon fontos a pedagógus személyisége, és partnerkapcsolata a szülőkkel. A 

gyermekek személyiség formálásában fontos szerepe van a családnak, az iskolának pedig az a 

feladata, hogy segítsen a szülőknek a gyermekük nevelésében.  

Összefoglalva feladatunk, hogy tudatos jellemformálással, egészséges lelkületű, keresztyén 

szellemiségű, kellő önbizalommal rendelkező fiatalokat neveljünk. Törekedjünk arra, hogy a 

nevelési, tanítási – tanulási folyamatban teret adjunk a színes, sokoldalú iskolai életnek.  
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 A nevelés minden területén fejlesztjük önismeretüket, együttműködési készségüket, 

formáljuk, erősítjük akaratukat. Ösztönözzük őket életmódjuk, motívumaik, szokásaik, a 

keresztyén erkölcsi értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakítására.  

A családi nevelés hatásának csökkenése, az iskolai tartózkodási idő növekedése arra készteti 

az iskolákat, hogy a gyermekek nevelésében az eddiginél nagyobb szerepet vállaljanak. 

Iskolánkban, a református szellemben való nevelés határozza meg azokat az alapelveket, 

amelyeket a gyermeki személyiség szellemi és fizikai fejlesztésében, a magatartás, a jellem, 

az érzelmek hatékony befolyásolásában követünk. A református vallás mibenlétének 

megismerése, átélése nemcsak áhítatokon, hittanórákon kell, hogy gyakorlattá váljon, hanem 

nevelésünk, oktatásunk minden területén.  

A pedagógusok feladatköre, iskolánk életmódja, tevékenységrendszerünk és az ezek alapján 

megfogalmazott követelményrendszer segítik a kijelölt tartalmak elsajátítását, a szokások, 

motívumok, érzelmek, képességek, készségek fejlődését.   

  

Iskolánk arra törekszik, hogy kielégítse a tanulók szükségleteit és szociális igényeit: 

mozgásigényét, kíváncsiságát, játékszeretetét, önállósulási törekvéseit, elismerés iránti 

vágyát, stb.  

  

 A személyiségfejlesztés általunk kijelölt területei a következők:  

  

• tanulási motívumok kialakítása  

• értelmi képességek fejlesztése  

• erkölcsi nevelés  

• szociális készségek fejlesztése  

• differenciálás  

• az én-tudat fejlesztése  

  

A személyiség fejlődése szempontjától alapvető jelentőségűek a tanulási motívumok. Ezek 

elsősorban az iskolához, a tanuláshoz való viszonyban, a tantárgyi kötődésben, az érdeklődés 

gazdagságában jutnak kifejezésre. A fejletlen tanulási motívumok, a tanulással szembeni 

ellenséges beállítódás, a félelem, az érdektelenség, valamint a szorgalom vagy a 

kötelességtudat hiánya alapvető pedagógiai kihívást jelentenek nevelőink számára. Ezek 
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pozitív irányú, tudatos fejlesztésére törekszünk. Az egyik leghatékonyabb tanulási motívum, a 

pedagógus és a tanuló közötti tanítványi kötődés a szándékos tanulás legerősebb motívuma.  

Ezért tartjuk fontosnak, hogy minden gyereknek legyen olyan kötődése, amelyben érzi, hogy 

védettséget, megértést, segítséget kaphat. A társakhoz való viszony megfelelő kialakítása 

érdekében olyan szervezeti megoldásokat működtetünk, amelyek lehetővé teszik a segítőkész 

együttműködés és tisztességes versengés gyakorlását, az egymásrautaltság, a másokért érzett 

felelősség megtapasztalását. A Biblia megismertetésével közvetlen példákon keresztül 

segítjük az együttérzés, az alázat, a tisztelet, a toleráns magatartás kialakulását. Mindezek napi 

gyakorlásával olyan iskolai életmódot illetve légkört kívánunk kialakítani, amely pozitívan hat 

a tanulásra, és amelyben a tanuló biztonságban érzi magát, szeretetet érez és  

meg tud felelni a vele szemben támasztott követelményeknek. A tanításhoz való kötődés 

együtt jár bizonyos tantárgyi kötődéssel, mely fokozatosan fejlődik a tantárgy tartalma iránti 

érdeklődéssé, ami szintén hatékony tanulási motívummá válhat. Ezért fordítunk nagy gondot a 

tantárgyak megszerettetésére. A tanulás értékeinek tudatosítását, a tanultságnak, mint a jobb 

érvényesülés feltételének elfogadtatását is a tanulási motívumok fejlesztésével kapcsolatos 

feladatok közé soroljuk.  

  

• Az értelmi képességek fejlesztése valamennyi tantárgy pedagógusának feladata. A 

fejlesztés területeinek a megismerési, a kommunikációs és a gondolkodási képességek 

fejlesztését tekintjük.  

  

• A megismerési képesség az információk felvételét, értelmezését és ellenőrzését 

foglalja magába. A kommunikációs képesség a kapcsolat létrehozásának, a közlemény 

megértésének és létrehozásának a képessége. A gondolkodási képességnek köszönhetően a 

tudásból új tudás hozható létre. Ezen képességek csak gyakorolt tartalmakon hatékonyak.  

  

• Az erkölcsi értékek, normák, magatartási szabályok megismerése, elfogadása és 

elsajátítása az iskolába lépés pillanatától kezdve kiemelt fontosságú. A magatartási 

helyzetek, szokások megvitatásával, értékelésével, az elvárások indoklásával a megfelelő 

magatartásminták beépülését kívánjuk biztosítani, amely a későbbi társadalmi 

beilleszkedést, együttélést segíti.  
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• A szociális képességek, mint az önzetlen segítés, az együttműködés, a demokratikus 

vezetés, a tisztességes versengés csak gyakorlás alapján fejlődnek. Az iskolai mikro- és 

makro környezet biztosítja a gyakorlási alkalmakat mindenki számára, valamint a beleélési  

- készség (empátia), a konfliktuskezelő készség, a vitakészség és a szervezőkészség 

fejlődését is.  

  

• A kötelező iskolázás alapvető feladata, hogy a differenciálás legkülönbözőbb formáit 

felhasználja annak érdekében, hogy a tanulók közötti különbségeket az osztály együtt 

tartásával, együtt nevelésével jobban lehessen kezelni, a lassabban fejlődő tanulóknak 

legyen esélyük a beilleszkedésre, a tehetségeseknek pedig az adottságaiknak megfelelő 

fejlődésre.   

  

• A tanórán megvalósítható differenciált nevelés minden évfolyamon az általános 

fejlődést szolgálja, a tanórán és iskolán kívüli szervezeti formák a speciális irányú 

fejlődést, a pályaorientációt segítik. A gyermekek szeretetével, pedagógiai tapintattal, az 

önbizalom növelésével segíthetjük a tanulók teljesítményének pozitív változásait.  

  

• Az én-tudat fejlődése, fejlettsége a személyiség kialakulásának fontos jellemzője: az 

önmagunkról, az emberről és a világról elsajátított tapasztalatok világnézetté szerveződése. 

Az én-tudat összetartó alapját az emberi létre, a lélekre, a halálra vonatkozó ismeretek, 

hipotézisek, tapasztalatai és filozófiai nézetrendszerek és vallási tanítások képezik.   

  

• Az iskola feladata, hogy járuljon hozzá a tanulók én-tudatának kialakulásához, a 

megfelelő világkép, a reális önismereten alapuló énkép fejlődésének segítségével.  

  

 A személyiségfejlesztés színterei, módszerei  

  

Osztályfőnöki munka keretében:  

  

• A magatartás- viselkedéskultúra elsajátíttatása iskolánkban tanítási, nevelési 

feladat. Az osztályfőnök a saját osztályára elkészíti a meghatározott cselekvési 

tervét, tanmenetét, amelyben meghatározza a tanítandó „illemtan” anyagot, 

módszereket, integrációt, szemléltetést.   
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• Helyes példaadással formáljuk viselkedéskultúrájukat / illik nem illik, - iskolában, 

iskolán kívül, templomban. Segítünk a megfelelő példaképek, eszmények 

megtalálásában.  

• Felső tagozatban osztályfőnöki órákon: az önismeret különböző szempontjainak 

helyes értékelése önismereti tesztek, játékos feladatok megoldásával: testi 

(szomatikus), ismereti (intellektuális), érzelmi (affektív), akarati (konatív), 

döntési, cselekvési, eszményi (ideatív), hitéleti szinteken.   

• Önértékelési kérdőívet /SEI/ töltethetünk ki különböző életkorokban.   

• Problémás gyermekeknél indokolt általános- és feladatszorongási skála kitöltetése  

  

  

A játék és munka szerepe a személyiségfejlesztésben  

  

 A gyermekkor fő tevékenységi formája egy sajátos foglalkozásmód: a játék, melynek 

bizonyos megnyilvánulásai végig kísérik az embert egész életében. Épp ezért is tulajdonítunk 

kiemelt szerepet a játéknak a személyiségfejlesztés során.   

Aki játszik, mindig érzelmi odaadással tevékenykedik, az esztétikumhoz kötődik. 

Megtanulják, hogy szabályok szerint játszunk, élünk, dolgozunk.   

Célunk, hogy olyan játékkultúrát alakítsunk ki, melyben egyszerre nyílik a fogékony értelem 

és az arcra kiülő jókedv.   

 Mindezeket a következő tevékenységformákkal igyekszünk megvalósítani egyénre szabott 

kapcsolatokon keresztül az egyéni bánásmód során:   

1. Az óvoda – iskola programban:   

-Játék:  

 gyakorlójáték   

 szerepjáték  

 szabályjátékok  

 konstruáló játék  

-Munka- munkajellegű tevékenységek (terítés, játékok rendezése...) - 

Tanulás: játékos formában  

2. Tanórákon:  

differenciált, felfedeztető módszer segítségével a tananyag elsajátíttatása 

játékosan applikációk, bábok, mesefilmek, felhasználásával.   
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Fontos személyiségfejlesztő hatást érünk el: drámajátékok, didaktikai játékok, 

logikai játékok alkalmazásával.   

3. Tanórán kívül:  

- Napköziben, tanulószobán: szervezett játékok tanítása a szabadidő 

hasznos eltöltésére, szakkörök, sportfoglalkozások, szakkörök működése.  

- Munka: - munkára nevelés: Őszi, tavaszi kollektív hulladékgyűjtés. 

Osztályok takarítása – tisztasági őrjárat. Osztálytermek dekorálása. Országos 

verseny szervezésében, lebonyolításában segítségadás. DÖK munkában való 

részvétel.   

  

Szülőkkel való együttműködés  

  

A tanárok és a szülők kapcsolata azoknak a felnőtteknek az egyenrangú szövetsége, akik 

egymást kiegészítve felelősen fáradoznak a gyermekek szellemi és testi fejlődésén. 

Összefogásuk, közös gondolkodásuk és harmonikus együttműködésük fontos tényezője a 

nevelésnek. Ezért a személyiségfejlesztés minden területén - legyen az értelmi vagy érzelmi 

intelligencia fejlesztése - nagyon fontosnak és kiemelten kezelendőnek tartjuk a családok 

bevonását, a szülőkkel való együttműködést.  

  

Összefoglalva:  

  

A személyiségfejlesztés fentiekben vázolt aspektusaival szeretnénk elérni, hogy a gyermekek  

önmagukról, az emberről, a látható és láthatatlan világról megszerzett ismeretei, tapasztalatai 

világképpé szerveződjenek. A református vallás tanításai alapján kialakuló megfelelő 

világkép, a reális önismereten alapuló énkép fejlődésének segítségével igyekszünk 

hozzájárulni a tanulók én-tudatának fejlődéséhez.  
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1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

  

Az egészségnevelés és környezeti nevelés célja  

  

Az egészségnevelés célja, hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon felmérni saját 

egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük 

módját. El kell érni, hogy alkalmazzák a tanultakat: tegyenek saját egészségük érdekében.  

  

Az egészségvédelem kiemelt témakörei:  

• az életkorral járó biológiai-, pszichohigiénés-, életmódi tennivalók;  

• a társkapcsolatok egészségi, etikai kérdései;  

• az egészségre káros szokások (helytelen táplálkozás, inaktív életmód);  

• az antihumánus szenvedélyek, drogprevenció;  

• az egészséges életvitelhez szükséges képességek, a személyiség fejlesztése;  

• az egészségérték tudatosítása.  

  

A környezeti nevelés célja a tanulók ösztönzése saját élő és élettelen környezetük 

megismerésére, alakítására, védelmére, a környezetet károsító jelenségek felismerésére, az 

azok elleni tudatos fellépésre.  

A WHO egészségdefiníciója hangsúlyozza, hogy az egészség nem pusztán a betegségek 

hiánya, hanem testi-lelki és társadalmi jóllét, mely a fenntartható fejlődésnek is egyik 

elengedhetetlen alapfeltétele.  

  

A kisiskolás egészséges fejlődését és eredményes tanulását döntően befolyásolja, hogy az 

iskola milyen mértékben és módon elégíti ki mozgásigényét. Ezért a mozgáskultúra 

célirányos, szervezett fejlesztése mellett naponta kellő időt szükséges biztosítani a kötetlen 

játékra és a szabadlevegőn szervezett mozgásra.   

  

A tanulók egészséges tanulási környezetének megszervezése, elhelyezése, a humánus, 

szeretetteljes bánásmód és szorongásmentes légkör megteremtése mellett a tanítónak 
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figyelemmel kell kísérnie – a testi-lelki egészség védelmében – a gyermekek testi fejlődését 

és otthoni neveltetését is, hogy adott esetben teljesíthesse védő - segítő feladatait.  

A lelki egészség fontos összetevője a kortárskapcsolatok szerveződése, a közösségben 

elfoglalt pozíció, a barátkozás sikeressége. Ezek kedvező alakulásához esetenként a tanító 

segítsége indirekt irányítása is szükséges. Olyan pedagógiai eljárások alkalmazása kívánatos, 

amelyek hatására a mellőzést, a kirekesztést, a sértő elzárkózást, a féktelen indulati 

megnyilvánulásokat felváltja a csoportban az elfogadás, a türelem, készség az 

együttműködésre, az egymás segítése, az őszinte hangnem, a kölcsönös megbecsülés. Az 

iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra 

nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és 

szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével az iskola segítse azoknak a pozitív 

beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a 

fiatalok egészségi állapotát javítják. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek 

megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a 

harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. A pedagógusok készítsék fel a 

gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra 

vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat 

megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást. Ismertessék meg a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés – 

leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és ezek elkerülésének módjait.  

Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek – különösen a serdülőknek – a káros függőségekhez 

vezető szokások (pl.: dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás) 

kialakulásának megelőzésében.  

Segítség a krízishelyzetbe jutottakat. Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon 

a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, és figyelmet fordítson a családi életre, a felelős, 
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örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre. Az egészséges, harmonikus életvitelt 

megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy 

az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a 

pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van.  

 

 Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok  

  

Iskolai étkeztetés  

  

Az átlagos magyar étkezési szokások miatt sok a túlsúlyos és – sajnos – egyre több az 

alultáplált fiatal. Az iskolai étkezés milyensége és mennyisége ezért kiemelt figyelmet kell, 

hogy kapjon. A kulturált étkezés lehetőségének biztosítása pedig nevelőmunkánkat segíti.   

Az iskola tágas, világos, megfelelően felszerelt ebédlővel és melegítő konyhával rendelkezik. 

Az étkeztetés szervezésével igyekszünk biztosítani a kellő időt az ebéd elfogyasztására. 

Intézményünk erőssége közé tartozik, hogy városunkban Minta-menza program szerint zajlik 

a közétkeztetés és tudunk diétás ételt biztosítani a rászoruló (lisztérzékeny, tejérzékeny, 

diabetes betegségben szenvedő) gyermekeknek is. Szülői kérésre vállaljuk az otthon 

elkészített, megfelelő módon csomagolt (zárt edényben tárolható, melegíthető) étel 

mikrohullámú sütőben történő melegítését.   

Konyhánk minden tekintetben megfelel az előírt higiéniai követelményeknek. A konyha 

állapotát, az étel minőségét, az ételkezelés módját napi rendszerességgel ellenőrizzük.  

  

Az iskolai büfét szerződéses jogviszonyban vállalkozó működteti. A büfé kínálata megfelel az 

egészséges táplálkozás követelményeinek. A szerződés rögzíti a választékba való 

beleszólásunk jogát.  
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Mindennapos testmozgás  

  

Statisztikai adatokkal igazolható, hogy az általános iskolás gyermekek jelentős részénél 

diagnosztizálható valamilyen tartási rendellenesség, gerincferdülés, statikai lábbetegség.   

Ezek az elváltozások rendszeres testmozgással, célirányos gimnasztikával megelőzhetőek 

lennének. Az elváltozások gyakorisága nem igazolja a testnevelési órák hatékonyságát. Nem  

az a fontos, hogy minél nagyobb erőkifejtésre serkentsük a fiatalokat, hanem azzal tudunk 

segíteni, ha megadjuk a lehetőséget a mindennapi testmozgásra. Ezt felismerve, a Nemzeti 

Köznevelési Törvény előírja a mindennapos testnevelési óra beépítését.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglalt kivételekkel az iskola a mindennapos 

testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti öt órából legfeljebb heti két 

óra a Nat Testnevelés és egészségfejlesztés műveltségterületében jelzett sporttevékenységekre 

(úszás, néptánc, közösségi és más sportjátékok, szabadtéri sportok, természetjárás, kirándulás), 

vagy az iskola lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően különféle más 

sporttevékenységekre fordítható (hagyományos magyar történelmi sportok, mozgásos és 

ügyességi játékok, csapatjátékok). A heti két óra kiváltható továbbá sportolással iskolai 

sportkörben, vagy a tanuló kérelme alapján sportszervezet, sportegyesület keretei között végzett 

igazolt sporttevékenységgel. 

 

Napjainkban a kábítószerek fogyasztásának világméretű terjedése súlyos társadalmi gondot 

okoz. Ezért a kábítószer-fogyasztás megelőzése minden olyan intézménynek kötelessége, 

amely fiatalok oktatásával, nevelésével foglalkozik. Ahhoz, hogy megfelelő javulást 

érhessünk el, olyan stratégiára van szükség, melyben mindenki megtalálja helyét és szerepét.  

  

Ennek érdekében a stratégia célja:  

  

1. Felkészíteni a pedagógusokat a megelőzés feladatainak ellátására, hogy: • pontos ismeretük 

legyen a kábítószerekről, azok egészségkárosító hatásairól, fogyasztásuk jogi 

következményeiről,  

• legyenek tisztában az 5-6-7-8. osztályosok életkori sajátosságaival,  

• legyenek képesek a tanulókkal jó kapcsolatot kialakítani,  
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• eredményesen tudják véghezvinni, segíteni a saját, a diákjaik és szüleik 

problémáinak kezelését,  

• a nevelési módszerek gazdagítása, a megfelelő tapasztalatátadás,  

• a Drogambulancia segítségének kihasználása,  

• a rendőrséggel való hasznos együttműködés.  

  

2. Gazdag, sokrétű, őszinte információt kell adni a gyerekeknek a drogokról, azok hatásairól, 

a fogyasztás jogi következményeiről:  

• a csoportos foglalkozásokon önismeretük, önbizalmuk, problémamegoldó 

 képességük oly módon fejlődjön, hogy képesek legyenek a konfliktusok  kezelésére, 

megoldására, alakítsuk ki a tanulókban a nemet mondás képességét, adott helyzetben 

megfelelő döntést tudjanak hozni,  

• tudatosítani kell minden tanulóban: az egészség kincs, megóvása alapvető 

érdekünk.  

  

3. Segíteni kell a drogproblémával küzdő gyermekeket, családokat.  

  

4. Kortárscsoportok felkészítése a droghasználat elkerülése érdekében.  

  

5.Az egészségvédelmi stratégia végrehajtása, a hatékonyság vizsgálata.  

  

Helyi közösségek alakítása (jogász, pszichológus, orvos, nevelési tanácsadó, szociális 

területen dolgozó) szakemberek közreműködésével. Szülők, civil szervezetek, akik a 

dohányzás, az indokolatlan gyógyszerfogyasztás kérdéskörét is megbízhatóan pozitív irányba 

tudják befolyásolni, azaz hatékonyan képesek ellene küzdeni, másokat megnyerni ehhez.  

A helyi közösségek mozgósítása érinti a családok életviteli szokásainak, a szabadidő 

eltöltésének jó irányba történő befolyásolását.  

  

Hosszú távon tehát be szeretnénk vonni a családokat a prevencióba, melynek formái a 

következők:  

• droggal kapcsolatos kérdések megvitatása szülői értekezleteken,  

• szóróanyagok, információs kiadványok közreadása,  
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• a veszélyeztetett családok számára speciális természetű segítségnyújtás (ifjúságvédelmi 

felelős és az önkormányzat szociális osztályának közreműködése) • a rendszeres 

kapcsolattartás mélyítése.  

  

Egészségnapok, drogprevenciós programok megvalósítása, helyi és közvetlen segítők 

programjainak támogatása.  

• A mindennapos testnevelésbe való bekapcsolódás szorgalmazása diákjaink körében.  

• A  televíziós  műsorok  szelektív  felhasználásának  tudatosítása, 

 a tömegkommunikációval szembeni kritikai magatartás kialakítása.  

• A tanulók egészségtudatos magatartásának fejlesztése.  

  

• A drogprevenciós program folytatása – az egészségnevelés szerves részét képezve – a 

szaktanárok, osztályfőnökök, egészségnevelők, mentálhigiénés szakemberek 

bevonásával.  

• A kortárssegítők (hetedik és nyolcadik osztályosok) felkészítése, továbbképzése.  

• Az osztályfőnökök belső továbbképzése.  

• Éves felmérés alapján tájékozódás a tanulók egészséges életmóddal kapcsolatos 

beállítódásának színvonaláról, melyet értékelés, elemzés, feladatmegoldás követ.  

• A dohányzással főképp a 6. és 7. osztályosok körében többet kell foglalkozni, mint 

legális drogveszéllyel.  

• Folyamatos mentálhigiénés nevelés. Minden osztályfőnöki tervben szerepeljenek 

feladatok az egészséges életmódra nevelés vonatkozásában.  

• Foglalkozások megtartása, melyek motivációt nyújtanak a káros szenvedélyektől mentes 

életmód értékeit példázó életvezetés kialakítására.  

• Olyan programok szervezése, amelyek pozitív, közösen átélt élmény útján segítik 

tanulóinkat a helyes életvitel megvalósításában. • Sportprogramok, délutánok, hétvégi 

túrák szervezése.  

• Találkozások  szervezése  (tanár-diák-szülő-pedagógus-rendőrség-mentálhigiénés 

szakemberek). • Filmvetítés, beszélgetés, viták felnőtt vezetővel vagy külső 

szakemberrel.  

• Szaktárgyi órákon (biológia, testnevelés, osztályfőnöki) a különböző módszerek (vita, 

beszélgetés, tréning, önismeretei játékok, konfliktuskezelési technikák) elsajátítása.  
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Az egészségneveléssel és a környezeti neveléssel összefüggő, tanórán kívüli szakmai 

programok:  

• Egészségügyi szűrővizsgálatok (fogászat, szemészet, hallás vizsgálat, stb.);  

• Egészségügyi felvilágosító előadások;  

• Drogprevencióhoz kapcsolódó rendezvények;  

• Osztálykirándulások, táborok, erdei iskola;  

• Kreatív, cselekedtető akciók (pl.: szemétszedés, faültetés, stb.);  

• A külső programokhoz kötődően balesetmegelőzési felvilágosító előadások;  

• A külső programokhoz kötött környezetvédelmi előadások, tájékoztatók, gyakorlatok;  

• Sportnap szervezése   

  

A médiában megjelenő, mértéktelen fogyasztásra ösztönző reklámok hatásainak 

ellensúlyozására egyfajta módszer az iskola példamutatása; úgymint:  

  

• Szelektív szemétgyűjtés megszervezése;  

• Laboratóriumi veszélyes anyagok, szárazelemek gyűjtése;  

• Környezetbarát, újrahasznosítható anyagok használata;  

• Takarékosság, takarékos megoldások alkalmazása (pl. energiatakarékos izzók, 

víztakarékos berendezések és eljárások, hőszigetelt nyílászárók stb.); • Cserepes, élő 

növények az osztálytermekben, folyosókon.  

• Az egészségnevelési és környezeti nevelési program megvalósítása elsősorban a 

tantestület elkötelezettségén, a személyes példamutatáson és azon múlik, hogy mennyire 

sikerül a családokat az általunk képviselt értékek és követelmények mellé állítani.  

 

1.4 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok  

  

A globalizálódó világban a hagyományos emberi kapcsolatok, értékrendszerek széthullóban 

vannak. Mai társadalmunkban legitimitást nyert az egyéni, személyes érdekek elsőbbsége 

szemben a közösségi érdekkel. A nevelésnek együtt kell változnia a folyton változó 
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társadalmakkal és az intézményes nevelést kell hatékonyabbá tenni ahhoz, hogy a közösségek 

gyengülő szocializációs hatását fokozottabb mértékben támogathassuk. Ahhoz, hogy a 

társadalomban megindult széthullást megakadályozhassuk a csoportlétre, a szervezeti, a 

társadalmi létre nevelésnek központi jelentőségű feladattá kell válnia. Ennek érdekében 

iskolánk a gyermekközösségek, tanulóközösségek kialakítása, fejlesztése során a szülők 

közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját.  

  

Iskolánk nem adja fel azt a pedagógiai optimizmust, azt a hitet, hogy a nevelés által jobbá 

tehető az ember, a világ. Ennek fényében iskolánkban a közösségfejlesztés általános céljai, 

feladatai, közös követelményei:  

 A tanulók szociális személyiségjegyeinek fejlesztése kiemelt feladat:  

• Alakuljon, fejlődjön a gyermek normákhoz, értékekhez való viszonya 

egészségügyi, alapvető udvariassági szokások területén, tevékenységhez kötődő 

együttműködési formákban.  

• Érje el az életkori sajátosságoknak, egyéni képességeinek megfelelő szintet  

(engedelmességi, identifikációs, belső érettségi szint).  

• Fejlődjön  a  közösségben  elfoglalt  helye  (interperszonális 

 kapcsolatok, kontaktusteremtő- és tartó, együttműködési, kommunikációs, 

nyelvi képesség).  

• Fejlődjön a tanuló tevékenységhez való viszonya (kudarc- és sikertűrés, 

eredményre való törekvés, konfliktusmegoldó-, alkalmazkodóképesség, 

szervezőkészség).  

• Fejlődjenek a cselekvés végrehajtásához szükséges akarati tulajdonságai (én- kép, 

testséma ismerte, térbeli tájékozódása, önértékelése, önbizalma, önfegyelme, 

önérvényesítési módja, együttérzése, toleranciája, beleérző képessége).  

  

• Fontos feladat a nemzeti értékek és hagyományok közvetítése:  

• Sajátítsák el azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a 

lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez vezetnek.  

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

társadalmi környezettel.  
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• Alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse el a hazaszeretetet, ösztönözzön a nemzet 

történelmi, kulturális és vallási hagyományainak ápolására, késztessen az ezekért 

végzett egyéni és közösségi tevékenységre.  

  

• Az egyházhoz tartozás tudatának kialakítása és erősítése:  

• A hittanoktatás egyik legfontosabb célja, hogy tudatosítsa a tanulókban az Istennel 

illetve Krisztussal való közösség fontosságát.  

• Alakítsa ki és mélyítse el a keresztyén értékek elfogadását, a tanulóknak váljon 

belső meggyőződésévé az evangéliumi szellemiség, az egyházhoz tartozás érzése.  

  

• Európához és az egyetemes emberi kultúrához tartozás tudatának erősítése:  

• Pozitív viszony alakuljon ki a közös európai értékekhez.  

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

kultúrák, vallások iránt és becsüljék meg ezeket.  

• A tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vegyenek a nemzetközi 

kapcsolatok ápolásában.  

  

• A szűkebb és tágabb környezetből megismerhető értékek és problémák tudatosítása:  

• Elő kell segíteni a tanulók környezettudatos magatartásának kialakulását annak 

érdekében, hogy a tanuló képes legyen a környezeti válság elmélyülésének 

megakadályozására, elősegítse az élő természet fennmaradását és a társadalmak 

fenntarthatóságát.  

• A környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő 

magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvitelét 

meghatározó erkölcsi alapelv.  

• A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek magőrzésébe, 

gyarapításába.  

• A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti 

konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.  

• Fejlődjön a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész 

magatartás.  
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• A magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók részére a közösségi életbe 

való beilleszkedést segítjük, enyhítjük.  

  

• A kommunikációs kultúra fejlesztése:  

• A kommunikációs kultúra középpontjában az önálló ismeretszerzés, 

véleményformálás és – kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, 

értelmezésének, megvédésének a képességei állnak.  

• Az iskolának az új információs környezetben eligazodó, és azt kritikai módon 

használó fiatalokat kell nevelnie.  

• A kommunikációs kultúra részben a műveltség, a tudás alapja, részben az egyén 

szocializációjának, a társadalmi érintkezések, az egyén és közösségi érdek 

érvényesítésének és elfogadásának döntő tényezője.  

   

1.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok:  

  

A tanulói közösségben a tanulási folyamat során a tanulók reális önismeretének, 

együttműködési és segítő készségének, empátiájának fejlesztése. A konstruktív életvezetés, az 

egészséges életmód megalapozása. Személyes példamutatás a másság elfogadására, az emberi 

jogok tiszteletben tartására. A szűkebb és tágabb környezetből megismerhető értékek 

tudatosítása, pozitív szokások és a humánus magatartásminták megerősítése.  

A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, helyes cselekvések 

bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével). A tanulók önállóságának, öntevékenységének 

fejlesztése.  

Iskolánkban kiemelt szerepe van a közösségfejlesztésben hittanóráknak, csendes perceknek , 

osztályfőnöki óráknak.  

A közös éneklés, a közös ima, a hit megélése, egymás gondjainak és örömeinek 

meghallgatása a közösség érzésének tudatát erősíti a gyerekekben.  

 Az osztályfőnöki nevelés programja először az önismeret fejlesztésére törekszik, hiszen az 

önmagát jól ismerő egyén tudja önmagát a közösségben elhelyezni, majd a közösséghez való 

pozitív viszonyt alakítani.  

Az osztályfőnöki órák speciális módszerei: beszélgetés, vita, szituációs szerepjátékok, 

információk gyűjtése, gyűjtőmunkák elemzése, oktatófilmek feldolgozása, esettanulmányok 

elemzése, mérések, értékelések.  
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1.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:  

• az egyén fejlődése, képességeinek kibontakoztatása,  

• a pozitív gyermek-nevelő kapcsolat kialakítása,  

• a jó, felszabadult csoportlégkör megteremtése,  

• az együttes pozitív élmények biztosítása,  

• az önállóság, felelősség, önkormányzó képesség kialakítása, fejlesztése,  

• a megfelelő szervezettség, rend, fegyelem, közös és egyéni értékrend folyamatos 

formálása,  

  

A feladatok megvalósulásának színterei iskolánkban: Hétkezdő áhítat, templomi szolgálat 

ünnepi istentiszteletek, tanévnyitó, Reformáció Emlékünnepe, Fogadalmi istentisztelet, 

konfirmáció, karácsonyi, tanévzáró, családi istentisztelet, Országos Bibliai Történetmondó 

Verseny, Áldozócsütörtök, Pünkösd harmad napja, Anyák napi istentisztelet.  

A verseny esetében összekötő kapocs az egyház, az egyházi iskolákban a református egyház 

által közvetített erkölcsi normák, amelyek elősegítik az gyülekezethez való tartozás fejlődését. 

A közös istentiszteletek erősítik az összetartozás érzését, helyszínük pedig az egyházhoz való 

kötelék kialakulását. A családi istentiszteletek alkalmával a gyerekek a családtagok 

jelenlétében mutatják be énekkari szolgálatukat, amely hitük bizonyságtétele.  

  

1.4.3 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai:  

  

A diákönkormányzati tevékenységet tanulóink a 4-8. évfolyam osztályközösségeiből delegált 

tanulók képviseletében gyakorolhatják. Tevékenységük kiterjed a tanulói érdekek  

képviseletére, tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezésére. Minden tanuló 

tagja az iskolai diákönkormányzat közösségének. A diákönkormányzat véleményezési, 

javaslattételi és egyetértési joggal rendelkezik.  

Közösségfejlesztési feladatok:  

• Közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, mellyel 

nem sérti az egyéni érdekeket.   

• A meglevő közösségi munkálatok, közösségépítő tevékenységek fejlesztése.   
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• Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére.   

• A kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, 

közösségépítő tevékenységek fejlesztése,  

• A régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése,  

• Olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket keltenek a 

közösség tagjaiban és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség,  

  

1.4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai:  

 

Ilyen közösségfejlesztésre alkalmas tanórán kívüli lehetőségek iskolánkban:  

• szakkörök  

• sportkör   

• tanulmányi és kulturális versenyek, vetélkedők  

• sportrendezvények  

• ünnepélyek, megemlékezések  

• hagyományápolás  

• könyvtári foglalkozás  

• múzeumlátogatás, múzeumi órák  

• napközis foglalkozások, tanulószoba  

• képességfejlesztő, tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök  

• felzárkóztató foglalkozások, egyéni korrepetálás  

• tanulmányi kirándulások, túrázás  

Külön kiemelendő, hogy a közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van 

feladatuk, hanem az iskolában foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, hiszen megjelenésével, 

viselkedésével, beszédstílusával, társas kapcsolatával az intézmény valamennyi dolgozója 

példaként áll a diákok előtt.  

  

1.5 A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az 

osztályfőnök feladatai   

  

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:  
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• az ideális tanár-diák viszony kialakítása minden pedagógus feladata, hiszen ez 

elengedhetetlen feltétele a színvonalas, keresztyén hiten, kölcsönös tiszteleten 

alapuló oktató-nevelő munkának,  

• a tanítási órákra való felkészülés,  

• a tanulók dolgozatainak javítása,  

• a tanulók munkájának rendszeres értékelése,  

• a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák 

vezetése,  

• kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és 

értékelése,  

• a tanulmányi versenyek lebonyolítása,  

• tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,  

• felügyelet tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,  

• iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, lebonyolítása,  

• osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok 

ellátása,  

• az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,  

• szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,  

• részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,  

• részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,  

• a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,  

• tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,  

• iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,  

• részvétel a munkaközösségi értekezleteken,  

• tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés,  

• iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,  

• szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,  

• osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.  
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Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az 

igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe 

véve.  

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre  

  

Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az igazgatóhelyettes és a 

munkaközösség-vezető javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg – a vezetői testület 

véleményét is kikérve.  

Az osztályfőnök olyan pedagógiai szakember, aki erkölcsi és jogi felelősséget vállal 

valamennyi rábízott tanulóért. Fejlesztő munkájában előtérbe kerül a tanulóegyéni fejlődése, 

tanulási képessége, tanulási üteme. Tiszteletben tartja a tanulók emberi méltóságát, gyermeki 

jogait; törekszik önismeretük fejlesztésére.   

Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, 

összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket.   

  

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

bekapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen megismerése 

és az osztályközösség arculatának formálása kiváló lehetőségeket kínálnak az iskolai és 

iskolán kívüli programok: szakkörök, klubdélutánok, sportfoglalkozások, rendezvények, 

diákgyűlések, utazások, kirándulások, színház-, és múzeumlátogatások stb.  

Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart tanítványai 

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

viszonyulását az iskolához, a gyermekhez.  

  

• Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit,  

munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.  

• Nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít, amelyben megtervezi az 

osztályszabadidős programját is.  

• Alaposan ismeri tanítványait.  
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• Segíti a szereteten, egymás megbecsülésén, kölcsönös segítésen alapuló, jól 

működő a tanulóközösség kialakulását.  

• Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart 

az osztály szülői munkaközösségével.   

• Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 

helyzetét.  

• Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület 

elé terjeszti.   

• Szülői értekezletet, fogadóórát tart, szükség esetén meglátogatja a családokat, a 

tájékoztató füzet útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók 

magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről.  

• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.  

• Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.  

• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.  

• Tanulóit és szüleiket rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek 

szervezésében.  

• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.   

• Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.  

• Aktív gyülekezeti tagsággal és szilárd hitbeli meggyőződéssel példát mutat a 

rábízott tanulóknak.  

• Megszervezi és lebonyolítja az osztálykirándulásokat.  

  

  

1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendje  

 

1.6.1  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek   

  



Magvető Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai 

programja - 2021  

34  

  

„A tehetséget nem lehet teremteni. A talajt, a lehetőséget  

lehet teremteni, ahol a tehetség kibontakozhat, kialakulhat.” 

(Neuhaus)  

  

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a gyerekek jogai közé sorolja a 

tehetségesek felismerését, fejlesztését. „A gyermeknek, tanulónak joga, hogy képességeinek,  

érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit 

figyelembe véve…, …továbbtanuljon, továbbá alapfokú művészetoktatásban vegyen részt 

tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében”  

  

A gyermek és adottságai Isten ajándéka, de a környezet - a család és főként az iskola - 

felelőssége, hogy ezen adottságok hogyan bontakoznak ki. Valljuk, hogy mindenkiben van 

valamilyen tehetség.   

  

Fontos, hogyan határozzuk meg a tehetség fogalmát. Jelenleg sokkal bonyolultabbnak tartjuk 

a tehetség, talentum eredetét, minthogy egyetlen megközelítés alapján meghatározható lenne.   

  

„…A tehetség potenciát, lehetőséget, ígéretet, reményt jelent valamely emberi tevékenységi körben, 

olyan kiemelkedő teljesítményre, amely társadalmilag hasznos, és amely  

sikerélménnyel jár elérője számára. (Czeizel Endre: Sors és tehetség.)  

  

A tehetséggondozás útja lehet a nemzetközi gyakorlatból is ismert: gyorsítás, gazdagítás, 

speciális stratégiák alkalmazása és a differenciálás. A tehetséges tanulók oktatásának tehát 

nincsenek speciális módszerei, a különbség az oktatás ütemében, mélységében és 

stratégiájában van.  

A pedagógiai programban a differenciálás lehetősége sokoldalú: csoportbontás, szakkörök, 

tanulmányi és kulturális versenyek. A tehetséggondozás fontos részének tekintjük a tanulók 

egész személyiségének fejlesztését.  

  

• Az iskola nem kötelező (választható) foglalkozásokat szervez a tehetség 

kibontakoztatása céljából, egyéni foglalkozás tartható tehetséggondozás céljából. 

(szakkörök és versenyre való felkészítés, tanórákon differenciálás)  

• A tehetséges gyermekeknek el kell sajátítaniuk olyan fontos fogalmi rendszereket,  
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amelyek megfelelnek képességeiknek a különböző tantárgyakban.  

• A tehetséges gyerekeknek ki kell alakítaniuk olyan készségeket és stratégiákat, 

amelyek révén képesek lesznek olyan személyekké válni, akik önállóan, kreatívan 

és önmaguk megelégedésére keresik az ismereteket.  

• A tehetséges gyerekeknek ki kell alakítaniuk azt magukban, hogy a tanulás öröm és 

izgalom, amely átsegíti őket a rutinmunkán, ami szükségszerű velejárója a 

tanulásnak.  

  

A tanítási órákon megvalósítható tehetséggondozás:  

   

Ének – zene oktatás  

  

Iskolánkban hagyományosan évek óta működik az  ének-zene oktatás a kiemelkedően jó zenei 

tehetséggel bíró tanulók számára. A zenei nevelésnek kiemelkedő személyiségformáló ereje 

van, amely nemcsak a képességstruktúrákra van pozitív hatással, hanem a motivációra, 

kreativitásra és még sok más területre hat ki. A komplexitás és integritás érvényesítésével a  

kultúra többi területeinek érintése is jelentős célkitűzés. A végső cél nem csak a zenei 

készségek, képességek fejlesztése, hanem érdeklődés felkeltése a zene iránt. A zenével való 

foglalkozás nagyban elősegíti a tanulók érzelmi fejlődését. Az élő hangversenyek 

megkövetelik a pontos munkát, a kitartást és a harmonikus személyiségfejlődés kiváló 

biztosítéka a zenei kultúra elsajátítása. MRE Ktv. alapján iskolánkban egyházi zene oktatását 

is végezzük.   

  

Idegennyelv oktatás  

  

Az idegen nyelvoktatásban a csoportbontás olyan kiegészítő ismeretanyagot kapnak a 

gyerekek, amelyek mélyebb összefüggéseket hozhatnak a felszínre és segítségükkel 

tartalmasabb ismeretrendszer építhető fel. A csoportok kialakulása nem végleges, az ide való 

bekerülés és bennmaradás dicsőség. Ezzel szeretnénk biztosítani azt a motivációt, ami a 

tanuló képességeinek kibontakozását segíti elő.  

  

Digitális kultúra oktatása  
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A tehetséggondozás területe még iskolánkban az informatika oktatása. Az informatika egyike 

azoknak a tantárgyaknak, amelyek leginkább lehetővé teszik a tudás alkotó módon való 

felhasználását, kommunikációs kapcsolatok kialakítását.   

Egy-egy témához kapcsolódóan megismerkednek a tanulók az alapfogalmakkal, megtanulják 

a feladatok megoldásához szükséges tevékenységeket. Az a tanuló, aki mélyebb ismerettel 

rendelkezik, a problémaalkotó megoldását tudja adni. Sikeresen alapozható azoknak a 

tanulóknak a tudása, akik az új iránt érdeklődnek. Példát mutatnak a többieknek az önképzés 

lehetőségeiről.  

Az informatikai oktatás fontos célja felkelteni, és folyamatosan ébren tartani a tanulók 

érdeklődését a számítástechnikai eszközök iránt, illetve kialakítani az informatikai ismeretek 

folyamatos megújítására irányuló igényt.   

  

Tehetséggondozás a vizuális kultúra tantárgyban  

  

A legfontosabb cél a tanulók individuális különbségeinek felismerése, s ezek figyelembe 

vételével vizuális képességeik fejlesztése, a látás és az ezzel összefüggő manuális és 

pszichomotoros képességek fejlesztése. Értékhordozó esztétikai élmény nyújtása, mely 

nyitottá teszi a tanulókat a befogadásra és az alkotó közreműködésre. Mindezek érdekében a 

tehetséges tanulókat minőségileg magasabb szintű feladatok megoldására motiváljuk. A 

legtehetségesebb gyerekek pályázatokon, kiállításokon mutatják be munkáikat, melyeken a 

sikerösztönző, példaadó a további alkotói tevékenységhez.  

  

Mozgáskultúra fejlesztése  

  

A pszichomotoros képességek fejlesztése:  

• Labdajátékok  

• Tánc  

• Úszás, torna  

  

A tanórai differenciálás  

  

Az osztályok többnyire heterogén összetételűek, ezért fontosnak tartjuk a tehetségesek 

fejlesztésének, a lemaradók felzárkóztatásának feladatát, mely minden pedagógus alapvető 

feladata nevelő-oktató munkája során.  
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Ennek érdekében:  

• mennyiségi és  

• minőségi differenciálást végzünk.  

A mennyiségi differenciálást végezzük azért, hogy minden tanuló el tudja sajátítani a 

tantervben előírt egységes követelményeket, amelyek a továbbtanuláshoz szükségesek. A 

minőségi differenciálással érjük el a képességek maximális kibontakozását – ez a 

tehetséggondozás egyik formája.  

Nekünk mind a két aspektusú differenciálás kiemelt feladatunk.  

A tanórai differenciálás feltétele a tanulók egyéni jellemzőinek megismerése.  

  

A házi feladatok differenciálása is jó lehetőséget nyújt az egyéni fejlesztésre, tanulóink így 

képességüknek és érdeklődésüknek megfelelően feladathoz jutnak.  

  

 

 

A tanítási órákon megvalósítható tehetséggondozás:  

  

A tantárgyi szakkörök a tehetségesebb gyerekek verseny felkészítésére, a középiskolára 

való felkészítésre adnak színteret. Ezeknek a foglalkozásoknak több funkciója van: 

egyrészt erősítik az iskola és a diákok kötődését azzal, hogy a tanulók szabadidejükben az 

iskolán belül lehetőséget kapnak képességeik kipróbálására és fejlesztésére.  
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1.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program  

  

Tanulási kudarcnak azok a tanulók lehetnek kitéve, akiket bizonyos tényezők gátolnak egyéni 

képességeiknek megfelelő kibontakoztatásában, adottságaikhoz mért fejlődésükben.  

  

A tanulási kudarc okai:    

• szociális hátrány  

• családi mikrokörnyezet, szülők alacsony iskolázottsága, érdektelensége  

• lakókörzet, nem megfelelő szociális háttér, alapvető higiéniai szokások hiánya  

• iskolai környezet: hiányzás magas aránya, más iskolából érkezetteknél magas 

osztálylétszám, magas követelményrendszer diktálta tempó  

• lelki-, pszichikai-, testi sérülés, érzékszervi zavar, magatartás- és figyelemzavar, 

dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, egyedi sajátos nevelési igény.  

  

Célok:  

• gátló tényezők mielőbbi felismerése, feltárása,  

• egyéni segítségnyújtás a tanulóknak, szülőknek ezen tényezők megszüntetésére, illetve 

hatásuk csökkentése.  

  

Törekedni kell arra, hogy minél előbb kiszűrjük a tanulási kudarcnak kitett tanulókat. Ehhez a 

feladathoz megfelelő szakember ellátottság szükséges: szakirányú képzettséggel rendelkező 

pedagógus, pszichológus.  

  

A gátló tényezők feltárásának lehetőségei:  

• szülők, védőnők, orvos, pedagógusok jelzései,  

• családlátogatás,  

• mérések elemzése,  

• óralátogatások,  

• a gyermek megfigyelése/ magatartás, beilleszkedés, tanulási szokások/  
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Feladatok:  

  

A tanuláshoz való viszony áthangolása.  

Tanulási szokások formálása, hatékony tanulási módszerek elsajátítása.  

A tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése. 

Személyiségépítés.   

Folyamatos mérések, tapasztalatok megbeszélése, fejlődési ütem elemzése. Egyéni 

fejlesztési tervek elkészítése, szükség esetén újítása.  

Fokozott figyelem az egyénre szabott feladatok kiosztásánál, differenciált tanítási órák 

szervezése.  

Segítségnyújtás a feladatok megoldásában.  

Barátságos, biztonságot sugárzó, esztétikus környezet kialakítása.  

Egyéni foglalkozások a rehabilitációs órákon.  

Szükség esetén pszichológus igénybevétele, állandó kapcsolattartás, visszacsatolás a 

szakemberek között.  

Fontos a tájékozottság, ezért továbbképzéseken kell részt venni, ismereteink megújítása 

érdekében.  

Tanulási kudarcok megelőzésének, valamint a sajátos nevelési igényből fakadó 

többletmegsegítés biztosítása érdekében rehabilitációs, habilitációs foglalkozásokat tartunk  

tanulóinknak gyógypedagógus és fejlesztő pedagógusok irányításával. A fejlesztés a 

tanítástanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen, vagy sérült funkciók korrigálására, 

kompenzálására, a felzárkóztatásra, a tanulási technikák elsajátítására, a szociális képességek 

fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul.  

1.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése  

  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint: „A köznevelés kiemelt 

feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális 

igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük 

elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése.”  
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Az iskolában dolgozó pedagógusoknál kívánatos személyiségjegyek:   

• Jó idegrendszeri állapot: a nevelési problémák halmozódásával számolnia kell, 

türelme, alapos gyermekismerete átsegítheti a sikertelen periódusokon.   

• A nevelési módszereit, elvárásait tekintve legyen következetes.   

• Tudja felülvizsgálni helytelen módszereit, tudja és akarja magát fejleszteni.   

• Gyermekszeretet: szeresse tanulóit, szívesen tartózkodjék közöttük, érzéseit a 

gyermekek is igaznak fogadják el.   

• Ismerje a gyermek érzelmi életét, döntései csak úgy lesznek igazságosak.   

  

Magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek:   

1. Mentális zavarok feltérképezése a kompetenciahatárok függvényében:   

• Szakember segítségének kérése   

• Szoros együttműködés a kollégákkal, gyermekvédelmi felelőssel, osztályfőnökkel a 

problémák megbeszélése, közös megoldás keresése.  

• Esetmegbeszélés, esetkonferencia  

  

2. Rendszeres, személyes kapcsolattartás a szülőkkel.  3. Kapcsolattartás a hivatalos 

szervekkel (családsegítő szolgálat, gyámhivatal, rendőrség).   

4. Szükség esetén egyéni fejlesztés.   

5. A jutalmazás, mint értékelési eszköz előtérbe helyezése:   

• Legyen következetes, egységes szemléletű.   

• Minden kis lépés értékelése mellett az informatív, szóbeli és non-verbális 

megerősítések alkalmazása is legyen rendszeres  
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Az iskolai agresszió megelőzésével, kezelésével kapcsolatos feladatok   

A társadalom írott és íratlan szabályainak betartása, betartatása a hivatalos szervek, az iskola, 

a családok és a tanuló közös feladata.   

Az együttműködés kialakítása, folyamatos fenntartása kiemelt feladatunk.   

Az iskola egyik feladata az agresszió bármely formájának megelőzése.  Ezen 

a téren az iskola feladatai:   

• Az együttműködés fenntartása és továbbfejlesztése a fenntartóval, a város és a 

kistérség hivatalaival.   

• A pedagógusok és az intézmény dolgozóinak felkészítése az agresszió megelőzésére, 

kezelésére.   

• A szülők, a családok bevonása, folyamatos párbeszéd fenntartása.   

• A tanulók felkészítése az agresszió kezelésére.   

• Esetmegbeszélések a kollegák között, egymás segítése, tanácsadás, továbbképzéseken 

új módszerek megismerése, ezek kipróbálása, a jól használható módszerek 

megismertetése a kollegákkal.  

Az iskolai agresszió kezelésének fokozatai:   

• eseti, személyes, csoportos megbeszélések   

• együttműködés a kollegák között, munkaközösség vezető véleményének kikérése  

• szülők, családok, gyermekvédők, családsegítők bevonása a probléma megoldásába   

• fegyelmi büntetések fokozatainak betartása– ez részletesen olvasható a 

házirendünkben.  

  

1.6.4 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása  

  

Intézményünkben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás  

  

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

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

Az együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, mint 

részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, a többi tanulóval való 
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együtt haladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők 

biztosítják:  

• Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, a szülők közösségének 

felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására.  

• Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a 

habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülésspecifikus módszertani 

eljárások alkalmazása.  A  módszerek,  módszerkombinációk  megválasztásában  a  

• „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az 

elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz.  

• A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi 

az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai - esetenként egészségügyi  

• - eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök 

alkalmazását.  

• A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében 

részt vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, 

tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal 

rendelkező pedagógus, aki  

a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes 

sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait;  

b) szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási 

ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális 

módszereket, technikákat alkalmaz;  

c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban 

szereplő javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a 

tanulói teljesítmények elemzése alapján - szükség esetén - megváltoztatja 

eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz;  
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d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat 

keres;  

e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez;  

f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.  

  

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő pedagógus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, terapeuta az együttműködés során  

a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését;  

b) javaslatot tesz a sajátos nevelési igény alapján a tanuló egyéni igényeihez 

szükséges környezet kialakítására;  

c) segítséget nyújt a tanuláshoz, egyéni illetve csoportos fejlesztés alkalmával, 

hogy a gyermek a lehető legoptimálisabban fejlődjön;  

d) javaslatot tesz specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására;  

e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények 

értékelésében, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó 

módszerváltásokra;  

f) figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, 

javaslatait;  

g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen 

foglalkozásokon - egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést 

szolgáló órakeretben -, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő 

képességeire, az ép funkciókra.  
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1.6.5 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása  

  

Az iskolai gyermekvédelem az első és legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a gyermekek 

minden problémája itt érzékelhető először. Ezért iskolánk feladata, hogy felismerje a 

problémát, keresse az okokat, nyújtson segítséget, illetve jelezze az illetékes szakembereknek.  

Elsődleges célunk, hogy a gyermekvédelem munkáján keresztül a gyerekek problémáit minél  

korábban felismerjük, és minél hatékonyabban kezelve megelőzzük súlyosabbá válásukat. Az 

ezzel kapcsolatos feladatokat a Nemzeti köznevelési törvény és a Gyermek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló törvény határozza meg.   

  

A gyermek- ifjúságvédelem az előzőeknek megfelelően széles körben átfogja az iskolában 

folyó pedagógiai munkát, szorosan kapcsolódik a nevelő és oktató tevékenységhez.  

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységért alapvetően az intézmény 

vezetője felel:  

• a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért;  

• a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért;  

• a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért;  

• a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.  

  

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység fontosabb feladatai:  

• Folyamatosan figyelemmel kísérjük a tanulók elemi szükségleteinek (élelem, ruházat, 

tanszer, pihenés) kielégítését a családban. Probléma esetén a törvényi kereteknek 

megfelelően intézkedünk, szükség esetén eljárást kezdeményezünk.  

• A tanulók egészségi állapotát figyelemmel kísérjük, rendszeres egészségügyi ellátásukat 

az iskolaorvosi szolgálaton és az iskolafogászati rendeléseken keresztül biztosítjuk. 

Szakorvosi ellátáson keresztül a segédeszközök igény szerinti hozzáférhetőségében, 

illetve beszerzésében a gyermek – és ifjúságvédelmi felelős - szükség esetén - 

közreműködik.  

• Az iskola valamennyi szolgáltatását biztosítjuk (ügyelet, étkezés, rehabilitációs  

foglalkozás) a törvényi kereteknek megfelelően, valamint a tanulók igénye szerint.  
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• A különféle támogatásokat – anyagi, illetve természetbeni – a család szociális és anyagi 

helyzetének megfelelően felkutatjuk, hozzáférhetővé tesszük. Igény esetén életvezetési 

tanácsadást végzünk a családfenntartók számára.  

• Igény szerint tájékoztatjuk a szülőket a megváltozott támogatási rendszerről, az 

igénybevétel lehetőségeiről, módjairól   

• Gyors  és  hatékony  intézkedést  kezdeményezünk  a  gyermeket 

 veszélyeztető helyzetekben:  

• Gyermekjóléti, illetve családsegítő szolgálat, gyámhivatal megkeresése és visszajelzés 

igénylése.  

• Segítségkérés, kapcsolatfelvétel megsegítése szülő és szakember között (pszichológus, 

nevelési tanácsadó, gyermekorvosi és szakorvosi ellátás). • Szükség esetén 

kapcsolatfelvétel a városi rendőrkapitányság illetékes munkatársaival.  

• Folyamatosan figyelemmel kísérjük és ellenőrizzük a tanuló eredményeit, a rendszeres 

iskolába járást, szükség esetén eljárást kezdeményezünk.  

  

Annak érdekében, hogy az iskolalátogatási kötelezettség nem teljesítésének hátterében álló, a 

gyermek magatartásbeli problémáinak, motiváltságának, vagy a gyermek környezetében 

megjelenő, a szülők hozzáállásával, a családi, anyagi gondokkal összefüggő problémák 

megoldásához a család segítséget kapjon, az iskoláztatási támogatás szüneteltetéséhez a 16 

évesnél fiatalabb gyermekeknél – a vonatkozó törvény értelmében - továbbra is kötelező 

védelembe vétel kapcsolódik.  

• Felkeltjük és folyamatosan fenntartjuk a tanulók érdeklődését, igényét a tanórán kívüli, 

szakköri, sportköri elfoglaltságok, iskolán kívüli kulturális, sport rendezvények iránt.  

• Figyelemmel kísérjük: használ – e a tanuló egészségre ártalmas, káros anyagokat, 

szereket; folytat – e korára, fejlődésére károsan ható életmódot.  

Erre utaló jelek esetén haladéktalanul felvesszük a kapcsolatot a szülővel, gondviselővel, 

szükség esetén a megfelelő szervekkel, szolgálatokkal.  

Figyelemfelhívó, tájékoztató programokat, rendezvényeket szervezünk, illetve bekapcsolódunk  

ilyen jellegű rendezvényekbe.  

 Szexuális felvilágosító, felelős családi életre nevelési, drogmegelőzési előadásokat 

szervezünk az iskolaorvos és a védőnő közreműködésével.   A pedagógusok kötelezettségei  
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• A pedagógus alapvető feladata, hogy a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe 

vegye a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális 

helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, a tanuló képességének 

kibontakoztatását, illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben levő gyermek, 

tanuló felzárkóztatását;  

• Kötelessége továbbá, hogy a tanulók részére az egészségük, testi, lelki, szellemi épségük 

megőrzéséhez szükséges mentálhigiénés ismereteket átadja, és ezek  

elsajátíttatására törekedjen;  

• Közre kell működnie a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, a 

tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében;  

• Feladata, hogy a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen 

tájékoztassa, a szülőt figyelmeztesse, hogy gyermeke jogainak megóvása vagy  

fejlődésének elősegítése érdekében milyen intézkedéseket tart szükségesnek;  

• A pedagógusnak kötelessége az is, hogy a tanulók emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa.  

• pedagógusainknak erősíteni, illetve kialakítani a tágabb közösséghez, egyházhoz, 

gyülekezethez való tartozás tudatát, gyakorlatát.  

  

Az iskolánkban dolgozó pedagógusoknak, elsősorban az osztályfőnököknek közre kell 

működniük a gyermek – és ifjúságvédelmi felelőssel a feladatok ellátásban, a gyermek, a 

tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.  

Jelezni kell a problémákat az iskolai gyermekvédelmi felelősnek. Amennyiben iskolai 

eszközökkel nem tud segítséget nyújtani, úgy az ő kötelessége a Gyermekjóléti Szolgálatot 

értesíteni.   

A gyermek- és ifjúságvédelmi megbízott az intézmény vezetője által kijelölt pedagógus 

feladata   

  

• összefogja az iskola gyermekvédelmi munkáját;  

• elkészíti ennek megfelelően az éves munkatervet;  

• veszélyeztetett, hátrányos gyermekek felmérése osztályfőnökök közreműködésével: 

nyilvántartásba vétel, veszélyeztetettség típusának és súlyosságának felmérése, az okok 

feltárása, javaslattétel további teendőkre, támogatásokra pedagógiai gondozásokra; • az 
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osztályfőnökkel együtt családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása 

végett,  

• elkészíti az esetleges hatósági intézkedésekhez szükséges környezettanulmányt, 

pedagógiai jellemzést;  

• kapcsolattartás a gyermekvédelemmel foglalkozó más hatóságokkal, szervezetekkel, 

személyekkel annak érdekében, hogy elősegítse a gyermek családban való nevelkedését, 

a veszélyeztetettség megelőzését és megszüntetését;  

• munkájáról félévente tájékoztatja a nevelőtestületet, és az igazgatót minden olyan 

alkalommal, ha intézkedésre sor került;  

• veszélyeztetett, hátrányos gyermekek szabadidős tevékenységének és tanulási 

előmenetelének figyelemmel kísérése, javaslattétel a változtatásra;  

• drog- és bűnmegelőzési program népszerűsítése, szervezése;  

• tanácsadás, tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak;  

• fegyelmi eljáráson való részvétel;  

• veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyerekek szünidei programjának keresése.  

  

A gyermek – és ifjúságvédelmi felelős a munkáját a munkaköri leírás alapján végzi.  

  

1.6.6 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Hátrányos 

helyzet fogalma és okai  

  

A Köznevelési törvényben megfogalmazotton túl a hátrányos helyzet illetve a halmozottan 

hátrányos helyzet fogalmát „rugalmasan” értelmezzük. Hátrányos helyzetű gyerekeknek azok 

tekinthetők akik „itt és most” hátrányosak, vagyis az adott gyerek, illetve tanulóközösség 

átlagánál rosszabb családi és társadalmi helyzetből származnak.  

  

A hátrányos helyzetű gyerekek csoportjának kijelölésénél az alábbi paraméterek látszanak 

indokoltnak:  

• a szülők iskolázottsága,  

• a szülők egzisztenciális biztonsága (szülők munkahellyel rendelkeznek-e),  

• a családok stabilitása („csonka-család”),  

• az eltartottak száma, a családok nagysága (több gyerek),  
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• a szülők devianciája,  

• kisebbségi, etikai helyzet.  

  

Feladat:   

A szociális hátrányok időben történő felderítése, és a problémák szükség szerinti orvoslása.  

  

Helyzetfelmérés:  

• a hátrányos helyzetű tanulók felmérése az osztályfőnök közreműködésével, 

nyilvántartásba vétel  

• a problémás családok megismerése  

• a szociokulturális háttér felmérése  

• a család gazdasági hátterének megismerése  

• szülő, gyermek kapcsolat  

• tanszer és taneszköz ellátottság a gyermeknél  

  

Megelőzés, gondozás:  

• a tanári kar, mint jelzőrendszer működtetése  

• a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat bevonása a gyermekvédelmi ügyek konkrét 

megoldásába  

• külső kapcsolatok kiépítése, együttműködés az iskolán kívüli intézményekkel, 

szakemberekkel  

• szabadidős tevékenységek szervezése  

• napközi, tanulószoba biztosítása  

• hasznos szünidei programok, táborok szervezése  

• szülőgondozás, a szülőkkel való együttműködés  

• családlátogatások  

• a továbbtanulás segítése  

• a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolata  

• a tankönyvvásárláshoz, az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek  

• szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal  

• annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb 

segítségben részesüljenek.  
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A problémakezelés területei  

  

Az iskolai problémakezelés a problémakezelésnek csak egyik területe. Az iskolára hárul az a 

feladat, hogy a tanuló iskolán kívüli szociális, személyiségét érintő hatásokat feltérképezze, 

azokon, ha kell, együtt a szülővel változtasson a tanuló érdekében.  

A szociálisan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatban szervezeti szinten a fő feladat az 

osztályfőnöké, aki családlátogatások alkalmával feltérképezi a helyzetet és tesz javaslatot 

szükség szerinti intézkedésekre a gyermekvédelmi jellegűtől a szociális segítségnyújtás 

kezdeményezéséig.  

  

Pedagógusok feladatai  

  

A hátrányos helyzetű gyerekekre vonatkozó adatok és információk gyűjtése az iskolánkban az 

osztályfőnökök közreműködésével közvetlen úton (beszélgetésekkel, megfigyelésekkel, 

családlátogatásokkal stb.) történik a gyerekek családi helyzetéről.  

  

Folyamatos feladat a hátrányos helyzetű (a gyermek egészséges fejlődését anyagi, 

magatartási, egészségi, környezeti tényezők gátolják) és veszélyeztetett (olyan magatartás, 

mulasztás, vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, 

érzéki, vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza) gyermekek sorsának figyelemmel 

kísérése, nehezen kezelhető és beilleszkedő beteg gyermekek esetleges problémáinak 

megoldása, segítése.  

A felzárkózás módjai  

  

A hátrányos helyzetű gyerekeknek az átlagosnál sokkal több személyre szóló figyelemre, és 

problémáik iránti érzékenységre lenne szükségük. Általános tapasztalat az is, hogy a 

pedagógusok csak akkor érhetnek el eredményeket, ha az átlagosnál nagyobb toleranciára 

képesek a gyerekek személyiségével és viselkedésével szemben. Be kell látnunk, hogy ezek a 

gyerekek adottságaik, családi helyzetük, szocializációjuk miatt mások mint az átlag, ezért 

elfogadóbban kell viszonyulni hozzájuk.  
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A gyerekek hatékony oktatásához, (mert általában hiányosak az ismereteik, de változó, hogy 

kinek milyen ismerete hiányos), általában differenciált, egyénre szabott pedagógiai 

módszerekre és eljárásokra van szükség.  

Esélyeik növeléséhez azonban kevés az iskolai felzárkóztatás, mert legtöbbjük esetében a 

kulturálisan ingerszegény családi környezet hiányosságait is pótolni kellene (művelődéssel, 

tartalmas délutáni, hétvégi szabadidős programokkal stb.)  

A kompenzálás célja: az egyénre szabott tanulási szokások kialakításával egyidejűleg 

„felzárkóztatni” a tanulókat, a hibás, vagy hiányzó ismeretek elsajátításával, valamint 

kialakítani bennük a tanulás iránti motivációt.  

A hátrányos helyzetű tanulók keresztyén módon való kezelése  

  

Református iskolák pedagógusainak munkájában a keresztény erkölcsi alapelvek csak Isten 

Igéjének útmutatására adott válaszként érvényesülhetnek.  

Keresztyén hitünkből fakadó az evangélium és az Ószövetség törvényének harmóniájában 

megvalósuló erkölcsi cselekedeteink legfőbb motivációja az Isten – és emberszeretet. Ez a hit, 

ez a kincs adhat erőt ahhoz, hogy minél több segítséget tudjunk nyújtani a rászoruló 

gyerekeknek anyagiakban és lelkiekben egyaránt.  

  

A szociális hátrányok enyhítésére szolgáló tevékenységi formák:  

  

• kapcsolattartás a tanulókkal,  

• kapcsolattartás a tanárokkal,  

• kapcsolattartás a szülőkkel,  

• a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók felmérése az osztályfőnökök 

közreműködésével,  

• a veszélyeztető okok feltárása érdekében családlátogatás, ezek alapján nyilvántartás 

készítése és vezetése,  

• a hátrányos helyzet súlyosságának mérlegelése alapján, szükség esetén a 

gyermekvédelem más szereplőinek bevonása,   

• az anyagi veszélyeztetettség, a szociálisan hátrányos helyzet megoldására a támogatás 

különböző formáinak felkutatása, a rendelkezésre álló lehetőségeken belül: az iskolánk 

és az önkormányzat konkrét anyagi jellegű támogatásai:  
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• a tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása,  

• étkezési hozzájárulás,  

• A Gyulai Református Iskoláért Alapítvány anyagi támogatása, tanulmányi versenyek  

költségeihez, különböző táborok, kirándulások költségeihez,   

• felzárkóztató illetve tehetséggondozó programok szervezése,  

• drog és bűnmegelőzési programok,  

• pályaorientációs tevékenységek,  

• pályázatok figyelemmel kísérése, szakirodalom gyűjtése,  

  

1.7 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje  

  

A köznevelési törvény biztosítja az iskola tanulóközösségének, hogy közös tevékenységeik 

szervezésére, irányítására diákönkormányzatot hozzanak létre. A DÖK tevékenysége a 

tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, a munkáját pedagógus segíti, jogköreit az 

SZMSZ tartalmazza.   

A diákönkormányzat (DÖK) az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját 

munkaterv alapján működik. A diákönkormányzat munkatervét a diákönkormányzat vezetője 

készíti el és a nevelőtestület fogadja el. A működéséhez szükséges feltételeket az intézmény 

vezetője biztosítja.  

  

Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt - a nevelőtestület egyetértésével - az 

igazgató bízza meg. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai 

diákönkormányzatot segítő nevelő érvényesítheti.   

  

A diákönkormányzat véleményét mindenkori hatályos jogszabályok szerint kell kikérni.  
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1.8 A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának 

formái  

  

Az iskolavezetés és a nevelőtestület partnernek tekinti a szülőket, tanulókat. 

Kapcsolattartásában a vélemények kölcsönös megismerésére törekszik. Részletezve az 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában.  

  

1.8. 1  A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák  

  

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak.  

Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató 

bízza meg. Az osztályfőnökök munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.  

  

Intézményünkben az a célunk, hogy az osztályok minél előbb közösségekké kovácsolódjanak, 

és ezen belül a Krisztusba vetett bizalom és hit által lelki közösséggé is váljanak.   

  

Az intézmény életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, osztályfőnökök az 

osztályfőnöki órákon, a hétkezdő áhítatokon illetve más alkalommal tájékoztatják a 

gyermekeket. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

közölhetik az intézmény vezetőjével, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel.  

  

1.8.2 A szülők közösségét érintő együttműködési formák:  

  

Az együttműködés érdekében az iskola a következő fórumokat szervezi és működteti:  

• szülői értekezletet tart;  

• a speciális helyzetű évfolyamon (első és nyolcadik osztályok) a szülők számára 

tájékoztató, illetve pályaválasztási szülői értekezletet hív össze;  

• osztálykirándulások, nyári táborok előtt rendkívüli szülői értekezletre hívja az érintett 

szülőket  

  

Az iskola igyekszik lehetőséget teremteni a szülőknek arra, hogy életét, tevékenységeit, 

szándékait minél jobban megismerhessék és elfogadhassák. Ezért a szülők számára   
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• nyílt napokat  

• fogadó órákat  

• kulturális bemutatókat  

• énekkari hangversenyeket  

• kiállításokat  

• ünnepi istentiszteleteket  

• ünnepélyeket  

• alapítványi estet  

• családi napot  

• családi istentiszteleteket szervez  

  

A pedagógusoknak szóban és írásban folyamatosan tájékoztatni kell a gyermekek szüleit 

gyermekeik fejlődéséről, egyéni haladásáról.  

  

Iskolánkban a szülőknek képviseleti fóruma van Szülők Iskolai Közössége néven. Ebben a 

testületben minden osztályközösséget egy-egy szülő képvisel a köznevelési törvényben 

meghatározott szülői jogok érvényesítésének érdekében.  
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1.9. A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei és 

az alkalmassági vizsga szabályai  

 

1.9.1 A tanuló tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos 

szabályok  

Javító-, osztályozó, különbözeti és pótló vizsga  

64. § (1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó 

vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a 

továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. 

A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.  

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

megállapításához, ha  

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

c) az 51. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott, és a 

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,  

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

előtt tesz vizsgát.  

(3) Egy osztályozó vizsga – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott 

tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év 

lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.  

(4) Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában – a szakképzésre vonatkozó 

rendelkezések szerint – szervezett beszámoltató vizsga is.  

(5) Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 

kívánja.  
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(6) Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

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

A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény,  

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a 

vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló 

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

megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.  

(7) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha  

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

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

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

(8) A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 

15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. Szakmai gyakorlatból akkor lehet 

javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte.  

65. § (1) A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot 

kell kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő 

időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három 

hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a 

tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő 

jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.  

(2) Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független 

vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a 

tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem 

ismételhető.  

(3) Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független 

vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a 

vizsgázó az (1) bekezdés szerint előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.  
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(4) Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége 

alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki 

jogosult az adott tantárgy tanítására.  

(5) A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a 

szóbeli, a gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában 

kell meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában szervezik – 

vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és 

tagjait a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg.  

66. § (1) A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és 

jogszerű megtartásáért, ennek keretében  

a) meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a vizsga 

letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul 

vizsgázni szándékozók kizárását,  

b) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,  

c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a 

vizsga iratait,  

d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.  

(2) A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A 

kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete szerint 

taníthatja.  

(3) A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az 

igazgató felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek 

megteremtéséért. Az igazgató e feladata ellátása során  

a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, 

amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe,  

b) írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről,  
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c) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,  

d) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, 

pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.  

(4) A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig – alapfokú 

művészeti iskolában, művészeti szakközépiskolában húsz óráig – tarthat.  

67. § (1) Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati 

vizsgára, amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga 

befejezését követően a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően, – így különösen rajz, 

műszaki rajz, festmény, számítástechnikai program formájában – kell elkészíteni.  

(2) Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató 

pedagógus úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne 

segíthessék.  

(3) A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében  

megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd 

kihirdeti az írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható.  

(4) Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, 

feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A 

rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap 

előírhatja számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek 

kell biztosítania.  

(5) Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 

segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem 

cserélhetik.  

68. § (1) A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett 

feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, 

jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.  

(2) A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló 

maximális idő tantárgyanként hatvan perc.  
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(3) Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett 

idővel a vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni.  

(4) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye 

alapján  

a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb 

harminc perccel meg kell növelni,  

b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott 

segédeszközt használja,  

c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,  

d) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le.  

(5) Ha a vizsgázó a (4) bekezdés d) pontja alapján a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a 

vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A 

dolgozat elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a 

vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa.  

69. § (1) Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát 

lehet megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc 

pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – 

harmadik vizsgaként is megszervezhető.  

(2) Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a 

vizsgázó feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos 

idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató 

pedagógus a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az iskola 

igazgatójának, aki az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a 



Magvető Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai 

programja - 2020  

59  

  

szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Az iskola igazgatója a megállapításait 

részletes jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató 

pedagógus nyilatkozatát, az esemény leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, 

információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A 

jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó 

különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.  

(3) Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a 

feladatlapokat – az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a kidolgozási 

idő lejártával átveszi a vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával – az 

időpont feltüntetésével – lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli.  

(4) Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, 

tévedéseket a vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, 

röviden értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat.  

(5) Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy 

a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását 

rávezeti a feladatlapra, és értesíti az iskola igazgatóját.  

(6) Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és 

két másik – a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – pedagógusból álló háromtagú 

bizottság a cselekmény súlyosságának mérlegeli, és  

a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az 

érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt,  

b) az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy  

c) amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy 

eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó 

teljesítményét.  

(7) A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell 

foglalni.  
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70. § (1) Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. 

A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.  

(2) A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, 

mint amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.  

(3) A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – 

amennyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes 

tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik.  

(4) Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell 

biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet 

készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy 

vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több.  

(5) A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem 

segíthetik. A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.  

(6) A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja 

folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság 

tagjaitól segítséget kaphat.  

(7) A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, 

ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során 

önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos 

tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos 

tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt.  

(8) Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 

értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez 

esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért 

pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek 

alapján kell kiszámítani.  

71. § (1) Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt 

legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget 

elhagyhatja.  
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(2) Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a 

javasolt értékelést a vizsgajegyzőkönyvre.  

(3) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató engedélye 

alapján  

a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,  

b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le,  

c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet.  

(4) Ha a vizsgázónak a 68. § (4) bekezdése alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga 

helyett szóbeli vizsgát tegyen vagy a szóbeli vizsgát írásban tegye le, és a vizsga írásbeli és 

szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket 

kell kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell 

számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt 

kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.  

(5) Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét 

zavarja, a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti 

ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság 

megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga 

jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.  

(6) A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az 

igazgató az írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza.  

72. § (1) A gyakorlati vizsgarész szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgy helyi 

tantervben meghatározott követelményei eltérő rendelkezést nem állapítanak meg.  

(2) A gyakorlati vizsgafeladatokat – legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal – az 

iskola igazgatója hagyja jóvá.  
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(3) A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke 

meggyőződött a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

meglétéről.  

(4) A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 

vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati 

vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, 

egészségvédelmi előírásokról.  

(5) A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál 

helyben meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok 

ismertetésének ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre 

álló idő feladatok szerinti megosztására vonatkozóan a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat 

rendelkezéseket.  

Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak 

fel nem róható okból kieső idő.  

(6) A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számától függetlenül – egy érdemjeggyel 

kell értékelni. Az értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a 

tanszak megnevezését, a vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt 

osztályzatot. Az értékelést a gyakorlati oktatást végző szaktanár írja alá.  

(7) A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga 

helyszínén készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott 

gyakorlatra kapott osztályzatok alapján kell meghatározni.  

73. § (1) A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a 

kormányhivatal szervezi. A kormányhivatal a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati 

vizsgatantárgyak esetén az érintett szakközépiskolai ágazat vagy szakképesítés – szakképzési 

törvényben meghatározott – országos szakképzési névjegyzéken szereplő szakértőjét kéri fel a 

vizsgabizottság tagjának  

(2) A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját 

megelőző harmincadik napig, az 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az engedély 

megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából 
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független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, 

hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon 

belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó 

hetében szervezi meg a vizsgát.  

(3) A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt 

napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor 

azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül 

továbbítja a kormányhivatalnak.  

(4) A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a 

pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a 

vizsgázó tanulói jogviszonyban áll.  

74. § (1) A tanuló félévi osztályzatáról a szülőt az értesítőben (az ellenőrzőben) kiállított 

félévi értesítőben kell tájékoztatni.  

(2) Ha a tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, a tanuló osztályzatát az év végi 

bizonyítványban is fel kell tüntetni.  

(3) Ha a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátó iskola helyi tanterve, 

szakmai programja az évfolyam követelményének teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb 

időt határoz meg, a félévi osztályzatot a megnövelt tanítási idő felénél, az év végi osztályzatot 

pedig a tanítási idő végén kell megállapítani.  

(4) Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy 

tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló 

több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi 

elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai 

évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján 

valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott 

évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni. E rendelkezéseket kell alkalmazni 

abban az esetben is, ha a tanulót az alapfokú művészeti iskola magasabb évfolyamára vették 

fel.  
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(5) Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot 

tudásáról, a vizsgáztató intézmény a tanuló osztályzatáról a törzslapon történő bejegyzés 

céljából három napon belül írásban értesíti azt az iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói 

jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről – figyelembe véve a független 

vizsgabizottság által adott vagy a vendégtanulóként szerzett osztályzatot – az az iskola dönt, 

amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.  

75. § (1) Ha a tanuló – a szülő kérelme alapján – a tankötelezettségének magántanulóként 

kíván eleget tenni, és az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak ez hátrányos, 

akkor az erre irányuló kérelem benyújtásától számított öt napon belül az iskola igazgatója 

megkeresi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése 

után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan 

hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéshez be kell szereznie a 

gyermekjóléti szolgálat véleményét. A gyermekjóléti szolgálat tizenöt napon belül köteles 

megküldeni véleményét.  

(2) Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként 

tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A magántanuló 

magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a 

tanulót és a szülőt a magántanuló kötelességeiről és jogairól. A magántanuló az igazgató 

előzetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon. A magántanuló 

kérelemre felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra.  

(3) Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanuló a nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény 

szakértői véleménye alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről és 

oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez 

szükséges pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az az iskola 

gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az iskolában nem foglalkoztatott 

szakemberek biztosításáról  

a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló 

esetén a szakvéleményt kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek,  
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b) sajátos nevelési igényű tanuló esetén a fővárosi, megyei utazó gyógypedagógusi 

hálózat keretében kell gondoskodni.  

(4) Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának 

megállapításáról akkor is, ha szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül 

tartós gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja tanulmányait.  

77. § (1) Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, 

tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével 

folytathatja tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az adott iskolában 

eltiltottak a tanév folytatásától.  

(2) Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi 

követelményeknek, mert az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott, az 

engedélyezett határidő lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja.  

(3) Az évfolyam megismétlése – kivéve, ha a tanuló betöltötte a tizenhatodik életévét és 

nem végezte el az általános iskola hatodik osztályát – nem tagadható meg abban az iskolában, 

amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló kérésére az iskola igazgatója köteles 

segítséget nyújtani ahhoz, hogy a tanuló a megkezdett tanulmányait másik iskolában vagy a 

Köznevelési Hídprogram keretében folytathassa.  

(4) Ha a tanuló részére engedélyezték, hogy a sikeresen befejezett évfolyamot 

megismételje, kérelmére a magasabb iskolai évfolyamra vagy a szakképzési évfolyamra 

lépésről, továbbá az érettségi vizsgára bocsátásról a megismételt iskolai évfolyamon elért év 

közbeni érdemjegyek, félévi és tanítási év végi osztályzatok alapján kell dönteni.  

78. § A tanuló bizonyítványának kiadását az iskola semmilyen indokkal nem tagadhatja meg.  
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1.9.2. A vizsgatárgyak részei és követelményei  

  

Magyar nyelv  Írásbeli vagy szóbeli vizsga  

Magyar irodalom  Írásbeli vagy szóbeli vizsga  

Történelem, állampolgári 

ismeretek  

Írásbeli vagy szóbeli vizsga  

Idegen nyelv  Írásbeli vagy szóbeli vizsga  

Matematika  Írásbeli vagy szóbeli vizsga  

Fizika  Írásbeli vagy szóbeli vizsga  

Földrajz  Írásbeli vagy szóbeli vizsga  

Környezetismeret  Írásbeli vagy szóbeli vizsga  

Biológia  Írásbeli vagy szóbeli vizsga  

Kémia  Írásbeli vagy szóbeli vizsga  

Digitális kultúra  Gyakorlati vizsga  

Vizuális kultúra  Gyakorlati vizsga  

Hit- és erkölcstan  Írásbeli vagy szóbeli vizsga  

Ének-zene  Írásbeli vagy szóbeli vizsga  

Egyházi ének  Írásbeli vagy szóbeli vizsga  

Technika és tervezés  Gyakorlati vizsga  

Testnevelés  Gyakorlati vizsga  

  

1.10  A felvétel és az átvétel – Nkt. keretei közötti – helyi szabályai  

  

Iskolánk a fenntartó által meghatározott létszám függvényében veszi fel a jelentkező 

tanköteles korú tanulókat. A beiratkozással létrejön a tanulói jogviszony, mely a törvényi  

feltételeknek megfelelően működik, illetve szűnik meg.   

Az második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:   

• az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, vagy másolatát;   

• az előző iskolából kapott iskolatávozási lapot.   

A tanulók felvételéről - a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és 

szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának 

figyelembe vételével - az iskola igazgatója dönt.   
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Az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettes, a 

munkaközösség-vezető és az érintett osztályfőnökök véleményét.  

  

A felvételi eljárás különös szabályai 

 

Tekintettel arra, hogy intézményünk egyházi fenntartású intézmény, a tanulói jogviszony 

létesítésénél előnyt jelent a lelkészi ajánló levél.   
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1.11  Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, 

biológia és testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg, legfontosabb 

szerepe, hogy helyes alkalmazásával lehetővé válik az időveszteség minimálisra csökkentése, 

mely a maradandó egészségkárosodás nélküli túlélés alapvető feltétele.  

Cél: a veszélyhelyzetek felismertetése, a segítségkérés alapelveinek megismertetése. Fontos a 

sürgősségi szemlélet kialakítása, a baleset valamint a hirtelen bekövetkező egészségkárosodás 

alapszintű ellátásának elsajátítása. A felelősségteljes és szabálykövető magatartás 

kialakulásának megalapozása. A testi, lelki, szociális egészség megbecsülésére, megőrzésére 

való nevelés, az egészséges életvezetésre való felkészítés.   

  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái  

  

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

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

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;  

• a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;  

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

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel.   

  

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében:  

• tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe;  

• támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésekre való jelentkezését.  
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Elmélet:  

  

• Vészhelyzet, sürgősségi- sürgős állapotok definíciója  

• A sürgősségi betegellátás rendszere  

• Baleseti mechanizmusok  

• A sebzések fajtái, a sebellátás alapjai  

• Mentőhívás  

• A fájdalomcsillapítás alapjai  

• A recept nélkül kapható gyógyszerek az elsősegélynyújtásban  

  

Gyakorlat  

• Keringési paraméterek vizsgálata: pulzustapintás, pulzus megítélése, vérnyomásmérés  

• Légzési paraméterek vizsgálata: mellkas-vizsgálat, légzés megítélése   

• A vérzéscsillapítás módszerei  

• Sebellátás;  

• Égések, fagyások helyszíni ellátása  

• Fektetési módok: stabil oldalfekvés technikája  

  

TANTÁRGY  ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK  

Biológia  - rovarcsípések  

- légúti akadály  

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés  

Kémia  - mérgezések  

- vegyszer okozta sérülések  

- savmarás  

- égési sérülések  

- forrázás  

- szénmonoxid mérgezés  

Fizika  - égési sérülések  

- forrázás  

Testnevelés   -  magasból esés  
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Az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

elsősegélynyújtási 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 

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

nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan  
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II. Helyi tanterv  

  

2.1 A választott kerettanterv megnevezése  

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk:  

  

Tantárgy megnevezése       Változat  

Magyar nyelv és irodalom  A változat  

Matematika  Alap változat kiegészítve az emelt 

óraszámú B változattal  

Fizika  B változat  

Kémia  B változat  

Biológia-egészségtan  A változat  

Ének-zene felső tagozat  A változat  

Ének-zene alsó tagozat  A változat  
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A 2020-2021 tanévtől felmenő rendszerben kivezetésre kerül: 

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő  

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. H2013-

as tanterv a 2013/2014-es tanévtől –1-4. évfolyam  

 

 

Tantárgy  

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

            

Kötelező tanítási órák  

Magyar nyelv  

és irodalom             

8  8  288  8  8  288  8  8  288  8  8  288  

Idegen nyelv                    2  2  72  

Matematika  4,5  4,5  162  4,5  4,5  162  4,5  4,5  162  4,5  4,5  162  

Hit- és  

erkölcstan  

1  1  36  1  1  36  1  1  36  1  1  36  

Környezetismeret  1,5  1,5  54  1,5  1,5  54  1,5  1,5  54  1,5  1,5  54  

Ének-zene  2  2  72  2  2  72  2  2  72  2  2  72  

Vizuális kultúra   2  2  72  2  2  72  2  2  72  2  2  72  

Életvitel és  

gyakorlat  

1  1  36  1  1  36  1  1  36  1  1  36  

Testnevelés  5  5  180  5  5  180  5  5  180  5  5  180  

Kötelező tanítási 

órák összesen  
25  25  900  25  25  900  25  25  900  27  27  972  

Nem kötelező (választható) tantárgy  

Idegen nyelv  1  1  36  1  1  36  2  2  36  1  1  36  

Kötelező és  

nem kötelező  

órák összesen  

27  27  972  27  27  972  27  27  972  29  29  
104 

4  

Óraszámon 

felüli  hit- 

 és 

erkölcstan  

1  1  36  1  1  36  1  1  36  1  1  36  
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H2013-as tanterv a 2013/2014-es tanévtől – 5-8 évfolyam  

                                                                                                                                                                     

Tantárgy  

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

            

Kötelező tanítási órák  

Magyar nyelv és 

irodalom  

4  4  144  4  4  144  3  3  108  4  4  144  

Idegen nyelvek  3  3  108  3  3  108  3  3  108  3  3  108  

Matematika  4  4  144  3  3  108  3  3  108  3  3  108  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek  

2  2  72  2  2  72  2  2  72  2  2  72  

Erkölcstan v. hit- és 

erkölcstan  

1  1  36  1  1  36  1  1  36  1  1  36  

Természetismeret  2  2  72  2  2  72              

Biológiaegészségtan              1  2  54  2  1  54  

Fizika              1  2  54  2  1  54  

Kémia              2  1  54  1  2  54  

Földrajz              2  1  54  1  2  54  

Ének-zene  1  1  36  1  1  36  1  1  36  1  1  36  

Vizuális kultúra  1  1  36  1  1  36  1  1  36  1  1  36  

Dráma és tánc vagy 

hon- és népismeret  

1  1  36                    

Informatika        1  1  36  1  1  36  1  1  36  

Technika, életvitel 

és gyakorlat  

1  1  36  1  1  36  1  1  36        

Testnevelés és sport  5  5  180  5  5  180  5  5  180  5  5  180  

Osztályfőnöki óra  1  1  36  1  1  36  1  1  36  1  1  36  

Kötelező tanítási 

órák összesen  
26  26  936  25  25  900  28  28  

100 

8  
28  28  1008  

Nem kötelező (választható) tantárgy  
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Szabadon 

tervezhető órakeret 

informatika  

1  1  36                    

Szabadon 

tervezhető órakeret 

magyar nyelv és 

irodalom  

            1  1  36        

Szabadon 

tervezhető órakeret 

matematika  

      1  1  36  1  1  36  1  1  36  

Óraszámon felüli 

egyházi ének  
1  1  36  1  1  36              

Kötelező és nem 

kötelező órák 

összesen  

27  27  972  26  26  936  30  32  

111 

6  32  30  1116  

Óraszámon felüli 

hit-és erkölcstan  

1  1  36  1  1  36  1  1  36  1  1  36  

  

Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 

követelményei megegyeznek az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel, azzal az eltéréssel, hogy a 

gyakorlásra több időt tervezünk.  

  

A tanulóktól, illetve szüleiktől a tanévet megelőzően nyilatkozatot kérünk a választható órákat 

illetően, amellyel egyúttal kötelezettséget is vállalnak egy évre az órákon való részvételre.  
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A 2020-2021. tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerül: 

 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. évfolyamon 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 
1. 

évf 

2. 

évf 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7 7 7 7 

Idegen nyelv 1 1 2 3 

Matematika 4 4 4 4 

Digitális kultúra    1 1 

Hit- és erkölcstan 2  2  2  2  

Környezetismeret 
  

1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika és tervezés  1 1 1 1 

Testnevelés  5 5 5 5 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
2 2 2 2 

Maximális órakeret 24 24 24 25 

Intézményünk órakerete 24 24 27 27 
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Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 5–8. évfolyamon 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 
5. 

évf 

6. 

évf 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 4 3 4  

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4  4  

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Hit- és erkölcstan 2 2 2 2 

Természettudomány  2 2   

Biológia      1,5  1,5 

Fizika     1,5  1,5 

Kémia     1,5  1,5 

Földrajz     1,5 1,5 

Ének-zene 2 1 1 1 

Egyházi ének 1 1   

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Hon- és népismeret  1   

Dráma és színház    1  

Digitális kultúra  1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1  

Testnevelés  5 5 5 5 

Közösségi nevelés  1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
1 2 2 2 

Maximális órakeret 28 28 30 30 

Intézményünk órakerete 29 29 31 31 
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2021/2022. tanévtől felső tagozatban a technika és tervezés tantárgy oktatása megszűnik, helyette a 

digitális kultúra tantárgy óraszáma 5-7 osztályokban 1-ről 2-re emelkedik. 

 A 2021/2022-es tanévben az 5-6. osztályokban a digitális kultúra tantárgy, 7 osztályban az 

informatika tantárgy óraszáma 1-ről 2-re változik. 

2.2 A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai 

foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező 

tanórai foglalkozások meghatározása 

 

A két évfolyamra megfogalmazott tantárgyi óraszámok tanévenkénti meghatározása is az iskola 

szakmai feladata közé tartozik. A két tanévre előírt ismeretek és fejlesztési követelmények 

szétválasztása megtörténhet a tematikai egységek mentén is, de bizonyos esetekben (elsősorban 

képességfejlesztésre irányuló egységek tekintetében) a tematikai egységek meg is bonthatók. A 

tanévekre történő bontás során a megadott óraszámot annak figyelembevételével szükséges 

meghatározni, hogy a fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végére teljesüljenek. 

 

2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei  

  

Iskolánkban az oktató munka során a tanterv kívánalmainak megfelelő tankönyvet, 

munkafüzetet, térképet, stb. használunk a tananyag feldolgozásához.   

  

Az iskola tankönyvválasztásának szempontjai   

  

A szakmai munkaközösségek, a tankönyvek, a taneszközök kiválasztásánál a következő 

szempontokat veszik figyelembe:  

• a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének   

• a taneszköz legyen jól tanítható, jól tanulható  

• a taneszköz nyomdai kivitelezése legyen alkalmas a tantárgy óraszámának és igényeinek 

megfelelő használatára több tanéven keresztül  
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• a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének 

fejlesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz 

állapotának megóvására  

• Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  

• amelyek több éven keresztül használhatók  

• amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai  

• amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. 

munkafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló)  

• amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális anyag, amely interaktív táblán segíti az órai 

munkát feladatokkal, 3D modellek, grafikonrajzoló, statisztikai programok, interaktív 

feladatok, számonkérési lehetőségek stb. segítségével  

• amelyekhez olyan hozzáférés biztosított, amely az iskolában használt digitális 

eszközöket és tartalmakat interneten keresztül a diákok otthoni tanulásához is nyújtani 

tudja  

  

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl.: torna 

felszerelés, rajz felszerelés, technika felszerelés, logopédiai felszerelés).  

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak kidolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve 

alapján.  

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt az iskola tájékoztatja. A 

taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülő kötelessége.  

  

A tankönyvek térítésmentes igénybevétele minden tanuló számára biztosított. 

  

2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai  

  

2.4.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  

  

• az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése  
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• mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait • a mozgásigény 

kielégítése a mindennapos testneveléssel  

• a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése   

• a koncentráció és a relaxáció képességének megalapozása  

• fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe  

• fokozatosan kialakítjuk a kooperatív- és interaktív tanulási technikákat  

• a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés  

• a tanulók egészséges terhelése  

• személyre szóló fejlesztő értékelés  

• helyes magatartásformák megismertetése és gyakoroltatása  

• önálló tanulás és önművelés megalapozása  

• biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat megalapozása  

• alapvető képességek, készségek elsajátítása  

• belső motivációk kialakítása változatos szervezési megoldásokkal  

• cselekvő tanulás előnyben részesítése  

• meglévő ismeretek felhasználása  

• differenciálás a tanulás minden területén • hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, 

tehetséges tanulók esetében egyéni bánásmód alkalmazása  

• tanulás esélyek egyenlőségének biztosítása, különböző tanulásszervezési megoldásokkal  

• a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémáik megoldásának segítése  

• a tanuló személyiségének, képességeinek, szociokulturális hátterének megismerése  

  

2.4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  

  

• a 3 – 4. évfolyamon erőteljesebbé válnak – a 4. évfolyam végére már meghatározóan – 

az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok  

• mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat-és problémamegoldáshoz, fejlesztjük a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait  

• a mozgásigény kielégítése a mindennapos testneveléssel és a sportkörrel  

• a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás továbbfejlesztése  
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• a koncentráció és a relaxáció képességének fejlesztése  

• a kooperatív – interaktív tanulási technikák rendszeres alkalmazása  

• a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés  

• a tanulók egészséges terhelése  

• személyre szóló fejlesztő értékelés  

• helyes magatartásformák gyakoroltatása  

• önálló tanulás és önművelés szorgalmazása  

• biztonságos szóbeli és írásbeli szóhasználat továbbfejlesztése  

• alapvető képességek, készségek fejlesztése  

• belső motiváció változatos szervezési megoldásokkal  

• cselekvő tanulás alkalmazása  

• meglévő ismeretek beépítése az új tananyagba  

• differenciálás a tanítás minden területén • hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, 

tehetséges tanulók esetében egyéni bánásmód alkalmazása  

• tanulási esélyek egyenlőségének biztosítása különböző tanulásszervezési megoldásokkal  

• a feltárt tanulási nehézségek folyamatos figyelemmel kísérése (Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat, Tanulási Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs Szakértői Bizottság…)  

• az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítése szituációs játékok alkalmazásával  

• önismeret, önértékelés képességének fejlesztése • az együttműködés értékének 

tudatosítása a családban, a közösségekben  

  

2.4.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  

  

• a felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, 

a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása  

• kreativitás fejlesztése, írásbeliség és szóbeliség egyensúlyára való törekvés, a tanulók 

egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló fejlesztő értékelésük  

• szövegértelmező és szövegalkotó értelmezés fejlesztése,  

• pozitív motiváció kialakítása  

• kommunikációs készség fejlesztése  

• valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése  
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• a nyelv logikai elemeinek helyes használata  

• tervezés, ellenőrzés igényének kialakítása  

• az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani • önismeret, önértékelés 

képességének fejlesztése az együttműködés értékének tudatosítása a családban, a 

közösségekben, a baráti kapcsolatokban  

  

2.4.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  

  

A felső tagozat 7 – 8. évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre 

összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, 

hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

  

• mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait  

• a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása, és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása  

• fokozatos kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat  

• fejlesztjük az igényes szóbeli és írásbeli közlést, a tanult ismeretek közötti  

összefüggések felismerését, azok értő alkalmazását  

• fejlesztjük a kombinatorikus gondolkodást   

• megismertetjük és gyakoroltatjuk a helyes magatartási formákat, a személyiség erkölcsi 

arculatának értelmi és érzelmi megalapozásával.  

  

2.5 A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja  

  

A Nkt. 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg. 
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A helyi megvalósításának részletes szabályai a pedagógiai program „Az egészségfejlesztéssel 

összefüggő feladatok” c. fejezetében találhatók.  

  

Az óvodába járó gyermekek a napirendbe beillesztve mindennapi testnevelésben részesülnek.   

  

A mindennapos kötelező tanórai testnevelés órákon kívül szabadon választható délutáni 

sportfoglalkozásokra is lehetőséget biztosít az intézmény.  

  

A délutáni sportfoglalkozásokat iskolai sportrendezvények keretében szervezzük meg. Ezeken 

az iskola minden tanulója jogosult részt venni.  

  

A délutáni sportfoglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja a megfelelő személyi 

és tárgyi feltételeket.   

  

2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai  

  

Iskolánkban pedagógusválasztásra, kivételes esetekben, az első osztályban van lehetőség.  

Mivel iskolánkban párhuzamos évfolyamok működnek, indokolt esetben az igazgató 

hozzájárulásával történhet meg az osztályok közötti átmenet. Pedagógusválasztásra más 

módon nincs lehetőség.   

Ha a tanulót a szülő kérelmére felvették a szabadon választott tanórai foglalkozásra, akkor a 

tanítási év végéig köteles részt venni azon. A szabadon választott tanórai foglalkozást úgy kell 

tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. Az iskolának minden évben a Nemzeti Köznevelési 

Törvény illetve a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezései alapján fel kell mérni, 

hogy a tanuló milyen szabadon választott tanítási órán kíván részt venni.  

  

2.7 A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint 

a magatartás és szorgalom minősítésének elvei 
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Írásbeli és szóbeli feladatok értékelése  

Az írásbeli, szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai  

  

   Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások alapelvei:  

• a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével történjenek 

(feladattípusok, terjedelem), 

• tükrözzék az osztályok és az egyes tanulók esetében is a differenciálás elvét,  

• az értékelés pozitívumokat kiemelő, segítő hatású legyen,  

• az írásbeli beszámoltatások ne kerüljenek nyomasztó túlsúlyba a szóbeli 

beszámoltatások rovására. Különösen ügyelni kell erre azoknál a tantárgyaknál, 

amelyeknél ezt a tantárgy jellege megköveteli (magyar, történelem, idegen 

nyelvek),  

• legyenek rendszeresek: tanév eleji, évközi, év végi felméréseknél, méréseknél 

valamint a témazáró dolgozatoknál bejelentettek,  

• a BTM-es és SNI-s gyerekeket a Nevelési Tanácsadó és a TKVSZRB által 

megjelölt szakértői vélemény alapján egyénileg értékeljük,   

• a feladatok legyenek változatosak, gondolkodtatóak, egyértelműek, érdeklődést 

felkeltők,  

• a feladatok a tanult ismeretekre épüljenek - a begyakorolt, kifejlesztett 

készségeket kérjék számon,  

• tantárgytól függetlenül fontos a szép, helyes magyar beszéd tanítása, a 

kifejezőkészség, az előadói készség fejlesztése.  

  

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások célja:  

• adjanak hiteles, átfogó képet a tanulók ismereteiről, jártasságaik és készségeik 

kialakulásának mértékéről;   

• tegyék lehetővé ezek szaktanári értékelését,  

• igazolják vissza a tanulót érintő pedagógiai folyamat eredményét vagy 

eredménytelenségét;  

• alapozzák meg az esetleg szükséges kiigazításokat.  

  

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások formái:  
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• egyéni  

• csoportos  

• egész osztályt érintő  

• OH felmérés a 6. és 8. évfolyamon  

• iskolai munkán alapuló/ otthoni munkán alapuló  

  

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások módszerei:  

• igaz-hamis állítás  

• hibás állítások javítása  

• TOTÓ  

• jegyzetelés (tankönyvből, könyvtári könyvből)  

• szöveg kiegészítése  

• szógyűjtés  

• feleletválasztás  

• mondat-kiegészítés  

• tollbamondás  

• vázlatírás  

• fogalmazás  

• olvasónapló írása előzetes szempontok alapján  

• témazáró dolgozat  

• teszt  

• rövid, egy-egy anyagrészt átfogó tudáspróba  

• röpdolgozat  

• feladatlap  

• vaktérkép  

• felelet  

• kiselőadás, esszé  

• gyűjtőmunka  

• szómagyarázat készítése  

• tömörítés  

• verselemzés  

• összehasonlító elemzés  
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• kísérlet leírása  

• élménybeszámoló  

• projekt készítése  

• tudományos dolgozatok (kutatómunkán alapuló verseny)  

 Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások rendje  

• A tananyag feldolgozásában a kiemelten fontos részek elsajátításának 

ellenőrzésekor;  

• egy-egy témakör összefoglalása után;  

• félévi vagy év végi ütemezéssel.  

 Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások korlátai  

• Naponta két témazáró dolgozatnál ne írassunk többet! Két témazáró mellett a 

tanulók ne írjanak más dolgozatot!  

• Mivel nincs azonnali visszajelzés írásbeli számonkérés közben, a 

bizonytalanabb tudású tanuló teljesítménye még gyengébb lehet.  

• A feladat elvégzése után nem kap azonnali visszajelzést teljesítményéről a 

tanuló, ami különösen a kisebb gyerekeknél hátrányos.  

• A sajátos nevelési igényű tanulókat nehéz helyzetbe hozhatja (beszédhiba, 

diszgraphia, nagyothallás, kimutatott részképesség zavarok). Számukra – 

egyéni elbírálás alapján – biztosítsuk a megfelelő egyéni számonkérési 

formákat!  

  

A beszámoltatások tanulmányi értékelésben betöltött szerepe:  

• A rendszeres értékelés elengedhetetlen, ugyanis tanár és a diák számára 

egyaránt visszajelzés a végzett munkáról.  

• Megalapozza a szöveges vagy az érdemjeggyel történő értékelést, kijelöli a 

további fejlesztési irányokat.  

  

A Köznevelési törvény alapján a pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év 

közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal 

minősíti. A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök 

– az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével - végzi. Az érdemjegyről a 

tanulót és annak szülőjét rendszeresen értesíteni kell.  



Magvető Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai 

programja - 2021  

86  

  

  

Érdemjegyek és osztályzatok: 

• 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).  

• a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), 

hanyag (2).  

  

A 2011 CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapján az első évfolyamon félévkor és év 

végén, továbbá a második évfolyamon félévkor - szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a 

tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Év közben a 2. 

osztály második félévétől és a 3-8. évfolyamos tanulókat érdemjegyekkel minősítik a 

pedagógusok a fentiek alapján.  

  

A felzárkóztatásra szorul minősítés esetén a tanuló évfolyamismétlésre történő utasítása csak a 

szülő kérelmére történhet, ha az évfolyamismétlésre a tanítási órákról való távollét miatt van 

szükség.   

  

A törvény 70§.(2) biztosított jogunkkal élve sajátos értékelési rendszert alkalmazunk.   

  

Iskolánkban a tanulók értékelésének célja:  

• a gyermek személyiségének önismeretének fejlesztése, hogy segítsük a gyermekeket a 

követelmények elsajátításában;  

• motiváljunk a tanulásra és oldjuk szorongásunkat.  

  

Az értékelésben humanisztikus elveket alkalmazunk.  Az 

értékelés legyen:  

• egységes, egyszerű, áttekinthető  

• alkalmazkodjon a gyermekek életkorához és teherbíró képességéhez  

• jelezze a sikert és a kudarcot   

• vegye figyelembe a szorgalmat és a tudást  
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• tájékoztassa a tanulót és a szülőt  

• soha se legyen bántó, kedvszegő  

• koncentráljon az eredményekre  

A szaktárgyi értékelésnél a követelményeket a javuló tendenciát vesszük figyelembe, 

osztályzat, érdemjegy nem adható a felszerelés hiánya vagy rossz magatartás miatt. 

Érdemjeggyel, osztályzattal büntetni nem szabad.  

   

 

Az értékelés és beszámoltatás formái, követelményei  

  

Az értékelés formái  

A bevezető és kezdő szakaszban a szöveges értékelés a tanulók tantárgyi fejlődésében elért 

eredményeit tükrözze, és a tovább fejlesztés módjára tegyen utalást. (év közben, félévkor, év 

végén).  

  

a) személyes, szóbeli, javító, tanácsadó jellegű  

A közösen végzett tevékenységek során tudatos szóbeli értékelés, vagy hosszabb 

beszélgetés, helyzetfeltárás gyerekkel, szülővel.   

b) írásbeli szöveges  

Az írásbeli munkák értékelése nem formálisan, hanem előremutató megjegyzésekkel.  

c) Hagyományos ötfokú érdemjegyek és osztályzatok (Az érdemjegyek megállapítása az 

alábbiak szerint történik: Közepes: az átlagtól számított kétszórásnyi távolság; innen 

fölfelé és lefelé is egyszórásnyi különbségekkel lépdelünk).  

  

A beszámoltatás formái  

  

• Szóbeli felelet, iskolánk a szóbeliségre helyezi a hangsúlyt. Kritériuma: A tanuló kerek, 

egész, összefüggő mondatokban tudjon számot adni ismereteiről. Félévente minimum 

két feleletjegynek kell lenni tantárgyanként egy tanulónál.  

• Írásbeli felelet a szóbeli felelettel egyenértékű jegy, ha kifejtő jellegű a dolgozat 

tartalma. Alkalmanként alkalmazható, de büntető eszközként nem szolgálhat. Egy héten 

belül az írásbeli feleletet ki kell javítani.  
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• Témazáró dolgozat összefoglalás és bejelentés után íratható. A hiányzó tanulókkal be 

kell pótoltatni, de nem más tanóra rovására. A dolgozatot egy héten belül ki kell 

javítani. A dolgozatfüzetben tükörjavítást kell alkalmazni. Egy tanítási napon két 

témazáró dolgozatnál több nem íratható. A témazáró dolgozat jegye döntő a tanuló 

értékelésénél.  

  

Az értékelés és minősítés követelményei  

• Az érdemjegy nem adható felszerelés hiánya vagy rossz magatartás miatt.  

• A szóbeliség érvényesüljön az írásbeliséggel szemben.  

• Havonta minimum egy érdemjegye adása kötelező.  

• Félévenként minimum két szóbeli felelet szükséges.  

• Az osztályzást mindig kísérje szóbeli értékelés.  

• Tanév elején az ismétlés után mérjük fel az előző évben elsajátított ismereteket 

(diagnosztizáló mérés).  

• félévente legalább két felmérő dolgozat (szummatív értékelés) kötelező (félévkor és év 

végén):  

- magyar nyelv és irodalom  

- matematika  

- történelem  

- földrajz  

- természetismeret  

- biológia  

- kémia  

- fizika.  

• Az órai aktivitás, a füzetek vezetése pozitívan vagy negatívan befolyásolják a tantárgyi 

jegyet.  

• A szóbeli feleletet kékkel, az írásbeli feleleteket karikázott kékkel, a témazáró jegyét 

pirossal, az órai munkát és gyűjtőmunkát karikázott zölddel, a külalakot zöld színnel, a 

memoriterekért adott osztályzatot feketével jelöljük a naplóban.  

• A szülőket rendszeresen tájékoztatjuk az elért eredményekről a tájékoztató füzeten 

keresztül. A szóbeli és írásbeli feleletek, dolgozatok jegyeit az adott órán a pedagógus 

köteles bevezetni és aláírásával hitelesíteni a tájékoztató füzetbe. Negyed és 

háromnegyed évkor szöveges értékelést adunk. Félévkor a tájékoztató füzetbe, év végén 
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a bizonyítványba kerülnek az érdemjegyek. Szaktárgyi dicséreteknél a naplóba (D) betűt 

írunk a bizonyítványba és a törzslapba kitűnő bejegyzés kerül.  

  

 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása  

  

Az alsó és a felső tagozatra egyaránt vonatkozik, hogy csak a tanítási órán már begyakorolt 

írásbeli feladattípusok adhatók fel házi feladatként. Az írásbeli leckéket ellenőrizni kell, akár 

ön-, akár tanári ellenőrzéssel. Minden pedagógusnak szem előtt kell tartania a 

mértékletességet. A leckék adása során is érvényesüljön a differenciálás.  

Tudatosítani kell a tanulókban, hogy a leckét mindig a szóbeli feladat megtanulásával kell 

kezdeni, s utána lehet az írásbeli munkát elvégezni.  

A házi feladatokat a tanulók otthon, napköziben vagy tanulószobán végzik. 

  

Házi feladatok adásának elvei, korlátai  

 

Alsó tagozat:  

Alsó tagozat (első szakasz): maximum egy óra tanulási idő alatt elvégezhető szóbeli és írásbeli 

lecke adható. Hét közben és hétvégére kötelező házi feladat nem adható, csak szorgalmi 

feladat.  

  

Iskolánkban első - harmadik évfolyamon működik iskolaotthonos nevelés, oktatás. Ez azt 

jelenti, hogy a gyermekek 8-16 óra között az iskolában vannak, mely idő alatt biztosítjuk a 

kötelező tanórai foglalkozásokat, a nem kötelező tanórai foglalkozásokat, a napközis 

foglalkozásokat és a mindennapos testedzést a délelőtti és a délutáni tanítási időszakban, 

egymást váltva, a tanulók arányos terhelését figyelembe véve.   

• Biztosítjuk a mindennapos testmozgást.  

• Az iskolaotthonos nevelésben, oktatásban a tanulók elsajátítják az új ismereteket, 

tananyagot, és a következő tanítási napokra is felkészülnek.  

• Az iskolaotthonos nevelésben és oktatásban megteremtjük a feltételeket a tankönyvek, 

füzetek és más tanulói felszerelések iskolai tárolásához.  
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• Az iskolaotthonos nevelés-oktatás egységes keretbe foglalja a tanulók egyéni 

képességeihez igazodó fejlesztés teljes folyamatát, biztosítva a tanulóknak a pihenés, 

kikapcsolódás, a szórakozás és a testmozgás lehetőségét.  

• Mivel az iskolaotthonos nevelésben oktatásban a tanuló az egész napos felkészítés során 

készül fel a következő tanítási napokra, ezért házi feladat nem adható.  

  

A negyedik évfolyamon napközis foglalkozás választható.   

  

 

 

  

Felső tagozat:  

  

Felső tagozat (második szakasz): Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok 

elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. A napi 

felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.  

  

A fenti időkeretek egy átlagos felkészültségű és képességű tanulóra vannak vonatkoztatva.  A 

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

kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.  

  

• Hétvégére (szombatra-vasárnapra) nem adunk házi feladatot!   

• Az őszi, téli és tavaszi szünetekre nem adunk házi feladatot!  

• A nyári vakációra (az évközi terhelés csökkentése érdekében) szabadon választhatóan 

adjuk fel a házi olvasmányokat.  

  

A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

A tanuló magasabb évfolyamra lép, ha az évfolyam követelményeit minden tantárgyból – 

legalább elégséges osztályzattal – a szorgalmi időszakban, osztályozó vizsgán vagy különbözeti 

vizsgán teljesítette. Nem léphet tovább az a tanuló, aki valamelyik tantárgy 

követelményrendszerét nem teljesítette. 
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Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és az 

osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az 

adott osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek 

átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek 

okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a nevelőtestület a pedagógus 

indokaival és döntésével nem ért egyet, az osztályzatot az évközi jegyek alapján a tanuló javára 

módosíthatja. 

 

 

 

 

A magatartás és a szorgalom helyi minősítési rendszere 

 

Tanulóink személyiségfejlődésének, neveltségi szintjük értékelésének fontos eszköze 

magatartásuk és szorgalmuk minősítése. A minősítési rendszerrel célunk az egységes szemléletű 

értékelés megvalósítása. 

A minősítés formái: 

A tanuló magatartásának értékelése, minősítése: példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2). 

A tanuló szorgalmának értékelése, minősítése: példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2). 

Félévkor a minősítés az ellenőrző könyvbe csak számmal kerül be, az év végi bizonyítványba a 

fenti egyszavas minősítéseket kell beírni. 

A minősítés eljárásrendje: 

 A tanulók magatartását és szorgalmát az első évfolyamon félévkor és év végén, a második 

évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni. A második év végétől a 

hagyományos osztályzásos módszert használjuk, azaz a tanuló magatartását és szorgalmát 

tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeljük, félévkor és a tanítási év végén 

osztályzattal minősítjük. 

 Az osztályfőnök az általa gyűjtött információk alapján a félévi, illetve az év végi osztályozó 

értekezleten javaslatot tesz az egyes tanulók minősítési fokozatára. 
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 A minősítések kialakításában az osztályfőnök támaszkodik az osztályban tanító tanárok, az 

osztály-diákbizottság véleményére és a minősítést megvitatja az osztályközösséggel, valamint 

az érintett tanulóval. 

 Változtatni kell annak a tanulónak a magatartási érdemjegyét, akinek a tanárokhoz, 

felnőttekhez, társaihoz való viszonya kifogásolható. 

 A végleges minősítés a nevelőtestület döntése alapján alakul ki az érvényben lévő minősítési 

fokozatok alapján. 

 Az első félév végén az adott időszakban (félévben), a tanév végén az egész tanévben mutatott 

magatartást és szorgalmat értékeljük.  

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

 A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. 

 Az értékelés alapelveit, az egyes minősítések feltételeit az osztályfőnök a tanulókkal az év 

elejei első osztályfőnöki órákon, a szülőkkel a tanév első szülői értekezletén ismerteti. 

 

A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei: 

Az iskola tanulói a 2016/2017 tanévtől kezdődően havi egy alkalommal kötelesek részt venni a 

felekezetük szerinti istentiszteleteken/miséken, melyről igazolást kapnak. A templomlátogatás 

rendjének be nem tartása esetén, az adott tanuló félévi és tanév végi magatartás osztályzatát 

egy fokozattal le kell minősíteni. (pl. „példás” -ról „jó” –ra.) 

 

2.8 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei  

  

 Iskolánkban minden évben a fenntartó jóváhagyásával, azokon az évfolyamokon és 

tantárgyakból szervezünk csoportbontásokat, amelyekben mind a létszámot figyelembe véve, 

mind a gyermekek képesség szerinti elosztását pedagógiailag megalapozottnak tartjuk. A  

csoportbontások során a nevelőtestület tagjai, konzultálnak, egyeztetnek nem csak egymással, 

hanem a gyermekek szüleivel is. A csoportbontással célunk az, hogy minél jobban egyénre 

szólóan, differenciáltabban tudjuk fejleszteni a gyermekek készségeit, képességeit, ismereteit.   

    

Kialakítható csoportok 



Magvető Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai 

programja - 2020  

93  

  

Képesség szerinti bontásban: 

• átlagos, jó képességű tanulók  

• átlagos, fontolva haladó tanulók  tantárgyi osztályzatoktól függő  

 

  

A csoportba sorolás alapelvei:  

• A tanulás szempontjából fontos sajátosságok felmérése (részképességek fejlettsége,   

• szociális érettség, intellektuális képességek – figyelem, emlékezet, koncentráció, 

szókincs, monotónia tűrés).  

• A tanuló korábbi tantárgyi mérési eredményei: félévi és tanév végi mérések (értő 

olvasás, nyelvtan-helyesírás, matematikai logika és idegen nyelv)  

• A csoportok átjárhatóak, módosításra szükség szerint a tanító/tanár javaslatára, a 

csoportban tanító pedagógusok és az osztályfőnökök döntése alapján kerülhet sor.  

  

A csoportok kialakításakor figyelembe vettük, a negyedik év végi tantárgyi osztályzatot, a 

tanító nénik véleményét, illetve a 4. osztályos év végi felmérések eredményét melynek célja:  

• tájékozódni az alapozó funkciókat illetően részletes információkat szerezni a pedagógiai 

döntések beavatkozások fejlesztése előtt,  

• a tanulók tudásának, hiányának feltárása, a tanulók milyen feltételekkel kezdik a nevelés 

- oktatás szakaszát,  

• ismeretek, készségek, képességek hasznosítása, feltérképezése,  

• az alsó és felső tagozatos munkaközösségek konzultációi,  

• az osztályfőnökök és a szaktanárok esetmegbeszélései.  

  

Legfontosabb szervezési feladatok:  

• az alapvető készségekre, képességekre irányuló megfigyelések, mérések, ellenőrzések 

számbavétele,  

• az alkalmazott ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer hatékonyságának vizsgálata, 

szükséges korrekciója,  

• a pedagógiai program, helyi tanterv szükség szerinti módosítása,  

• a rendelkezésre álló képesítési struktúra számbavétele,  
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• a pedagógusok felkészítésének megszervezése,  

• a felkészítéssel kapcsolatos további igények megtervezése,  

• a csoportbontásban történő oktatás keretében szerzett tapasztalatok feldolgozása, 

értékelése.  

  

Ezekben a csoportokban lehet az egyéni képességeknek megfelelően differenciálni. A 

kompetencia-mérés tükrében magyar és matematika tantárgyakból a vizsgált területek képet 

adnak arról, hogy melyek azok a képességek, készségek, amelyek több tanulónál okoznak 

gondot, vagy éppen nagyon jó (országos átlag feletti) a teljesítményük. Ennek tudatában dönt 

a tantestület osztályonként és tantárgyanként a csoportokról. A csoportok a tanulók 

tanulmányi előmeneteléhez igazodnak és átjárhatók. Létszámuk is a mérés eredményétől 

függ.  

  

Lehetőség van iskolánkban szakkörön való részvételre, melyet a tanulók szabadon 

választhatnak.    

A választásukat a szülők aláírásukkal megerősítik, és az azon való részvételt egész tanévre 

kötelezőnek tekintik.  

  

2.9 A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 

kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

 

Intézményünkre nem releváns. 

 

2.10 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei, programjai, 

tevékenységei  

  

2. 12.1 Az iskola egészségnevelési elvei  

  

Testi és lelki egészség  

  

A kisiskolás egészséges fejlődését és eredményes tanulását döntően befolyásolja, hogy az 

iskola milyen mértékben és módon elégíti ki mozgásigényét. Ezért a mozgáskultúra 
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célirányos, szervezett fejlesztése mellett naponta kellő időt szükséges biztosítani a kötetlen 

játékra és a szabadlevegőn szervezett mozgásra.   

  

A tanulók egészséges tanulási környezetének megszervezése, elhelyezése, a humánus, 

szeretetteljes bánásmód és szorongásmentes légkör megteremtése mellett a tanítónak 

figyelemmel kell kísérnie – a testi-lelki egészség védelmében – a gyermekek testi fejlődését 

és otthoni neveltetését is, hogy adott esetben teljesíthesse védő - segítő feladatait.  

  

A lelki egészség fontos összetevője a kortárskapcsolatok szerveződése, a közösségben 

elfoglalt pozíció, a barátkozás sikeressége. Ezek kedvező alakulásához esetenként a tanító 

segítsége indirekt irányítása is szükséges.  

  

 Olyan pedagógiai eljárások alkalmazása kívánatos, amelyek hatására a mellőzést, a 

kirekesztést, a sértő elzárkózást, a féktelen indulati megnyilvánulásokat felváltja a csoportban 

az elfogadás, a türelem, készség az együttműködésre, az egymás segítése, az őszinte 

hangnem, a kölcsönös megbecsülés. Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő 

nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a 

tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését.   

  

Személyi és tárgyi környezetével az iskola segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, 

magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészségi 

állapotát javítják. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének 

módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet 

értékként való tiszteletére is nevel.   

  

A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt életükben 

legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt 
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kialakítani, konfliktusokat megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak 

iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Ismertessék meg a környezet – elsősorban a 

háztartás, az iskola és a közlekedés – leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető 

tényezőit és ezek elkerülésének módjait. Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek – különösen a 

serdülőknek – a káros függőségekhez vezető szokások (pl.: dohányzás, alkohol- és 

drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakulásának megelőzésében.  

  

Segítség a krízishelyzetbe jutottakat. Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon 

a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, és figyelmet fordítson a családi életre, a felelős, 

örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre.   

  

Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny 

részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, 

lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van.  

  

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire  

  

Az alapozás igényével már a kisiskolások nevelésében is megjelenik az állampolgári nevelés. 

Itt elsősorban a társadalmi tapasztalatok szerzése (pl.: foglalkozások megismerése, a 

társadalmi munkamegosztás konkrét eseteinek megfigyelése, a felnőtt szerepekhez 

kapcsolódó szerepjátékok, magatartásformák, személyközi kapcsolatok elemzése, 

modellezése konkrét esetek kapcsán), attitűdformálás, magatartási minták közvetítése a cél.   

  

Továbbá olyan személyiségvonások fejlesztése, amelyek a későbbiekben nélkülözhetetlenek 

az értékes társadalmi tevékenységekben való részvételhez, az egyén boldogulásához (pl.: 

feladattudat, a gyermek önmagáért és környezetéért érzett felelőssége, az együttműködés 
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képessége, a közösség ügyei iránti érdeklődés, figyelem és tenni akarás, a 

véleménynyilvánítás igénye, a tolerancia, a türelem alapjai). A fejlesztés keretét a 

célirányosan szervezett tanulási és szabadidős tevékenységek és a természetes élethelyzetek 

adják.   

  

A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános célja, 

hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását. Összetevői: az egyéni adottságok, 

képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése; a foglalkozási ágak tartalmának, 

követelményeinek és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak 

tevékenységek és tapasztalatok útján történő megismerése; a lehetőségek és a valóság, a 

vágyak és a realitások összehangolása. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy életpályájuk 

során többször pályamódosításra kényszerülhetnek.  

  

Az iskolának – a tanulók életkorához és a lehetőségeikhez képest – átfogó képet kell nyújtani 

a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételek, tevékenységek biztosítására van 

szükség, amelyek elősegítik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek 

az érdeklődéseiknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismereteiket.  

  

A pályaorientáció csak hosszabb folyamat során és csak akkor lehet eredményes, ha a 

különböző tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek összehangolásán alapul. 

A pályaorientáció területén található kulcskompetenciák közül kiemelt figyelmet igényel a 

rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének a képessége egyéni és 

társadalmi szinten egyaránt.   

  

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag 

megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszer kialakításáról és erősítéséről van 
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szó, amely gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoz magában. A szociális 

kompetenciák fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és 

versengéssel kapcsolatos területek erősítése. Ezzel párhuzamosan szükséges a társadalmi- 

állampolgári kompetenciák körét is meghatározni, nevezetesen a jogaikat érvényesítő, a 

közéletben részt vevő és közreműködő tanulók képzéséről van szó.   

  

A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztésének fontos részét képezik a gazdasággal, az 

öntudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, 

mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség, szoros összefüggésben az ún. 

cselekvési kompetenciák fejlesztésével.  

  

2.12.2. Az iskola környezeti nevelési elvei  

  

Alapelvek, jövőkép  

  

Az iskola hitvallása  

  

A környezet-és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet-környezet 

óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a 

természet része. Az általa okozott természeti-környezeti szennyeződések károsan hatnak 

vissza a saját szervezete működésére.  

Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket és programjainkkal a szülők 

és a környék lakóinak környezet-és egészségtudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk.  

  

  

Általános célok, értékek a környezeti nevelésben  

  

• Az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztelete 

és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak 

környezetével, kultúrájával együtt  
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• a Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés  

• a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése  

• a testi-lelki egészség megőrzése   

  

  

 Konkrét célok és feladatok  

  

• természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése  

• helyi értékek és problémák feltérképezése      

• helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem, 

örökbefogadott patak, hulladék, iskolai büfé zöldítése, energiatakarékosság, helyi 

védettség stb.)  

• lakóhely megismerése (értékek, gondok – a megoldás módjai)   

• hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken  

• azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken  

• a szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése  

• legalapvetőbb egészségvédelmi ismeretek megismertetése  

• az egészségre káros szokások biológiai-élettani-pszichés összetevőinek megismertetése  

• mindennapi testedzés:  

- testnevelésórák, (amennyiben az iskola személyi, tárgyi, anyagi feltételei  

      lehetővé teszik a kerettantervben meghatározottakon felül is beiktathat    

      testnevelés órát, mivel az nem növeli a törvényesen megadott óraszámkeretet)   

- napközis szabadidő, óraközi szünetek, uszodai programok, korcsolyázás, DSE 

programok, mint lehetőség   

   

A választott programok és az alkalmazott módszerek  

  

• fejlesszék a tanuló szociális képességeit  

• adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére (biológiai sokféleség, fenntartható 

fejlődés)  

• rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglévő ismereteket  

• szintetizálják az egyes tantárgyak nyújtotta analitikus ismereteket, tanítsanak 

rendszerszemléletre  
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• alakítsanak ki kritikus gondolkodást  

• fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos képességeket (pl.:  

problémamegoldó, konfliktuskezelési képességek, tolerancia, alternatív gondolkodás)  

• ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására  

• alakítsanak ki környezeti érzékenységet, helyes szokásokat, viselkedési normákat  

• neveljenek a hagyományok tiszteletére  

• mutassanak követendő mintákat  

• ösztönözzenek felelősségteljes cselekvésekre (tárják fel, hogy mit tehet a tanuló egyéni 

életében a környezeti problémák megoldása, megelőzése érdekében); tárják fel a tanulók 

számára a globális kérdések alapvető gazdasági, társadalmi hátterét, tegyék világossá a 

tanulók számára, hogy az ember a természet része, és csak akkor van esélye a 

boldogulásra, ha kész együttműködni környezetével, és nem uralkodni akar felette  

  

2.11 A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Az iskola a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét elősegítendő folyamatosan felméri és 

nyilvántartja a következő adatokat:  

• bejáró tanulók,  

• sajátos nevelési igényű tanulók,  

• beilleszkedési, magatartási problémákkal küzdő tanulók,  

• évismétlő tanulók,  

• veszélyeztetett tanulók,  

• tehetséges, tehetségesnek ítélt tanulók fejlesztése,  

• továbbtanulási mutatók,  

• félévi és tanév végi statisztika,  

• félévi és tanév végi osztályfőnöki értékelés,  

• kompetenciamérések és egyéb mérések eredményei  

  

Kiemelt figyelmet fordítunk a különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelésére és 

oktatására.  
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A szükséges esetekben az iskola fejlesztő pedagógusa, ifjúságvédelmi felelőse segíti az 

osztályfőnökök, pedagógusok munkáját.  

Az esélyegyenlőség megvalósulását segítik az iskolai tanítási órán túli lehetőségek illetve a 

csoportbontások, kiscsoportos, egyéni foglalkozások.  

Az Esélyegyenlőségi Programunk, melyet esélyegyenlőségi szakember véleményezett 

részletesen taglalja mindazokat a céljainkat, feladatainkat, melyekkel szeretnénk elősegíteni és 

biztosítani a tanulók esélyegyenlőségét, figyelembe véve a gyermek mindenek felett álló 

jogát.  

 

 

2.12 A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek  

  

2.12.1 A magatartás értékelésének elvei  

  

Magatartás  

  

Példás (5) a tanuló magatartása, ha magaviselete kifogástalan, fegyelmezett, udvarias, szépen 

beszél társaival, tanáraival tisztelettudó. A tanórákról nem késik, igazolatlanul nem hiányzik. 

Ügyel saját és társai testi épségére. Elmarasztaló fegyelmi büntetést nem kapott. A rábízott 

vagy önként vállalt feladatokat lelkiismeretesen és pontosan teljesíti, vagy ötleteivel segíti a 

feladatok megoldását.  

Jó (4) a tanuló magatartása, ha fegyelmezett. Igazolatlanul nem hiányzik, nem késik. Maga és 

társai testi épségét nem veszélyezteti, de időnként egy-két kisebb vétséget elkövet (pl. órán 

beszélget, közbeszól). A rábízott feladatokat, megbízatásokat elvégzi.  

Változó (3) a tanuló magatartása, ha viselkedése sokszor a hangulata függvénye. A tanórákon  

folyó munkát időnként zavarja meggondolatlan közbeszólásokkal. Az adott hónapban 

kéthárom, magatartásra vonatkozó elmarasztaló bejegyzés is szerepel az osztálytükörben, 

illetve szigorú figyelmeztetést kapott. A rábízott feladatokat nem, vagy felületesen oldja meg.  

Előfordul igazolatlan hiányzás.  

Rossz (2) a tanuló magatartása, ha a tanulói munkát zavarja. Figyelmeztetések ellenére is 

közbeszól, a tanároknak nem fogad szót, tiszteletlen, udvariatlan. Felelőtlen, durva, ezzel 

veszélyezteti társai épségét.   
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2.12.2. A szorgalomjegyek megállapításának elvei  

  

Szorgalom  

  

Példás (5) a tanuló szorgalma, ha tanulmányi munkáját rendszeresen és hiánytalanul elvégzi.  

Gyengébb képességei ellenére is jellemző rá, hogy igyekvő, a tanulásban nagy akaraterővel 

rendelkezik. Az órákon sokat jelentkezik, a tantárggyal kapcsolatban külön feladatokat is 

vállal (gyűjtőmunka, kiselőadás stb.).  

Jó (4) a tanuló szorgalma, ha rendszeresen tanul, és elvégzi a tanulással kapcsolatos feladatait. 

Képességei szerint dolgozik, órán azonban keveset jelentkezik, külön feladatot nem vállal, 

tanulmányi munkájában kisebb hiányosságok fordulnak elő.  

Változó (3) a tanuló szorgalma, ha tanulmányi munkájában rendszertelen. Nem képességei, 

hanem hangulata szerint tanul. Felszerelése, házi feladata sokszor hiányos, emiatt tanárainak 

figyelmeztetniük kell a tanulásra.   

Hanyag (2) a tanuló szorgalma, ha tanulmányi munkáját a közömbösség, az érdektelenség 

jellemzi. Ritkán vagy egyáltalán nem tanul, a tanítási órákra nem készül. Az órákon 

figyelmetlen, lusta, társai munkáját is zavarja.  

  

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati számonkérés rendje:   

- írásbeli számonkérés  

  

• kisdolgozat  

• írásbeli felelet  

• dolgozat  

• témazáró dolgozat  

• teszt  

  

- szóbeli számonkérés  

  

• kiselőadás  

• felelet (pl. memoriter, versmondás, párbeszéd)  
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- gyakorlati számonkérés és egyéb formák  

  

• kiselőadás  

• prezentáció  

• házi dolgozat  

• projektmunka  

• tabló  

• művészeti feladat (rajz, festmény, plasztika, vegyes technika)  

• gyakorlati feladat (különböző technika)  

  

2.12.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei   

  

A jutalmazás elve: a kimagasló teljesítményt értékeljük, elismerjük, és ezzel motiválunk.  

A jutalmazás a nevelés egyik legfontosabb eszköze.  

A jutalmazás és fegyelmezés különböző formáinak alkalmazása során a fokozatosság elvét 

kell alkalmazni. Törekedünk arra, hogy jutalmazás mindig a közösség előtt, nevelő célzattal is 

történjen, míg a fegyelmezés során a nyilvánosság, mint eszköz nem feltétlenül alkalmazandó. 

A jutalmazás és fegyelmezés fokozatait, az egyes fokozatokra jogosult személyek 

megjelölését, valamint az ahhoz kapcsolódó kiváltó magatartásformák pontos szabályozását a 

Házirend is tartalmazza.  

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el lehet tekinteni. 

A büntetések nevelő szándékúak legyenek. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi 

esetek:  

• az agresszió, a másik tanuló bántalmazása,  

• az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszes ital, drog) fogyasztása  

• a szándékos károkozás, lopás  

• az iskolai tanulói nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése.  

A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén, a tanuló szülője a jogszabályokban 

előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a 

körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg.  
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 A büntetés szintjei:  

Fegyelmező intézkedések: szaktanári-, osztályfőnöki-, igazgatói figyelmeztetés, intés, 

megrovás.  

Fegyelmi eljárást követő fegyelmi büntetések: a fegyelmi eljárás megindításáról, a fegyelmi 

tárgyalásról és a büntetés mértékéről a tanulót, illetve kiskorú tanuló gondviselőjét írásban 

értesíti az iskola. A fegyelmi büntetés formáit a mindenkor hatályos jogszabályok határozzák 

meg.  

A tanulót a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért is jutalmazni kell. A kiemelkedő 

tanulmányi és közösségi munkát szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, illetve nevelőtestületi 

írásbeli dicsérettel jutalmazzuk.   

Nevelőtestületi dicséretben részesül az a tanuló, aki:  

• példamutató magatartású,  

• tanulmányi munkája kimagasló,   

• minimum 5 tantárgyi dicsérete van a félévi, illetve az év végi bizonyítványban,   

• iskolánkat eredményesen képviselte a megyei területi, országos tanulmányi és 

sportversenyeken.   

  

A tanulók kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkáját minden év végén jutalmazza az 

osztályfőnök, nevelőtanár, igazgató, illetve a nevelőtestület az osztályközösség illetve az 

egész iskola előtt (könyvjutalom, elismerő oklevél).  

 

2.13 Projektoktatás 

 

Projektoktatás bevezetését tervezzük a tanulók képességkibontakoztatásának fejlesztésére. A 

projektoktatás megismerése a továbbképzési programtervezetünk része.  

  

A projektoktatás során egy összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma 

kerül feldolgozásra. A projektmódszer egy sajátos tanulási egység, amelynek középpontjában 

egy probléma áll.  A feladat a probléma megválasztásán és megoldásán túl a lehető legtöbb 

vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához 

kapcsolódnak.  
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A végrehajtandó feladat sokszínűsége biztosítja a közös alkotáshoz való hozzájárulás 

sokféleségét. Minden külön módszertani erőfeszítés nélkül lehetővé teszi, hogy a résztvevők a 

korábbi élményeik, tapasztalataik, tehetségük és ambícióik szerint válasszanak részfeladatot.   

A projektmódszer átlép a hagyományos oktatáson, az iskola hagyományos időkeretein, falain, 

élet közeli problémákból indít, és minden résztvevő mindenféle tapasztalataira épít.  

 A projektmódszer a tanulói tevékenységek tudatos tervezését igényli. A tervezés két fő 

szinten történik: az első az egész folyamatra vonatkozik, amely során meghatározott 

ismeretekhez és képességekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. A másik szint az egyes 

projektek megtervezését jelenti, amelyhez a tanári motiváció és segítség tudatos jelenléte 

szükséges.   

 A végrehajtandó feladat sokszínűsége biztosítja a közös alkotáshoz való hozzájárulás sokféleségét.  A 

feladatválasztás történhet osztályközösségi szinten, munkaközösségi szinten, több tanulócsoport 

bevonásával. A témaválasztás lehet tanulói, vagy pedagógus kezdeményezésére. A projekt időtartama 

1-6 hétre tervezendő.   

 

Záró rendelkezések 

 

1. A nevelési program és a helyi tanterv engedélyeztetésének, 

nyilvánosságra hozatalának és módosításának mechanizmusa 

 

a./ A tájékoztatás, megismertetés formája, rendje 

A nevelőtestület számára, a program elfogadása előtt, az igazgató biztosítja a programtervezet 1-1 

példányának átadásával a megismertetést 30 napos véleményezési határidővel. 

 

b./ A hozzáférhető elhelyezés biztosítása 

A helyi pedagógiai program 1-1 példánya az intézmény igazgatói irodájában, irattárában, ill. 

könyvtárában kerül elhelyezésre 

 

c./  A tájékoztatás kérés és erre a tájékoztatás adás rendje 

Az intézményhasználók az igazgatótól kérhetik a pedagógiai programba történő betekintést. Az 

érdeklődők a könyvtárban olvashatják el a dokumentumot, ill. az intézmény honlapjáról is lehetőség 

van azt letölteni. 
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d./  A pedagógiai program módosítása 

Az intézmény Pedagógiai Programjának módosítását - indoklás mellett - kezdeményezheti az 

igazgató, az intézmény vezetősége, az egyes tantárgyi munkacsoportok/munkaközösségek. A 

módosítási javaslatot és annak részletes indoklását az igazgató köteles 30 napon belül a nevelőtestület 

elé terjeszteni. 

A nevelőtestület többségi határozattal (a jelenlévők 50%-a + 1 fő) dönt a javaslatról. 

Amennyiben a nevelőtestület a módosítás mellett dönt, az igazgató a döntés után 10 napon belül 

köteles a módosítási kérelmet a fenntartónak felterjeszteni. 





 

 

  

  

  

„Megtartja az Ur mindazokat, akik Őt szeretik…”  
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1. BEVEZETÉS  

  

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelezettsége és ebben az óvodák 

kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be.  A gyermek Isten ránk bízott 

ajándéka. Életkori sajátosságaiból fakadóan fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek 

(óvodapedagógusok és a nevelő munkát segítők) életpéldájából tapasztalja meg Isten 

szeretetét.  

 Az óvodai nevelés az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával harmonizálva a 

gyermek személyiség teljes kibontakoztatására törekszik a gyermeket megillető jogok 

tiszteletben tartásával, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen 

színvonalas nevelésben. Az óvodás gyermeket, mint fejlődő személyiséget szeretetteljes 

gondoskodás és különleges védelem illeti meg.  

  

1.1. Óvodánk küldetése   

  

„ Menjetek tehát, tegyetek tanítványokká minden népet,… Ime, Én veletek vagyok a világ 

végezetéig…” (Máté 28:20)  

  

Óvodánk küldetése a társadalom felé  

  

A keresztyén életvitelhez hűen szolgáljuk Istent és neveljük a ránk bízott 

gyermekeket. Megalapozzuk - a Krisztusi tanítás fényében - az egészséges személyiséget és a 

keresztyén hitet. A családokkal való kapcsolattartás folyamán az óvodánk egyre több embert 

segíthet az igaz értékek megtalálására.   

  

Óvodánk küldetése a pedagógus felé  

  

Mint minden nevelési és oktatási intézmény, a református óvoda is pedagógusfüggő. 

Céljait csak akkor érheti el, ha az óvodapedagógusokat, a nevelő munkát segítő dolgozókat, 

az egész alkalmazotti közösséget is áthatja a keresztyén küldetéstudat. A munkatársak a 
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fenntartó által megfogalmazott erkölcsi elvárásokkal azonosulnak, munkájukat aszerint 

végzik.   

  

Óvodánk küldetése a gyermek felé  

  

A Teremtő öröktől fogva ismer minden embert. Szellemi, lelki, testi értékeket 

helyezett el a gyermekekben, amelyeket a neveléssel kell a felszínre hozniuk azoknak, akik a 

gyermekekért a felelősek. A szülőknek és a pedagógusoknak a Mennyei Atya gyermekekkel 

kapcsolatos szándékát kell kifürkésznie és a megvalósulásában segíteni.  

  

  

1.2. Az Egyház nevelésre irányuló alapelvei:  

  

Az Egyház azért hozza létre oktató- nevelő intézményeit, mert egészen különleges 

eszközt lát bennük a teljes ember kiformálására.  

 

Az Egyház az óvoda, iskola által fölkínálja korunk embereinek a maga nevelési elgon- 

dolását, sajátos módon részt vállal a kulturális párbeszédben, s ezzel elősegíti a valóságos 

fejlődést, amely az ember személyiségének teljes kibontakozásához vezet.  

  

1.3.  Az óvoda nevelési alapelveinek, értékeinek, célkitűzéseinek megfogalmazása: 

Óvodánk nevelési alapelvei   

  

Az óvoda gondoskodik az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai 

légkör megteremtéséről, sokszínű tevékenységről, a játékról, az életkornak megfelelő 

műveltségtartalmak közvetítéséről, a kisgyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges 

személyi és tárgyi környezetről.  

Az óvodai nevelésnek a személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi és az 

alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia, ezért a 

gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze.  

  

Óvodánk nevelési értékei   
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„De a Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, 

szelídség, mértékletesség.” (Galata 5:22)  

Nevelési értékeinket a Szentírásból merítjük és fogalmazzuk meg a következőképpen:  

• az érzelmi élet kiteljesítésével a pozitív személyiségjegyek kialakítása, erősítése;  

• a keresztyén erkölcsi, etikai normák beépítése a gyermeki személyiségbe;  

• a hitre nyitottság előkészítése;  

• információ és értékközvetítés a Biblia alapján  

• a gyermekek lelki szükségleteinek kielégítése;  

• a gyermekek életkorának megfelelő ismeretek átadása;  

• személyes, élő kapcsolat Jézus Krisztussal;  

• a keresztyén értékrend alapján óvodásaink személyiségfejlesztésének megvalósítása, 

a gyermekek hitéletének megalapozása.  

  

Óvodánk nevelési célkitűzései  

  

Az óvodások sokoldalú harmonikus fejlődésének (emocionális, szomatikus, mentális 

és szociális) a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, az életkori és egyéni 

sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével. A gyermekek evangéliumi 

nevelésével, az óvodapedagógusok személyén keresztül, a gyermeki bizalom kiépítése a 

szerető Isten felé.   

  

 

2.  GYERMEKKÉP ÉS ÓVODAKÉP  

  

2.1. Óvodánk gyermekképe  

  

A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés, sajátos 

törvényszerűségei, spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen 

határozzák meg. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, ennek megfelelően a gyermeki 

személyiség kibontakoztatására törekszik.   

Szeretnénk, ha az óvodánkból kikerülő gyermekek érzelmileg testileg, értelmileg és 

szociálisan az iskolai életre felkészültek, valamint óvodánk keresztyén szellemiségéből 
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adódóan, életkoruknak megfelelő keresztyén erkölcsi értékekkel és magatartással 

rendelkeznének.  

  

2.2. Óvodaképünk  

  

 Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. A református óvoda a 

református köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, amely kiegészítője a 

családi nevelésnek a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig. Biztosítja az óvodáskorú 

gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvoda funkciói: óvóvédő, 

szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció, melynek megvalósulása során a 

gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés 

belső pszichikus feltételei.  

Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak, módszereknek a gyermek 

személyiségéhez kell igazodniuk. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszerével és tárgyi 

környezetével hozzájárul az emberi értékek közvetítéséhez.  

  

Az Óvodánk történeti áttekintése  

  

Óvodánk 1992 augusztusától áll a Gyulai Református Egyházközség fenntartásában. 

Akkor két csoportban 40 gyermeket neveltünk elég rossz tárgyi és személyi feltételek között. 

Két részben osztott csoporttal dolgoztunk (kis-középső, középső-nagy). Folyamatos szakmai 

kapcsolatot tartottunk a Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskolával. Ösztönzésükre vezettük be 

az osztatlan csoportokat 1994 szeptemberétől. Az első 8 év alatt óvodánk iránt az érdeklődés 

oly mértékben megnőtt, hogy 1997-ben a harmadik csoportunkat indítottuk be, a fenntartó 

Egyházközség Ifjúsági termében, mely egy ideiglenes megoldás volt.   

A Szegedi Kis István utcai új óvodaépületbe 2000 februárjában költöztünk át, ahol két 

csoport számára adott helyet. Folyamatosan alakítottuk ki óvodánk arculatát, mire eljutottunk 

azokhoz az irányokhoz, melyet kiemelten kezelünk: óvodaiskola program, környezet- és 

természetvédelem, néphagyományőrzés, idegen nyelvvel való ismerkedés. Egész óvodai 

nevelésünkkel a Magvető Általános Iskola szakmai munkáját készítjük elő.   

Minden csoportban meghatározó óvodánk keresztyén szellemisége, mely nem egy  

foglalkozást takar, hanem áthatja egész napunkat, a tevékenységeket, de elsősorban 

nevelésünk irányát mutatja meg.   
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Óvodánkba a város egész területéről és a környező településekről járnak gyermekek, melyet 

segítünk azzal, hogy buszunk majdnem háztól-házig szállítja őket.   

  

Óvodánk arculata  

  

Óvodánk valamennyi óvodapedagógusa a keresztyén értékrendet vallja magáénak.  

Tudatában vagyunk annak a felelősségnek, mely a kisgyermekek nevelésével és fejlesztésével 

jár. A keresztyén életvitelhez hűen szolgáljuk Istent és neveljük a ránk bízott gyermekeket.  

Minden nevelő vallja, hogy a gyermek Isten ajándéka. Az óvoda egész légköre sugározza az 

Isten iránti engedelmességet, a megértést, a szeretetet.  

Hangsúlyozzuk a legértékesebb személyi tulajdonságok megalapozását:  

• másokat toleráló magatartás;  

• megértés, azonosulás;  

• az egyéni szükségletek felismerése, és az érvényesítést szolgáló megegyezések 

stratégiájának elsajátítása.  

A gyermeki szükségleteket felismerve kidolgoztuk óvodaiskola programunkat, mely óvodánk 

sajátos arculatát adja. (Ennek részletezése az alábbi címszó alatt található: Óvodánk 

csoportszervezése)  

Magunkénak valljuk a keretprogramban leírtakat: „A keresztyén óvoda felnőtt 

közösségének olyanná kell formálódnia, a Szentlélek Isten segítségével, - ahol a gyermek 

megérez, megtapasztal valamit Jézus Krisztus szeretetéből.”  

  

Az óvodai nevelésben megjelenítendő értékek:  

  

• a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi 

környezet biztosítása,  

• a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, a szeretet, a megbecsülés és a bizalom 

légkörének megteremtése,  

• a keresztény pedagógia megjelenítése a gyermek személyiségének alakításában,  

• a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakítása,  

• a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – életkornak és fejlettségnek megfelelő – 

tevékenységek biztosítása, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékra,  
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• a játékon és tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni 

képességeihez igazodó műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítése.  

  

3.  AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI  

  

Az óvodai nevelés általános feladatai  

  

A református óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése. Ezen belül:  

• a hitre nevelés megalapozása erősítése,  

• az egészséges életmód alakítása, és gondozás,  

• az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása,  

• az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.  

    

3.1. A hitre nevelés erősítése  

  

• Krisztus mértéke szerinti élet megalapozása;  

• Isten szeretetének megvilágítása a gyermekben;  

• a családi nevelés folytatásaként a keresztyéni értékek erősítése és kiegészítése, 

valamint közvetítése a gyermek által a családba;   

• a keresztyén értékrend alapján óvodásaink személyiségfejlesztésének megvalósítása,  

a gyermekek hitéletének megalapozása;  

• a Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, 

bűnbánat, önzetlenség, figyelmesség fejlesztése;  

• a teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése (öröm, 

hála, megbecsülés, védelem, óvás, felelősség, stb.).  

  

3.2. Az egészséges életmód alakítása  

  

„…a test  a lélek temploma… /Gal, 5/  
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 Az óvodáskorban kiemelt jelentőségű az egészséges életmódra nevelés, az egészséges 

életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése.  Feladat:  

• a gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;  

• a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;  

• az önmaguk és környezetük esztétikuma iránti igény alakítása; • a mozgásigény 

figyelembevételével a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése, testedzés, testi 

nevelés, prevenció biztosítása;  

• a szabadban való tartózkodás és tevékenykedés megszervezése;  

• a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;  

• az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a 

betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, megfelelő 

egészségügyi szokások elsajátíttatása  

• az étkezési kultúra alakítása, erősítése;  

• a korszerű táplálkozás biztosítása;   

• a higiénikus szokások, szabályok kialakítása, intimitás tiszteletben tartása;  

• a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása;  

• megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal 

együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési 

feladatok ellátása.   

  

  

  

3.3. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása  

  

Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága magatartásának érzelmi vezéreltsé- 

ge. Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, 

derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül.  

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus és az óvoda vala- 

mennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet 

tölt be.   

Feladat:  
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• a teremtő Isten gondoskodásának megélése;   

• gyermek – gyermek, gyermek – felnőtt (alkalmazotti közösség), felnőtt – felnőtt 

kapcsolatának pozitív attitűdje;   

• az erkölcsi tulajdonságok megalapozása, a gyermeki jellem alakítása;  

• a türelem, szociális érzékenység formálása;  

• az érzelmek megjelenítésének formái, önkifejező és önérvényesítő törekvések segítése;  

• a bizalom, szeretet, féltés, félelem kifejezése;  

• az önfegyelem, fegyelem udvariasság elsajátíttatása;  

• a szokás- és normarendszer megalapozása;   

• a szocializáció, társadalmi elvárások tudatosítása, a különbözőség elfogadása és 

tisztelete;  

• a kiemelt figyelmet igénylő (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, 

nehezen szocializálható, valamint kiemelkedő képességű) gyermekek elfogadó 

szeretete, szükség esetén segítése megfelelő szakemberek közreműködésével;   

• a természetes társas kapcsolatok alakítása, segítése;  

• a természetben és az emberi környezetben jelenlévő jóra és szépre való 

rácsodálkoztatás, mindezek megbecsülésére nevelés;  

• a hagyományaink ápolása, jeles napok feldolgozása közös élményeken alapuló 

tevékenységek gyakorlásával;  

• a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapozása;  

• az egyházi, világi ünnepek megélése.   

  

3. 4 Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása   

  

    Az anyanyelvi nevelés és fejlesztés valamennyi tevékenységi forma keretében 

megvalósuló feladat. Az óvodai nevelő tevékenység egészében jelen van a beszélő környezet, 

a nevelőközösség mintaadó, példaadó beszédkultúrája, szabályközvetítése. Feladat:  

• az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés;  

• beszélő és meghallgatni tudó környezet alakítása;  

• a gyermekek kommunikációra ösztönzése, metakommunikáció fejlesztése;  

• a tapasztalatok, élmények verbális kifejezésére nevelés;   

• a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére ösztönzés.  
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 Az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása a fejlődést elősegítő környezetben  

  

Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint meglévő 

tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítja a gyermekeknek a változatos 

tevékenységeket. Feladat:   

• Spontán és tervezetten szerzett tapasztalatok, ismeretek tapasztalati úton történő 

bővítése, rendszerezése;  

• gyakorlás különböző tevékenységekben és élethelyzetekben az életkori sajátosságokra, 

élményekre és tapasztalatokra építve;  

• az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás, képzelet, 

kreativitás, alkotóképesség) fejlesztése;  

• az egyéni fejlődési ütemnek megfelelően az ismeretek, jártasságok, készségek 

alapozása.  

 

4.  AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI  

  

4.1. Személyi feltételek  

  

• Az óvodai nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. A nevelőmunka kulcsszereplője 

az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermekek számára. Jelenléte 

a nevelés egész időtartamában fontos.  

• Az óvodapedagógus és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak 

viszonya az egyházhoz, óvodához, családokhoz, a gyermekekhez meghatározó. Ezeket a 

keresztény értékeket képviselve életük a gyermek számára követendő mintává, modellé 

válik.  

• A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése speciálisan képzett szakemberek 

közreműködését igényli.  

  

4.2. Tárgyi feltételek  
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• Az óvoda rendelkezzen a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi 

feltételekkel.  

• Tegye lehetővé a mozgás- és játékigények kielégítését. • A gyermekek által használt 

tárgyi felszerelések legyenek számukra hozzáférhetően elhelyezve.  

• Felszereltsége feleljen meg a gyermek változó testméretének, egészségük megőrzése 

érdekében legyen biztonságos, a baleset-megelőzését szolgálja.   

• Biztosítson megfelelő munkakörnyezetet az óvodai munkatársaknak.  

• Teremtsen lehetőséget a szülők fogadására.  

  

4.3. Az óvodai élet megszervezése  

  

 Az óvodai nevelés a református óvodáinkban csak a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai 

program alapján történhet és a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 

foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében 

és közreműködésével.  

  

Fő szempontok a tevékenységek szervezéséhez:  

  

• A foglalkozások időpontja a napirendben nincs órához kötve, az óvodapedagógus az 

adott szituációhoz mérten választja meg a legalkalmasabb időt a kezdeményezésre;  

• Egy héten belül, egy azonos tartalmú, kötetlen foglalkozást az óvodapedagógus 

többször is kezdeményezhet, törekedve arra, hogy minél több gyermeket bevonjon a 

foglalkozásba;   

• Nagycsoportban a foglalkozások minden gyermek számára kötelezőek, az osztatlan 

csoportokban foglalkozáskezdeményezések vannak, de itt is törekedni kell arra, hogy 

minél több gyermeket vonjunk be a foglalkozásokba;  

• A foglalkozások szervezhetők mikrocsoportos, illetve frontális (teljes csoportos) 

formában, melyet az óvodapedagógus választ meg, a foglalkozás jellegének és a csoport 

öszszetételének megfelelően;  

• Egyéni képességeik figyelembevételével kell a segítségnyújtás mennyiségét és formáit 

megválasztani, de ki kell várni, hogy a gyermek igényelje a segítséget;  
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• Az osztatlan csoportokban a mozgás- és bibliaismereti foglalkozások kötöttek, de a 

többi kezdeményezett foglalkozásokon is cél, a gyermekek minél nagyobb arányú 

részvétele;  

• Az óvodaiskolai csoportban minden foglalkozás kötött, ajánlott a mozgás-, a biblia- 

ismereti és az ének foglalkozásokon kívül, a többit mikrocsoportos formában szervezni.  

  

A TEVÉKENYSÉGEK JAVASOLT SZERVEZETI FORMÁI   

Tervezetten szervezett 

tevékenységek  

Párhuzamosan is végezhető differenciált és csoportos 

tevékenységek szervezése  

• Hitre nevelés  

• Mozgás  

• Mozgásos játék (mindennapos 

mozgás)  

  

• Játék  

• Verselés, mesélés  

• Ének, zene, énekes játék, gyermektánc  

• Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka  

• Mozgás  

• A külső világ tevékeny megismerése  

• Matematikai tartalmú tapasztalatok  
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JAVASLAT AZ ÓVODAI CSOPORTOK NAPIRENDJÉRE  

Időtartam *  Tevékenység  

6.00-12.00  • Szabad játék, párhuzamosan is tervezett differenciált tevékenység a 

csoportszobában vagy a szabadban   

• Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)  

• Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése  

• Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen szervezett mozgás  

(teremben, tornateremben, vagy a szabadban)  

• Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és  

 tervezetten szervezett formában   

• Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a 

szabad levegőn • Játékba és tevékenységbe ágyazott, a 

gyermekek egyéni képességei- 

hez igazodó műveltségtartalmak közvetítése  

• Tevékenységekben megvalósuló tanulás   

o Verselés, mesélés  

o Ének, zene, énekes játék, gyermektánc  

o rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 o Mozgás  

o A külső világ tevékeny megismerése   

o Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése  

12.00-15.00  • Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)  

• Pihenés   

15.00-17.30  • Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)  

• Szabad játék, párhuzamosan is végezhető tevékenység a szülők 

érkezéséig  
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4. 4  Óvodánk csoportszervezése  

  

Osztatlan csoportok  

  

• A gyermekek az óvodában eltöltött évek alatt ugyanabba a gyermekközösségbe járnak, 

csak az utolsó évben kerülnek össze a nagycsoportosok, de ez nem okoz törést a 

gyermekeknek, mivel nevelési elveink biztosítják, hogy minden gyermek ismeri 

egymást és a dolgozókat (óvodapedagógusokat és dajkákat).  

• Lehetőség van arra, hogy a testvérek, barátok, rokonok, szomszédok egy csoportba 

kerüljenek így könnyebben „beszoknak” az óvodai életbe.  

• A gyermekek életkori összetétele hasonlít a családéra, így nagyobb a kisebbek 

biztonságérzete.  

• A gyermekek szociális és emocionális fejlődése felgyorsul, amely elősegíti mentális 

fejlődésüket is. A kortárs kapcsolatok speciális szocializációs viszonyokat, helyzeteket 

nyújtanak, melyekben szinte észrevétlenül elsajátítják az együttműködést, toleranciát, a 

kompromisszumok kötését, az alkalmazkodást, és eközben saját akaratukat is meg 

tanulják érvényesíteni. A nagyobbak mintaként szolgálnak.  

• A csoportokba felveszünk sajátos nevelési igényű gyermekeket is.   

• A gyermekek az óvodában eltöltött évek alatt ugyanahhoz a két pedagógushoz járnak. 

Az egyikük kíséri át a gyermekeket a nagycsoportba (óvodaiskolai csoport). Csak az 

utolsó évben kerül hozzájuk egy új pedagógus (tanító + óvónő).  

  

  

 Az óvodaiskolai csoport  

  

• Az óvodaiskola célja, hogy a szervezeti és módszertani eljárások alkalmazása 

segítségével folyamatossá és törés mentessé tegye az óvodából az iskolába való 

átmenetet, miközben intenzívebbé és eredményesebbé teszi a képességek fejlesztését és 

a személyiség kibontakozását.  

• A leendő első osztályos tanító a gyermekek „elé megy” az óvodai nagycsoportba, mint 

óvodapedagógus, így lehetősége nyílik a gyermekek, ill. az óvodai napirend és nevelés 

megismerésére. Ez a tanító kíséri át a gyermekeket a Magvető Református Általános 

Iskola első osztályába, ahol egy osztályt alkotnak.  



Magvető Református Általános Iskola és Óvoda  
Pedagógiai programja  

1199  

  

• Minden gyermek fél egy kicsit az iskolától, bár nagyon várja, de nem tudja milyen, így 

ez bizonytalanná teszi. Ezt a bizonytalanságot tökéletesen oldja a program, hiszen a 

tanító nénit már az óvodában óvó néniként ismerik és megismerik a gyermekek. Jó érzés 

ez mindkét részről, egyfajta „szövetség” a gyermek és a pedagógus között, mely 

biztonságos hidat jelent az óvoda és az iskola között, így nem érzékelik azt az „űrt”, 

mely általában a két intézménytípus között van.  

• A pedagógus már az óvodában megismeri a gyermekek testi-, lelki-, és pszichés alkatát, 

s ez az ismeret az iskolakezdés pillanatától a birtokában van, melyre építeni tud 

munkája során. Megismeri a gyermekek egyéni képességeit, erősségeit és gyengeségeit, 

melyek fejlesztése már az óvodai év alatt biztosított.  

• Az óvodában a tanulás játékos formában történik, ahol a saját élményen alapuló 

tapasztalás a legfontosabb, mely eszközöket a tanító az iskolában is alkalmazhat.  

• Érvényesül az egyéniséget meghatározó adottságok, képességek korai feltárásán alapuló 

személyiségfejlesztés, az egyéni érés üteméhez igazodó értékelés. A pedagógus 

felkészíti a gyermekeket – egyéniségüknek megfelelően – az önálló tanulásra.  

• Az óvodában kialakuló barátságok szintén érzelmi biztonságot nyújt a gyermekeknek az  

iskola első évében.  

• A szocializációs folyamat - a személyhez kötődés állandóságával és az egyéni 

bánásmód alkalmazásával – biztosított. Mindezek - a személyhez kötődés 

folyamatosságának biztosítása, ill. az óvodában alkalmazott módszerek átvitele az első 

osztályba - elősegítik a gyermekek beilleszkedését és ismeretelsajátítását.  

  

4.5. Az óvoda kapcsolatai   

  

Az óvodapedagógus a kapcsolattartás során vegye figyelembe a családok sajátosságait,  

szokásait. Az együttműködés során érvényesítse az intervenciós gyakorlatot, azaz a 

segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait.  

A óvodánkban az óvodapedagógusok, szülők, gyermekek együttműködésének formái, 

továbbfejlesztésének lehetőségei:  

  

• kiemelt fontosságú a szülőkkel való szoros kapcsolattartás,   

• a családlátogatás, a gyermek otthoni környezetének megismerése,  

• szülői értekezletek szervezése,  
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• szülői közösség működésének segítése,  

• játszóházak, foglalkoztató tevékenységek, nyílt napok lehetőségének 

megteremtése,  

• közös kulturális programok szervezése,,  

• közös családi istentiszteleten való részvétel,  

• az óvodát népszerűsítő egyedi programok megvalósítása.  

  

Kapcsolat az óvodába lépés előtti intézményekkel:   

• a bölcsődével,   

• a szociális intézményekkel. Kapcsolat az óvodai élet során:   

• az intézmény fenntartójával,  

• a társintézményekkel,  

• az iskolával,  

• a Gyermekjóléti Szolgálattal,   

• a Családsegítő Központtal,  

• a gyermekvédelmi felelőssel,  

• a Pedagógiai Szakszolgálat intézményeivel,  

• a Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal,  

• a Kormányhivatalokkal és a Tankerületekkel,  

• a Karitász-csoportokkal,  

• az egészségügyi szervezetekkel,  

• a közművelődési intézményekkel  

• a nemzetiségi önkormányzatokkal, szervezetekkel.  
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5. ÓVODÁNK TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ 

ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI  

  

5.1. Hitre nevelés  

A hit Isten ajándéka, az imádság a lélek lélegzetvétele.   

Óvodánk kiemelt nevelési feladata a keresztyén nevelés.   

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodában dolgozók 

kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. Az erkölcsi nevelés (közösségi és egyéni 

nevelés, családi nevelés, keresztyén értékek) átszövi az óvodai élet egészét.  

  

Feladatok:  

  

• Szeretetteljes, érzelmi biztonságot adó, elfogadó légkör megteremtése,  

• az összetartozás élmény erősítése a közös imádság, éneklés megtartó erejével,  

• a hit ismereteinek elsajátítása, a keresztyén erkölcsi értékek elplántálása, gyakorlása  

• a bibliai tanítással való ismerkedés, a gyermekek fejlettségéhez mért változatos tevé- 

kenységekkel, harmonikus lelki fejlődésük elősegítése,  

• a gyermekek által a családok bekapcsolása az egyház életébe.  

  

A hitre nevelés átszövi az óvodai élet egészét:   

  

• a köszönési módban,  

• a mindennapos beszélgetés során,  

• az étkezés előtti és utáni imádságban,  

• a templomlátogatások során,  
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a játékban,  

• a tevékenységekben megvalósuló tanulásban,   

• a délutáni pihenés előtti imában,   

  

• Ünnepek és megemlékezések  

• az ünneplés jelentőségének megéreztetése,   

• az ünnep érzelmi tartalommal való megtöltése,  

• az ünnep, jeles nap kiemelése a mindennapi élet eseményeiből,  

• az ünnep előkészítése és lezárása.  

  

A fejlődés várható eredménye:  

  

• Az előző években tanult, kötött imádságokat önállóan tudja alkalmazni;  

• tudja elmondani az Úrtól tanult imádságot;  

• tudjon önállóan, saját szavaival imádkozni;  

• tudjon egyházi gyermekénekeket  

• a bibliai történet elmondása közben koncentráltan figyeljen;  

• tudja elmondani saját gondolatait a hallott történetekkel kapcsolatban;  

• a folytatásban hallott történetek szálait tudja összekötni;  

• az ismert bibliai történetek közül tudjon bábozni, dramatizálni, ábrázolni a 

számára kedves jeleneteket;  

• tudjon aranymondásokat (8-10);  

• tudjon ünnephez kapcsolódó verseket, énekeket (4-5);  

• a történetek hit és erkölcsi vonatkozású tartalmát tudja megvalósítani életében.  

  

5.2. Játék  

  

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai neve- 

lés leghatékonyabb eszköze. Az óvodás gyermek társas kapcsolatának és játéktartalmának 

alakulása az óvodába lépéstől az iskolába lépésig tart. Az óvodában előtérbe kell helyezni a 
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szabadjáték túlsúlyának érvényesítését. A játék kiemelt jelentőségének meg kell mutatkoznia 

a napirendben, időbeosztásban, továbbá a játékos tevékenységszervezésben. Feladatok:  

• a játék indirekt módszerekkel való irányításával biztosítani kell, hogy a játék hosszan- 

tartó, zavartalan, élményt adó, a pszichikumot, kreativitást fejlesztő, erősítő legyen.  

• az élményszerzés lehetőségével alapot adni a különböző játékformákhoz;  

• a gyermekek közötti játékkapcsolatok alakulását segíteni kell, hogy a társas kapcsolatok 

szintje, minősége fejlődjön;  

• a játékhoz a helyi adottságoknak megfelelően kialakított helyre és egyszerű, alakítható, 

a gyermeki fantázia kibontakozását segítő anyagok, eszközök, játékszerek biztosítására 

van szükség.  

• fontos, hogy a játék által keresztyén értékekre fogékony, kreatív, társaikhoz 

alkalmazkodni tudó, aktív, feladatokat értő és megtartó gyermekeket neveljünk.   

• a játék során jelenjen meg az anyanyelvi nevelés.   

  

  

  

A fejlődés várható eredménye:  

  

• A szerepjátékban értse meg és fogadja el társai elgondolásait, alkalmazkodjon a 

játék szabályaihoz, vállalja a számára kevésbé érdekes szerepeket is;  

• tudjon önállóan játékot kezdeményezni, vezetni, társaihoz alkalmazkodni;  

• tudjon a játékához szükséges eszközöket kitalálni és elkészíteni;  

• a bábozáshoz, dramatizáláshoz önmaga is készítsen eszközöket;  

• tudjon játékához kiegészítő eszközöket létrehozni;  

• tudjon bonyolultabb szabályjátékokat megtanulni, igazodjon a felállított 

szabályokhoz.  

  

5.3. Verselés, mesélés  

  

A játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek, mesék 

hozzájárulnak a gyermek érzelmi biztonságához és anyanyelvi neveléséhez.  
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Feladatok:  

• mindennapos mondókázás, verselés, mesélés,   

• mesetudat erősítése, a belső képalkotás folyamatának elősegítése,   

• irodalmi élmény nyújtása, népi, klasszikus és kortárs irodalmi műveken 

keresztül,  

• érzelmi, esztétikai nevelés, • közösségi élmény erősítése, személyiségfejlesztés 

a néphagyomány őrzésével a nemzetiségi és migráns gyermekek esetében is,  

• bábozás, dramatizálás:   

• önálló versmondásra, mesélésre ösztönzés,  

• nemzeti, keresztényi tudat erősítése,  

• bibliai történetek hallgatása,  

• ünnepek értékének növelése,  

• a könyv szeretetére, olvasóvá nevelés,  

  

Fejlődés várható eredménye:  

  

• Tudjon önállóan elmondani mondókákat, verseket;  

• értse a hallott vers témáját, költői képeit, a hangulatát,   

• tudja figyelemmel, csendben végighallgatni a mesét, verset; 

 •  tudjon mesei motívumokat bábozni, dramatizálni, rajzolni;  

• szívesen nézegessen könyveket, azokra vigyázzon.  

  

5.4. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc   

Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, 

elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását.  

  

Feladatok:  

  

• érzelmi nevelés az ölbeli játékoktól az énekes népi játékokig,  

változatos zenehallgatási anyaggal a zenei ízlés formálása,  
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• egyházi zene, vallásos tartalmú dalok tanítása,  

• esztétikai nevelés a zenei élményen és a mozgásokon keresztül,  

• a gyermek-, néptáncok és népi játékok, hagyományok megismertetése,  

• fejlettségnek megfelelő hangterjedelem gondos megválasztása,  

• ismerkedés a hangszerekkel,  

• ritmusérzék fejlesztése,  

• éneklési készség fejlesztése,  

• zenei anyanyelv elsajátítása, zenei kreativitás, improvizáció fejlesztése,  

  

A fejlődés várható eredménye:  

  

• Tudjon mondókákat önállóan, a magyar beszéd ritmusa szerint elmondani;  

• tudjon népi gyermekjátékdalokat, tisztán, szép szövegkiejtéssel énekelni;   

• tudjon tempót tartani a természetes járásnak megfelelően, ritmusmotívumokat 

visszatapsolni;  

• tudjon dallammotívumokat tisztán visszaénekelni;  

• ismerje fel a magas és mély hangokat, tudjon magasabban és mélyebben dalt 

énekelni, önálló kezdéssel;  

• ismerje fel a halk-hangos közötti különbséget, tudjon halkan, hangosan énekelni, 

tapsolni, beszélni;  

• ismerjen fel dallamokat dúdolásról, hangszerről, motívumokból, ritmusról;  

• tudjon váltakozva hangosan és magában énekelni (dallambújtatás);  

• ismerje fel környezete hangjait, különböző hangszerek hangjait;   

• tudja az egyenletes lüktetést mozgással kifejezni;  

• tudjon a normál tempónál gyorsabban és lassabban énekelni, tapsolni, beszélni;  

• tudjon körben járni, helyes testtartással; egyszerű játékos, táncos mozgásokat, 

térformákat kialakítani, tartani.  

  

5.5. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka   
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Az ábrázoló tevékenységek az egész nap folyamán a tér és a változatos eszközök 

meglétével biztosítottak.  

  

Feladatok:  

• Érdeklődés felkeltése az ábrázolás tevékenysége iránt, szokásrendszer 

kialakítása,  

• különböző anyagok, változatos technikák, eljárások, eszközök kipróbálása, 

megismertetése,  

• az alkotás örömének megtapasztalása, önkifejezésre ösztönzés,  

• esztétikai élmények befogadása, a környezet esztétikai alakítása,  

• bibliai témák megjelenítése,  

• térbeli tájékozódás, szín és formavilág gazdagítása,  

• a finommotorika fejlesztése,  

• érzelmek, gondolatok megjelenítése a gyermeki alkotásokban,  

• műalkotás-elemzés, ismerkedés népművészeti elemekkel.  

  

  

A fejlődés várható eredménye:  

  

• Ismerje fel a tárgyak térbeli kiterjedését, tudja megnevezni főbb formáit, jellemzőit;  

• képalakítása legyen egyéni, biztonsággal használja a képi kifejezés változatos eszköze-

it;  

• ismerjen fel színeket, színárnyalatokat, tudja azokat megnevezni;  

• érezzen rá - és tudja szóban is kifejezni - különböző műalkotások, környezete és saját 

munkái színhangulatára;  

• formaábrázolása legyen változatos, tudjon megkülönböztető jegyeket hangsúlyozni;  

• emberábrázolásában jelenjenek meg a részformák, mozgások, tudjon formákat 

mintázni;  

• tudja önállóan alkalmazni a megismert technikákat;  

• tudjon önállóan díszíteni különböző formákat síkban és térben;  

• tudja saját és társai munkáit értékelni, tudja saját alkotását –szükség esetén – javítani.  
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5.6. Mozgás   

  

A rendszeres napi egészségfejlesztő testmozgás a pszichomotoros készségek és 

képességek fejlesztését szolgálja. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb 

tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – pozitív énkép, 

önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, 

kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére.   

  

Feladatok:  

  

• Mozgásigény kielégítése, mozgásöröm átélése az óvodai nevelés minden napján,  

• baleset-megelőzés a megfelelő környezet biztosításával,   

• egészséges életmód kialakítása,  

• tudatos mozgásfejlesztés szabad levegőn is,  

• mozgásos játékok beépítése,  

• testi képességek fejlesztése, önbizalom erősítése, erkölcsi nevelés,  

• változatos eszközök alkalmazása,  

• nagymozgás és finommotorika fejlesztése, fegyelmezett mozgás elősegítése,  

• harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, tartásjavítás, lábtorna 

beépítése a mozgásba.  

  

A fejlődés várható eredménye:  

  

• mozgása legyen összerendezett, megfelelő ritmusú;  

• cselekvőképessége legyen gyors, mozgásban kitartó;  

• rendelkezzen téri- és időbeli tájékozódó képességgel;  

• tudja az egyéni-, csoportos-, sor- és váltóversenyek szabályait betartani;  

• értse meg és teljesítse a vezényszavakat;  

• tudja a természetes járást ütemes járással váltakoztatni;  
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• tudjon állórajtból indulva 20-30 métert, megállás nélkül végigfutni;  

• tudjon egyensúlyozva járni különböző eszközökön;  

• tudjon nekifutásból tetszőleges akadályt átugrani;  

a labdakezelés technikáját ismerje.  

  

5.7. A külső világ tevékeny megismerése  

  

A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb  

természeti – emberi – tárgyi környezet formái, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság 

felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz. 

Tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését.  

  

Feladatok:  

  

• Rácsodálkozás a teremtett világ szépségeire, annak megismerésére, védelmére, 

óvására nevelés;  

• életkornak megfelelő szintű tájékozódás, eligazodás segítése;  

• ismerkedés a természeti és társadalmi környezettel, a változások folyamatos 

megfigyelése, ismeretek gyűjtése tapasztalati úton;  

• megfigyelő séták, kirándulások szervezése;  

• a természetsarokban történő változások folyamatos megfigyelése;  

• környezettudatos magatartás alapozása, alakítása;  

• a közlekedés biztonságára, önfegyelemre, egymás óvására nevelés;  

• a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítása;  

• az önálló véleményalakítás, döntésképesség fejlesztése kortárs kapcsolatokban és a 

környezet alakításában;  

• ismerkedés épített környezettel, egyházi épületekkel, műalkotásokkal;  

• matematikai tartalmú tapasztalatok, ismeretek szerzése és alkalmazása a 

tevékenységekben;   

• téri tájékozódás alakítása,  
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• mennyiségi, alaki, tér és síkbeli fogalmakkal való ismerkedés, tájékozódás,  

• ítéletalkotás és mennyiségszemlélet alakítása, segítése.   

  

Fejlődés várható eredménye:  

  

• Tudja szülei nevét, foglalkozását, lakásuk címét, ismerjen rokonsági fokokat;  

• tudja megnevezni testrészeit, érzékszerveit, ismerje azok funkcióit;  

• ismerje a növények fejlődésének folyamatát, tudja megnevezni a fejlődésükhöz 

szükséges feltételeket, ismerjen a növények termesztésével kapcsolatos munkákat;  

• tudjon állatokat felsorolni, illetve különböző szempontok szerint összehasonlítani 

és csoportosítani;  

• ismerje környezete közlekedési eszközeit, tudja azokat megnevezni és különböző 

szempontok alapján csoportosítani, gyakorlata legyen a gyalogos közlekedés 

szabályairól;  

• tudja megnevezni az évszakokat, tudja elmondani annak jellemzőit, ismerje az  

• évszakok és az öltözködés kapcsolatát;  

• tudja felsorolni a hét napjait, a napszakokat, ismerje a hónapok neveit;   

• tudjon megnevezni ünnepeket;  

• ismerje fel környezete tárgyainak térbeli kiterjedését, tudjon különböző tárgyakat 

összehasonlítani, különböző szempontok alapján;  

• ismerje fel környezetében a gömb, téglatest alakú tárgyakat, valamint a kör, 

téglalap, négyzet alakú síkidomokat;  

• tudjon helyesen megszámlálni 0-10 között;  

• tudjon adott szempont szerint válogatni, sorba rendezni, összehasonlítani:  

• értse és helyesen használja a mennyiségekkel és halmazokkal kapcsolatban,  

• az összehasonlítást kifejező szavakat;  

• tudjon egyesíteni halmazokat, hozzászámlálni, elvenni, növelni, csökkenteni;  

• ismerje a tő- és sorszámneveket;  

• legyenek tapasztalatai a szimmetrikus formákról, alakzatokról; 

     •  tudjon mérni, összemérni különböző egységekkel.  
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5.8. Munka jellegű tevékenységek  

  

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a cselekvő tapasztalatszerzés. A környezet 

megismerésének a munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, készségek, 

tulajdonságok alakításának fontos lehetősége az óvodában a dolgozók példája. A gyermeki 

munka tudatos irányítása pedagógiai szervezést, együttműködést igényel, amelyben szükséges 

a folyamatos, konkrét, a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő értékelése.  

  

Feladatok:  

  

• Az önkiszolgálás;   

• öltözködés,   

• testápolási teendők,   

• étkezéssel kapcsolatos tevékenységek.  

• A közösség érdekében végzett munka;  

• a naposi tevékenység,  

• csoport életéhez kapcsolódó állandó feladatok.  

• Az alkalomszerű munkák és egyéni megbízatások;  

• a környezet rendjének biztosítása,  

• segítés a felnőttnek, egymásnak és a kisebbeknek,   

• egyéb megbízatások teljesítése.  

• Az évszakoknak megfelelő tevékenységek;   

• csoportszobában,  

• udvaron.  

  

 Fejlődés várható eredménye:  

  

• Képes legyen önmagát kiszolgálni (étkezéskor, öltözködéskor, 

tisztálkodáskor);  
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• önállóan, felszólítás nélkül vegye észre, hol és ki szorul segítségre;  

• rendelkezzen kellő fegyelemmel, céltudatossággal, felelősségérzettel, 

kötelességérzettel és együttműködési készséggel;  

• tudja önállóan megszervezni a munka folyamatát, helyes sorrendiségben;  

• szívesen vállaljon, önként munkatevékenységet;  

• tudja célszerűen használni az eszközöket.  
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5.9. A tevékenységekben megvalósuló tanulás  

  

Az óvodában a tanulás folyamatos, részben utánzásos, spontán és szervezett, 

természetes és szimulált környezetben szervezeti és időkeretben megvalósuló tevékenység. A 

tanulás nemcsak társadalmilag hasznos ismeretek elsajátítása, hanem a teljes személyiség 

fejlődését és fejlesztését támogató kölcsönösség, elfogadás és elfogadottság élményének 

sokféle módon történő megélése.  

  

Feladat:  

  

• Elsődleges a tevékenységhez kötött tanulás, az egyéni adottságok figyelembevétele, az 

optimális terhelhetőség és a motiválás;  

• a vizuális, akusztikus, kinesztetikus észlelés és érzékelés képességének, a verbális 

emlékezet fejlesztésének játékos megvalósítása, melyet az óvodapedagógus a tanulást 

támogató környezet megteremtésével ér el;  

• építsen a gyermek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire;  

• jelenjen meg a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, gyakorlati 

problémamegoldás;  

• fontos a felfedezés lehetőségeinek biztosítása, a kreativitás erősítése, a spontán szerzett 

játékos tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, egymásra épülése;  

• megjelenik a kognitív képességek tevékenységbe ágyazott alakítása;  

• a tanulás akadályba ütközése esetén a gyermek fejlődési üteméhez igazodóan egyéni 

felzárkóztatás, fejlesztés szükséges;  

• tehetségígéretre utaló tulajdonságok megléte esetén nagyobb figyelem, egyéni 

fejlesztés szükséges;   

• az óvodapedagógus személyre szabott pozitív értékeléssel kell, hogy segítse a gyermek 

személyiségének kibontakozását, tanulását.  
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Fejlődés várható eredménye:  

  

• képes legyen a szándékos tanulásra;  

• rendelkezzen pontos és differenciált alakészleléssel, alak-háttér diszkriminációval, for-

ma észleléssel, színfelismeréssel;  

• tudjon téri irányokat leképezni, tájékozódni és mozogni a térben;  

• rendelkezzen megfelelő szem-kéz, szem-láb, kéz-láb koordinációval, finommozgással;  

• tudjon látott és hallott információkat összekapcsolni és visszaadni;  

• rendelkezzen szándékos, koncentrált figyelemmel;  

• képes legyen az önálló feladatmegoldásra, az önellenőrzésre.  
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6. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE  

  

A kisgyermekek többsége óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez 

szükséges fejlettségi szintet, belép abba az állapotba, amelyben majd az iskolában, az 

óvodásból iskolássá szocializálódik.  

  

Feladatok:  

  

• A rugalmas iskolakezdéshez figyelembe kell venni az életkoron túl az egyéni fejlettségi 

szintet;   

• az iskolakezdéshez testi, lelki és szociális értettség szükséges, melyek közül egyik sem 

hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges az eredményes iskolai munkához;  

• a testi fejlettség szintje (alakváltozás, teherbírás, összerendezett, harmonikus mozgás, 

testi szükségletek kielégítésének szándékos irányítására való képesség),  

• a lelki képességek szintje (lelkileg kiegyensúlyozott, ismeri a viselkedés általános 

szabályait, a tanuláshoz szükséges képességek fejlettsége, szándékos bevésés és 

figyelem megfelelő kommunikáció, elemi ismeretek önmagáról, a környezetéről);  

• a szociális képességek szintje (szociális érettség, elfogadás, együttműködés, 

kapcsolatteremtés, alkalmazkodóképesség, feladattudat kialakulóban, az ismeretszerzési 

tevékenységhez szükséges tulajdonságok megléte),  

• három éves kortól a kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, 

feladata, a gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése;  • a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a   

• befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.   
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7. GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉGEK   

  

A gyermek- és ifjúságvédelem célja: prevenció során feltárni a tényeket, okokat, 

amelyek a gyermekek fejlődését akadályozhatják, veszélyeztethetik.   

Az óvodás gyermek családi helyzetének évenkénti felméréséhez szükséges szempontok:   

• az óvodások száma összesen,  

• ebből a veszélyeztetettek száma, • kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

(hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű) száma,  

• három- vagy többgyermekes családban élők száma.  

      

   A gyermekek veszélyeztetettségének okait vizsgáló szempontok:  

• családi környezet,   

• családon kívüli környezet.  

  

Feladatok:  

  

• Az ismeretek birtokában a szükséges lépések megtétele,  

• gyermekvédelmi felelős segíti az óvodapedagógusok körültekintő 

gyermekvédelmi munkáját,  

• a gyermekvédelmi felelős munkáját megbízás alapján végzi,   

• évente kötelező a gyermekvédelmi program elkészítése, gyermekvédelmi 

ismeretek bővítése,  

• rendszeres konzultáció, kapcsolattartás a óvodapedagógusokkal, az 

intézményvezetővel, a gyermekjóléti szolgálattal, esetmegbeszélések,   

• családlátogatások,   

• támogatások megszervezése, lebonyolítása.  
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8. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ÓVODAI NE- 

VELÉSE   

  

Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános 

célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A nevelés hatására a sérült kisgyermekeknél is 

fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az 

együttműködés.   

Fejlődésüket elősegítheti a többi gyermekkel együtt történő integrált nevelésük. Az 

együttnevelést vállaló intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál a sajátos nevelési 

igényű gyermeknek, mint részvétet és védettséget.   

Az integrált nevelésben közreműködő közoktatási intézmények az egységes gyógypedagógiai 

módszertani intézmények szak- és pedagógiai szakmai szolgáltatását, az utazó 

gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét vehetik igénybe a 

megyei közoktatás-fejlesztési tervekben meghatározott feladatellátás szerint.  

  

Feladatok:   

• A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása. A szükséges tárgyi feltételek, és 

segédeszközök megléte akkor biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, ha a 

napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló 

cselekvéséhez szükséges.  

• Figyelembe kell venni a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének igényeit, külön 

gondot fordítva arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak 

leküzdéséhez.  

• Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek fogyatékosságának 

típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben 

tapasztalatokkal rendelkező gyógypedagógus, terapeuta segíti (módszertani intézmény, 

utazótanári szolgálat).  

• Közreműködése kiterjed a gyermeket fejlesztő óvodapedagógusok felkészítésére, a 

fogadó óvoda sajátos teendői ellátásának tervezésére, folyamatos tanácsadásra, mely az 

óvodai nevelőmunkán túl a szülők és az óvoda együttműködésére is kellő hangsúlyt 

helyez.  
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• Az integráltan fejlesztett gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális 

eszközöket, egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a 

szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatot tesz.  

     

   Az óvodapedagógus:   

  

• A foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a 

gyermek fejlődésének elemzése alapján - szükség esetén - eljárásait megváltoztatja, az 

adott szükséglethez igazodó módszereket megválasztja, egy-egy nevelési helyzet, 

problémamegoldásához alternatívákat keres.  

• Együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.  

    

  A szakképesítéssel rendelkező - gyógypedagógiai tanár/terapeuta - az együttműködés során:  

  

• Segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek haladását, 

javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, a 

gyermek igényeihez igazodó környezet kialakítására,  

• segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd) eszközök kiválasztásában, tájékoztat a 

beszerzés lehetőségéről,  

• együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel foglalkozó 

óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait,  

• kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával.  

  

9. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK 

FEJLESZTÉSE  

  

Az óvodai nevelő és oktató munkánk egyik feladata a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

támogatása és fejlesztése, melynek alapja az egyéni képességeiknek, fejlettségüknek, 
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ismereteiknek felderítése, ezt követően pedig a differenciálás, és különféle fejlesztő 

módszerek alkalmazása a nevelési folyamatban.  

Munkánk során kiemelten figyelünk:  

• A beszoktatandó gyermekekre – játszóházak, családlátogatások, beszoktatási időszak 

során.  

• Az óvodából az általános iskolába menő gyermekekre – óvodaiskolai program 

keretében.  

• A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekre – egyéni 

fejlesztési program alapján.  

• A családi körülmények megváltozásakor illetve a szülők és a gyermek kapcsolatát 

alapvetően befolyásoló és meghatározó események időszakában – fokozott figyelem és 

törődés ezen gyermekekkel és családjaikkal.  

• A kiemelten tehetséges gyermekekre – egyéni foglalkozás és tanácsadása szülőknek,  

• A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre - gyermekvédelem 

keretében.  

  

A gyermekek életük során többször kerülnek új, megváltozott környezetbe. Fontos pedagógiai feladat, 

hogy a változásokra felkészítsük őket és az átmenetet pedig megkönnyítsük a számukra.  

10. A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ 

INTÉZKEDÉSEK  

  

Az óvoda a gyermekek esélyegyenlőségét elősegítendő folyamatosan felméri és nyilvántartja a 

következő adatokat:  

• bejáró gyermekek,  

• sajátos nevelési igényű gyermekek,  

• beilleszkedési, magatartási problémákkal küzdő gyermekek,  

• veszélyeztetett gyermekek,  

• tehetséges, tehetségesnek ítélt gyermekek fejlesztése,  

• félévi és tanév végi statisztika,  

• félévi és tanév végi osztályfőnöki értékelés,  
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• mérések eredményei  

  

Kiemelt figyelmet fordítunk a különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelésére és 

oktatására.  

  

A szükséges esetekben az intézmény fejlesztő pedagógusa, ifjúságvédelmi felelőse segíti az 

óvodapedagógusok munkáját.  

Az esélyegyenlőség megvalósulását segítik az óvodai foglalkozásokon alkalmazott 

kiscsoportos, differenciált és egyéni munkaformák.  

Az Esélyegyenlőségi Programunk, melyet esélyegyenlőségi szakember véleményezett 

részletesen taglalja mindazokat a céljainkat, feladatainkat, melyekkel szeretnénk elősegíteni és 

biztosítani a gyermekek esélyegyenlőségét, figyelembe véve a gyermek mindenek felett álló 

jogát.  
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11.  A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ 

TEVÉKENYSÉG  

Hátrányos helyzet fogalma és okai  

  

A Köznevelési törvényben megfogalmazotton túl a hátrányos helyzet illetve a halmozottan 

hátrányos helyzet fogalmát „rugalmasan” értelmezzük. Hátrányos helyzetű gyerekeknek azok 

tekinthetők akik „itt és most” hátrányosak, vagyis az adott gyermek, illetve gyermekközösség 

átlagánál rosszabb családi és társadalmi helyzetből származnak.  

  

A hátrányos helyzetű gyermekek csoportjának kijelölésénél az alábbi paraméterek látszanak 

indokoltnak:  

• a szülők iskolázottsága,  

• a szülők egzisztenciális biztonsága (szülők munkahellyel rendelkeznek-e),  

• a családok stabilitása („csonka-család”),  

• az eltartottak száma, a családok nagysága (több gyerek),  

• a szülők devianciája,  

• kisebbségi, etikai helyzet.  

  

Feladat:   

A szociális hátrányok időben történő felderítése, és a problémák szükség szerinti orvoslása.  

 

Helyzetfelmérés:  

• a hátrányos helyzetű tanulók felmérése az óvodapedagógusok 

közreműködésével, nyilvántartásba vétel  

• a problémás családok megismerése  

• a szociokulturális háttér felmérése  

• a család gazdasági hátterének megismerése • szülő, gyermek kapcsolat  
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Megelőzés, gondozás:  

• a nevelőtestület, mint jelzőrendszer működtetése • a Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgálat bevonása a gyermekvédelmi ügyek konkrét megoldásába  

• külső kapcsolatok kiépítése, együttműködés az óvodán kívüli intézményekkel, 

szakemberekkel  

• szabadidős tevékenységek szervezése  

• hasznos szünidei programok,   

• szülőgondozás, a szülőkkel való együttműködés  

• családlátogatások  

• az óvodapedagógusok és a gyermekek személyes kapcsolata  

• az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek  

• szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal  

• annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb 

segítségben részesüljenek.  

A problémakezelés területei  

  

Az óvodai problémakezelés a problémakezelésnek csak egyik területe. Az óvodára hárul az a 

feladat, hogy a gyermek óvodán kívüli szociális, személyiségét érintő hatásokat feltérképezze, 

azokon, ha kell, együtt a szülővel változtasson a gyermek érdekében.  

A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatban szervezeti szinten a fő feladat az 

óvodapedagógusé, aki családlátogatások alkalmával feltérképezi a helyzetet és javaslatot tesz 

szükség szerinti intézkedésekre a gyermekvédelmi jellegűtől a szociális segítségnyújtás 

kezdeményezéséig.  

Pedagógusok feladatai  

  

A hátrányos helyzetű gyerekekre vonatkozó adatok és információk gyűjtése az óvodában az 

óvodapedagógusok közreműködésével közvetlen úton (beszélgetésekkel, megfigyelésekkel, 

családlátogatásokkal stb.) történik a gyerekek családi helyzetéről.  
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Folyamatos feladat a hátrányos helyzetű (a gyermek egészséges fejlődését anyagi, magatartási, 

egészségi, környezeti tényezők gátolják) és veszélyeztetett (olyan magatartás, mulasztás, vagy 

körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzéki, vagy erkölcsi 

fejlődését gátolja, vagy akadályozza) gyermekek sorsának figyelemmel kísérése, nehezen kezelhető és 

beilleszkedő beteg gyermekek esetleges problémáinak megoldása, segítése.  

A felzárkózás módjai  

  

A hátrányos helyzetű gyermekeknek az átlagosnál sokkal több személyre szóló figyelemre, és 

problémáik iránti érzékenységre lenne szükségük. Általános tapasztalat az is, hogy a 

pedagógusok csak akkor érhetnek el eredményeket, ha az átlagosnál nagyobb toleranciára 

képesek a gyermekek személyiségével és viselkedésével szemben. Be kell látnunk, hogy ezek 

a gyermekek adottságaik, családi helyzetük, szocializációjuk miatt mások, mint az átlag, ezért 

elfogadóbban kell viszonyulni hozzájuk.  

A gyermekek hatékony neveléséhez, általában differenciált, egyénre szabott pedagógiai 

módszerekre és eljárásokra van szükség.  

Esélyeik növeléséhez azonban kevés az óvodai felzárkóztatás, mert legtöbbjük esetében a 

kulturálisan ingerszegény családi környezet hiányosságait is pótolni kellene.  

A hátrányos helyzetű gyermekek keresztyén módon való kezelése  

  

Református óvodák pedagógusainak munkájában a keresztény erkölcsi alapelvek csak Isten 

Igéjének útmutatására adott válaszként érvényesülhetnek.  

Keresztyén hitünkből fakadó az evangélium és az Ószövetség törvényének harmóniájában 

megvalósuló erkölcsi cselekedeteink legfőbb motivációja az Isten – és emberszeretet.  

Ez a hit, ez a kincs adhat erőt ahhoz, hogy minél több segítséget tudjunk nyújtani a rászoruló 

gyerekeknek anyagiakban és lelkiekben egyaránt.  

  

A szociális hátrányok enyhítésére szolgáló tevékenységi formák:  

  

• kapcsolattartás a gyermekekkel,  

• kapcsolattartás az óvodapedagógusokkal,  

• kapcsolattartás a szülőkkel,  
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• a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek felmérése az óvodapedagógusok 

közreműködésével, • a veszélyeztető okok feltárása érdekében családlátogatás, ezek 

alapján nyilvántartás készítése és vezetése,  

• a hátrányos helyzet súlyosságának mérlegelése alapján, szükség esetén a 

gyermekvédelem más szereplőinek bevonása,   

• az anyagi veszélyeztetettség, a szociálisan hátrányos helyzet megoldására a támogatás 

különböző formáinak felkutatása, a rendelkezésre álló lehetőségeken belül: az 

intézményünk és az önkormányzat konkrét anyagi jellegű támogatásai:  

• étkezési hozzájárulás,  

• A Gyulai Eszter-Lánc Alapítvány anyagi támogatása, hozzájárulása különböző 

kirándulások költségeihez,   

• felzárkóztató illetve tehetséggondozó programok szervezése,  

• pályázatok figyelemmel kísérése, szakirodalom gyűjtése,  

  

   

  

12. A SZÜLŐK ÉS AZ ÓVODA DOLGOZÓINAK 

EGYÜTTMŰKÖDÉSE  

  

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, 

szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, helyesen tudják kifejezni gondolataikat és 

érzéseiket  

és legyenek képesek alkalmazkodni is. A felmerülő konfliktusokat, problémákat ne 

durvasággal, erőszakkal oldják meg. Ezen törekvéseink sikerének érdekében fontos, hogy 

otthon is ezeket a nevelési alapelveket erősítsék gyermekeikben. Az óvoda minden dolgozója 

elfogadja és tiszteletben tartja a családi nevelés elsődlegességét.  

   

A gyermekek érdekében szoros együttműködés szükséges, ezért ötleteikkel és problémáikkal 

őszintén forduljanak az óvodapedagógusokhoz, illetve az óvodavezetőhöz. Óvodánk 

küldetésnyilatkozatának megvalósításához fontos, hogy közös nevelési elveket valljunk, 

hangsúlyozva az következő személyiségjegyeket viselkedésünkben: szeretet, türelem, hűség, 

jóság, öröm, békesség, szívesség, szelídség, önmegtartóztatás, tolerancia, másság elfogadása.  
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A pedagógusokkal való kapcsolattartás lehetőségei: napi találkozások, családlátogatások, 

szülői megbeszélések, értekezletek, fogadóórák, nyílt napok, egyéb programok. A napi 

találkozások alkalmával figyeljenek arra, hogy a pedagógust minél rövidebb ideig vonják el a 

gyermekcsoporttól, mert az előidézheti a balesetek kialakulását.  

Szülői értekezletet a csoportok évente legalább 3 alkalommal tartanak, aktualitástól függően 

esetleg többet.  

Fogadó órát az intézményvezető, az óvodavezető, a fejlesztőpedagógus és az óvónők szükség 

szerint, alkalmanként, előre megbeszélt időpontban tartanak.  

A gyermekekkel kapcsolatos információt, tájékoztatást a gyermek saját óvónőitől kérjenek a 

szülők.   

  

  

  

  

  

  


