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1. Az iskola nevelési programja 

 

 
„A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell gyújtani.” 

                                                 (Szent-Györgyi Albert) 

 
1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

Iskolánk nevelő-oktató munkájának alapelvei a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény alapján a következők: 

- a köznevelés központjában a tanuló, a pedagógus és a szülő áll, akiknek kötelességei 

és jogai egységet alkotnak 
- az ismereteket, a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan és sokoldalúan kell 

közvetíteni, eközben tiszteletben tartva mindenki vallási, világnézeti meggyőződését 
- biztosítani kell a nemzetiségek kulturális autonómiájának érvényesülését az oktatatás  
területén 

- az oktatás nyelve magyar, de a nemzetiségi iskolákban a nemzetiségek nyelve - így 
iskolánkban a német - részben a célnyelv (nyelvoktató iskolaként működünk) 
 

Az iskola nevelő-oktató munkájának a köznevelési törvény alapján meghatározott általános 
céljai: 

1. A nevelési-oktatási folyamat során elősegíteni a fiatalok harmonikus lelki, testi és 
 értelmi fejlődését. 

2. Biztosítani készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati  
tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztését. 
3. Erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a közérdekeivel  

összeegyeztetni képes emberek, felelős állampolgárok nevelése. 
4. A nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehet- 

séggondozás. 
5. Célunk olyan fiatalok nevelése, akik 
— a haza felelős polgáraivá válnak 

— kifejlődik bennük a hazafiság érzelemvilága 
— reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tesznek szert 
— megtalálják helyüket a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint 

a munka világában 
—tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására törekszenek 

—képesek lesznek felelős döntések meghozatalára a maguk és a gondjaikra bízottak 
sorsát illetően 
— képessé válnak az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre 

— megismerik és megértik a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, 
folyamatokat 

— értéknek és feladatuknak tartják a kultúra és az élővilág változatosságának 
megőrzését 
 

Intézményünk nevelő-oktató munkájának konkrét céljai, hogy: 
- a tanulók sajátítsák el az önálló tanulás, önálló ismeretszerzés képességét 

- segítsen a sajátos nevelési igényű és a BTM-es tanulók beilleszkedésében 
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- a szocializáció során a gyermek tanulja meg a kezdetben szűkebb, a később tágabb értelem-
ben vett közösségben való alkalmazkodást, legyen fogékony a környezetében történtek iránt, 
alakuljon ki benne az igény a történésekben való aktív, alkotó részvételre 

- a hátrányos, s azon belül is a halmozottan hátrányos tanulók esetében megkeresse azokat a 
programokat, melyekkel biztosítani lehet ezeknek a gyerekeknek a felzárkóztatását, esély-

egyenlőségét 
- a tanulók ismerkedjenek meg a határon túli magyarok életével 
- a nemzetiségi nyelvet tanulók német környezetben gyakorolják a nyelvhasználatot 

Mindegyik nevelési-oktatási területen közös cél a felzárkóztatás és a tehetséggondozás lehető-
ségeinek kihasználása, beépítése a napi tanítási gyakorlatba; valamint a tanulók tanulási szo-

kásainak formálása. 
 

A fenti célokból adódó, a köznevelési törvény által meghatározott általános feladatok: 

 a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadása, megőrzése 
 az egyetemes kultúra közvetítése 
 az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítése 

 a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, atti- 
                 tűdök együttes fejlesztése 

 az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése 
 a közjóra való törekvés megalapozása 
 a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése 

Nevelő-oktató munkánk során törekszünk a szülőhely és a haza múltjának és jelenének meg-
ismertetésére. Fontosnak tartjuk a nemzeti és a nemzetiségi – különösen a német – hagyomá-

nyok, kultúra ápolását, emlékeinek tiszteletét, a hazaszeretet érzésének felébresztését.  
 

Iskolánk konkrét feladatai: 

1. Alapozó iskolai funkciónkból adódóan az általános műveltség alapjainak elsajátíttatása az 
1-8. évfolyamon. 
2. Ismeretek nyújtása révén a tanulók felkészítése a pályaválasztásra, a felvételikre, a családi 

életre, a kulturált életvitelre és az egészséges életmódra. 
3. Feladatunk a gyerekek munkaképességének alakítása, fejlesztése, az önállóságra, a kulturált 

viselkedésre és a toleranciára, alkalmazkodásra nevelés. 
4. Fontos a helyes beállítódás kialakítása a tárgyi és természeti környezettel, a hazával, a ha-
gyományokkal szemben. 

5. A nyelvoktatás területén feladatunk, hogy a tanulók ismerjenek legalább egy idegen nyelvet 
olyan szinten, hogy azt a hétköznapi helyzetekben használni tudják. 

6. A német nemzetiségi nyelvet tanulók számára nyelvgyakorlási lehetőség biztosítása Auszt-
riában. 
7. A kompetencia alapú oktatás segítségével diákjaink felkészítése az élethosszig tartó tanu-

lásra. 
8. A 7. osztályos tanulók tanulmányi kirándulásának előkészítése, megszervezése és lebonyo-

lítása a határon túli magyarlakta területek közül Erdélybe; a Nemzeti összetartozás napján 
témanap szervezése. 
9. A zeneiskolában a növendékeknek az igényes zene értő hallgatására, befogadására, művé-

szi visszaadására nevelése. 
 

A fenti eredmények elérésének eszközeként az alábbi folyamatos tevékenységi formákat foly-

tatjuk:  
- következetes tanári magatartással és követelményrendszerrel dolgozunk tanítványaink neve-

lése és formálása érdekében 
- folyamatos és kitartó munkára, tanulásra késztetjük diákjainkat 
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- rendszeres értékeléssel és osztályozással adunk visszajelzéseket tanulmányaikró l  
- az eredményekről az értékelés megszületését követően azonnal tájékoztatjuk a tanulót és a 
szülőt  
 

Eredményeink elérése érdekében az alábbi eljárásokat alkalmazzuk:  
- minden diákot egyéniségként kezelünk, és megkeressük fejlesztésének, nevelésének optimá-

lis lehetőségét 
- osztályfőnöki munkánkban kiemelt figyelmet fordítunk minden tanítványunkkal és családjá-

val való folyamatos kapcsolattartásra, nevelési folyamatuk irányításá ra 
- a fentiek érdekében folyamatosan együttműködünk a tanulót nevelő családdal, jelzéseket 
adunk és veszünk tanítványunk fejlesztésének biztosítása érdekében   

 
1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Iskolánk pedagógiai programja a NAT-ban leírt és képviselt értékekre, valamint a helyi sajá-
tosságokból adódó hagyományokra és szükségletekre épül. Ezért pedagógiai feladatainkat az 
alábbiakban határoztuk meg: a NAT-ban és a kerettantervben leírt egységes, alapvető tartal-

mak átadása, elsajátíttatása; valamint az ezekre épülő differenciálás. 
E két feladatunk azt a célt szolgálja, hogy tanulóink 

 - a különböző szintű adottságaikkal, 
 - az eltérő mértékű fejlődésükkel,  
 - az iskolai és az iskolán kívüli tanulásukkal, 

 - egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel, 
 - szervezett ismeretközvetítéssel, 

 - spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki sze-
mélyiségüket. 
A különböző ismeretek elsajátíttatása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszer-

zési, kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti cselekvési motívumainak, képes-
ségeinek kialakítására, fejlesztésére. 

Képzésünk tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudomá-
nyokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magában, a tanulók 
életkori fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással, elrendezéssel. 

A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók: 
 - műveltségét 

 - világszemléletük, világképük formálódását 
            - más nemzetek, nemzetiségek, etnikai népcsoportok kultúrájának megismerését 
 - társas kapcsolatát 

 - eligazodásukat saját testükön, lelki világukban 
 - tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben. 

A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges 
szempont volt a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények megha-
tározása, amelyek ösztönzik a személyiségfejlesztő oktatást. 

Éppen ezért nevelési programunk összeállításánál az alábbi feladatoknak adtunk prioritást: 
Iskolánk pedagógiai programja, nevelési, tanítási-tanulási folyamata adjon teret: 

 a színes, sokoldalú - iskolai életnek 
              - tanulásnak 
              - játéknak 

              - munkának   

 fejlessze - a tanulók önismeretét 

                   - együttműködési készségüket 
                   - empátiás képességüket 
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                   - eddze akaratukat 

 járuljon hozzá - életmódjuk 
                            - motívumaik 

                            - szokásaik 
                            - az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyöke- 

       reztetéséhez. 
A helyi tantervet is magába foglaló pedagógiai programunk egy olyan közös gondolkodást 
kíván az iskolafenntartó és az iskolahasználó részéről, amelyben:    

a tanulók - tudásának 
               - képességeinek 

               - egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban; figyelembe véve, 
hogy a nevelés-oktatás színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység 
számos egyéb fóruma is.  
      

Sikeresnek tekintjük személyiségfejlesztő tevékenységünket, ha tanulóink túlnyomó többsége 

az 

alsó tagozatban: 
betartja az iskola házirendjében megfogal-
mazott szabályokat, 

iskolai kötelezettségeit a pedagógus segítő, 
inspiráló tevékenysége mellett  rendszeresen 

teljesíti, 
felszólítás, rádöbbentés, megértetés után 
törekszik az alapnormák teljesítésére. 

 

felső tagozatban: 
érti és betartja a házirend és az iskolában 
kialakult íratlan, etikai szabályokat is, 

az iskolai kötelezettségeit meggyőződésből 
rendszeresen teljesíti, 

gondolkodása, megnyilvánulásai, cselekede-
tei az alapvető erkölcsi normák elfogadását 
jelzik. 

 
 

Ezen célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a sze-

mélyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket:    
A/ Az értelem kiművelése területén elvégzendő feladataink: 
1. A tanulási motívumok és a tanulási módok kialakítása 

2. A megismerési vágy fejlesztése 
3. A tapasztalati és értelmező tanulás elsajátíttatása 
4. A játékszeretet és az alkotásvágy fejlesztése 

B/ A segítő életmódra nevelés területén elvégzendő feladataink:       
1. A pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése 

2. A pedagógusok rendszeresen éljenek a segítő együttműködés változatos formáival 
3. Szociális minták adása 
4. A versengés képességének fejlesztése 

C/ Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén elvégzendő feladataink: 
1. A mintaszerűen egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal 

2. A tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevelőmunka során 
3. Az iskola legyen minden részletében igényes, esztétikus közeg, amiben a tanulók jól érzik 
magukat, ami fejleszti ízlésüket, igényességüket. 

4. A kézügyesség fejlesztése különféle tevékenységek során 
D/ A szakmai képzés alapozása területén elvégzendő feladataink: 

1. A szabályhasználat képességének fejlesztése 
2. A leírt szabályok szerinti önálló feladatmegoldások rendszeressé tétele 
3. A tág értelemben vett alkotóképesség fejlesztése 

E /Feladataink a zenei nevelés területén a növendékek személyiségfejlesztésében: 
A gyermeki fogékonyságra, kíváncsiságra, érdeklődésre, nyitottságra építve elsősorban a kö-

vetkező készségeket és tulajdonságokat igyekszünk kialakítani és fejleszteni tanulóinkban: 
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- az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz, problémamegoldó gondolkodáshoz szükséges 
alapvető képességeket. 
- az együttműködés és ezen keresztül az emberek közötti kapcsolatok helyes normáit és 

módszereit. 
- az egyéni tanulás hatékony módszereit. 

A népzenén keresztül a nemzeti értékek, hagyományok ismeretét, megbecsülését és tiszteletét 
kívánjuk átadni. 
 

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben 

minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát haté-
konyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő 
egészségfejlesztő tevékenységekben. 

A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, 
amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési-oktatási intézményben végzett tevé-

kenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a tanuló és a szülő részvéte-
lét a nevelési-oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a tanuló egészségi álla-
potának kedvező irányú változását idézze elő. 

A nevelési-oktatási intézményekben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a 
tanulók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a nevelési-oktatási intéz-

ményben megvalósuló átfogó prevenciós programokba. 
A fenti alapelvek figyelembevételével összeállított egészségfejlesztési programot pedagógiai 
programunk 1. számú melléklete tartalmazza. 
 

1.3.1 Az egészségfejlesztés iskola feladatai 

A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a 

tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel össze-
függő feladatokra, amelyek különösen 

a) az egészséges táplálkozás 
b) a mindennapos testnevelés, testmozgás 
c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése 
d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése 

e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 
f) a személyi higiéné területére terjednek ki. 
Iskolánk közreműködik a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésé-

ben, ennek során tevékenyen együttműködik a helyi gyermekjóléti szolgálattal, 
                                                                        a megyei gyámhivatallal, 

                                                                        a rendőrséggel, 
                                                                        az önkormányzatok jegyzőivel. 
 

1.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Iskolánkban az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfő-

nöki, biológia és egészségtan, valamint testnevelés órán) és délutáni csoportfoglalkozásokon  
(elsősegélynyújtó szakkör) valósul meg. 
Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

1. A diákok ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát  
2. Ismerjék fel a vészhelyzeteket  

3. Tudják az egyes sérülések élettani hátterét, várható következményeit  
4. Sajátítsák el a legalapvetőbb segélynyújtási módokat  
5. Segélynyújtással, élettannal, anatómiával kapcsolatos alapfogalmak megismerése  
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6. Kézség szinten sajátítsák el mikor, és hogyan kell mentőt hívni 
7. Képességfejlesztés: 

- Problémafelismerés 

- Gyors és szakszerű cselekvés  
- Embertársaink iránti érzékenység 

- Bajba jutottakkal szembeni együttérzés 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 
  - előadásokon, prezentációkon való részvétel 

  - tesztek írása 
  - szituációs játékok 

  - gyakorlati foglalkozások  
 
1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kiala-
kítja, megteremti. 

Az iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei: 

  tanórák                                            - szaktárgyi órák 

                                                             - osztályfőnöki órák 

  tanórán kívüli egyéb foglalkozások - napközi  

                                                             - tanulószoba  

                                                             - iskolai sportkör                   
                                                             - tanulmányi és osztálykirándulás 

                                                             - szakkörök 

  diákönkormányzati munka 

  szabadidős tevékenységek. 
Mind a négy terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek feladatai, 
céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak: 

    - az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához 
    - véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez 

    - a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend) 
    - a másság elfogadásához 
    - az együttérző 8empatikus) magatartás kialakulásához 

    - a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 
Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink a következők: 

   - Törekedjünk arra, hogy minden tanuló: 

 ismerje meg a társas együttélés alapvető szabályai közül azokat, amelyek a közösségben 

való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek 

 ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy 

     múltú értékeit 

 sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi tevékenysé-

geket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbe-
csüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek 

 legyen nyitott, megértő, a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a másság 

     iránt, becsülje meg ezeket 

 legyen képes az új audiovizuális környezetet megérteni és azt szelektíven használni, 

    tudjon társaival és a felnőttekkel is adott témáról, anyanyelvén szabatosan kommunikálni  

   váljon érzékennyé környezete állapota iránt 

 ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és 
    ezek elkerülésének módjait 
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 kapjon kellő mélységű támogatást a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának  
    megelőzéséhez 

 tanuljon meg tanulni 

 legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére 

 tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést. 
 

1.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: 

A tananyag elsajátítása 

 alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet 

 ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak feltárására, ápolására, kész-

tessen az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre 

 alakítsa ki a tanulóban, hogy a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló kör-

nyezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvitelét 
meghatározó erkölcsi alapelv  

 fejlessze ki a tanulóban az új információs rendszerben való eligazodás, valamint annak 
kritikai módon való használatának képességét 

 adjon ismereteket a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség megőrzésére 

 fejlessze a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást 

 irányuljon a szexuális kultúra, magatartás kérdéseire, fordítson figyelmet a családi életre 

 korán kapjon átfogó képet a munka világáról 

 a korán alkalmazott változatos munkaformák erősítsék az együvétartozás és az egymásért 
     való felelősség érzését. 
 

1.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő fe ladatai: 

A tanulóközösségek, a közösségi élet kialakítása, a tanulóknak a közösségbe beilleszkedése 

nem valósítható meg kizárólagosan tanórai keretben. Szükséges olyan együttlétek kialakítása, 
amelyek mentesek a tanórai kötöttségektől, az ismeretek számonkérésének feszültségétől. Az 
ilyen foglakozások összekovácsolják a közösségeket, iskolánkban ezek a következők: 

tanulmányi kirándulások: 
a) osztály tanulmányi kirándulások:   

                                  - 1 napos program az osztályfőnök(ök) szervezésében (önköltséges) 
                                  - 2-3 napos kirándulás a 7. vagy 8. évfolyamon az osztályfőnök(ök) 
                                    szervezésében (alapítványi és szülői munkaközösségi támogatás 

                                    +önköltség) 
b) évfolyam tanulmányi kirándulások: ősszel és tavasszal 1-1 napos erdei kirán-

dulások a DÖK szervezésében (ingyenes) 
c) iskolai szintű tanulmányi kirándulások ősszel Baranya területén a következő, 
4 éves rendszer szerint: 

 Az 5. évfolyam mindig Pécsre és környékére megy: 
  - Látogatás a Zsolnay-negyedben 

  - Planetárium 
  - Kiss György pécsi szobrai 

                      - Mésztufa barlang … 
    + 

                 - egy pécsi múzeum felkeresése (pl. Vasarely...) és Pécs egyéb látnivalóinak 

  megtekintése a cél. A tanulók a közeli Abaligetre is ellátogatnak. 
 A 6. évfolyamra járók a bikali Reneszánsz élménybirtokot keresik fel. 

 A 7. évfolyam tanulói a német népismerethez kapcsolódva a régi német kismestersé-
gek nyomában járnak Baranya megye területén: 

  - Mecseknádasd: tájház, fazekasműhely 
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  - Bóly: mézeskalácsos és gyertyaöntő műhely, pincészet 
  - Nagynyárád: kékfestő műhely 
 A 8. osztályosok a Duna-Dráva Nemzeti Parkba kirándulnak: 

                      - Megmásszák a Szársomlyót 
                      - Ellátogatnak a siklósi várba 

A kirándulások útiköltségét és a belépőjegyeket az iskolai alapítvány pénzéből biztosítjuk, 
így minden tanuló - a hátrányos helyzetűek is - részt tudnak venni ezeken a tanulmányi ki-
rándulásokon; a diákok 4 év alatt megismerik Baranya megye értékeit, nevezetességeit, törté-

nelmi emlékeit.  
 

1.4.3 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

A diákönkormányzati munka irányítsa a tanulót arra, hogy az önálló ismeretszerzés, véle-
ményformálás és - kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének, megvédésé-
nek a képességei álljanak a kommunikációs kultúra középpontjában. 
 

1.4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

Az iskolai hagyományok a tanulók mindennapi életének fontos eseményei, melyek révén in-

tézményünk diákjaivá válnak, és így alakul ki kötődésük az iskolához. A hagyományok ápo-
lása, tisztelete, újabb eseményekkel való gyarapítása egyrészt iskolánk hírnevét gyarapítja, 
másrészt azt bizonyítja, hogy diákjaink igénylik ezen események megrendezését, esetleges 

átalakítását, bővítését. Iskolánk hagyományai a tanév rendjéhez igazodva a következők: 
- őszi (szeptember) és tavaszi túra (május) 

- megemlékezés az aradi vértanúkról (október 6.) 
- koszorúcska (április) 
- Mikulás-nap (december) 

- karácsonyi ünnepély (december) 
- pályaválasztási ankét (január) 

- farsangi bál (február) 

- egészségnevelési nap (március) 
- anyák napi ünnepély (május) 

- nemzeti összetartozás napja - témanap (június 4.) 
- zöldnap (az utolsó tanítási nap) 
- ballagási és tanévzáró ünnepély (június) 

A következő hagyományok a településhez is kötődnek, egyben községi rendezvények is: 
- március 15-i ünnepély  
- Kiss György emléknap (április 29.) 

- szüreti felvonulás (szeptember) 
- jeles napok: Madarak és fák napja (május 20.) - erdei kirándulás, a tavaszi túra napja 

Az iskolai közösségalkotást szolgálja iskolazászlónk is, mely összetartozásunkat szimbolizál-
ja. 

 

1.4.5 A zeneiskola közösségfejlesztő feladatai: 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos teendők színterei a zeneiskolában a szolfézs-, kamaraze-
ne-, zenekari órák, korrepetíciós foglalkozások és a fellépések. A kamaraegyüttesek és zene-

karok hangversenyei, szereplései nagy összekovácsoló erővel rendelkeznek. A közösségi szel-
lem kialakításához, az egymásra figyelés képességének kifejlesztéséhez, az egymáson való 
segítés igényéhez nagyban hozzájárulnak. Ezért nagyon fontos, hogy amilyen hamar csak 

lehet, vonjuk be a gyerekeket az együttzenélésbe. 
A zeneiskolai közösségfejlesztés állandó színterei a következő rendezvények: 

- karácsonyi koncert 
- nőnapi koncert 
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- tanévzáró koncert  
 
1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnökök feladatai  

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmaz-
za.  

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:  

 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 

 az osztályozó és pótvizsgák lebonyolítása 

 a kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása 

 a tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken 

 iskolai kulturális és sportprogramok, koncertek szervezése 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása 

 a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken 

 a tanulók felügyelete reggel, az óraközi szünetekben és ebédkor 

 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 

 az iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés 

 szertárrendezés és a szaktantermek rendben tartása 

 az osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása 

 a zeneiskolában a hangszerek karbantartása, kisebb javítások elvégzése 
   a növendékek koncertre kísérése 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével egyeztetve – az igazgató 

bízza meg a tantárgyfelosztáskor (minden tanév júniusában), elsősorban a felmenő rendszer 
elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében készült éves terv alapján neveli osztályá-

nak tanulóit, munkája során maximálisan tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját, aktív kapcsolatot tart az 
osztály szülői közösségével, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. logo-
pédus, gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus, gyermekvédelmi felelős stb.). 

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

 Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. A tapasztalt problémák 

megoldására az osztályban tanító pedagógusokat osztályértekezletre hívhatja össze. 

 Negyedévente értékeli a tanulók magatartását, szorgalmát; minősítési javaslatát az osz-

tályban tanító pedagógusok elé terjeszti. 

 Levél útján tájékoztatja a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, 

többszöri késése vagy viselkedési problémája miatt. 
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 Kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi feladatokra: Szükség esetén felveszi a kapcso-
latot munkatársaival, problémajelző formanyomtatványt tölt ki a tanulóról. 

 Szülői értekezletet tart. 

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

és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 
kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő gyermekvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola gyermekvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására moz-

gósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megol-
dását.  

 Az első igazolatlan hiányzás után a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével felszólítja a 
szülőt gyermeke rendszeres iskolába járatására, ill. tájékoztatja az igazgatót az újabb iga-

zolatlan hiányzásokról. 

 Hetente ellenőrzi a tájékoztató füzetek meglétét, negyedévente legalább egyszer az osz-

tálynapló és a tájékoztató füzet érdemjegyeinek azonosságát, és pótolja az ellenőrzőben a 
hiányzó érdemjegyeket.  

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. Figyelemmel kíséri az egés-

zségügyileg veszélyeztetett gyermekeket és fokozottan ügyel rendszeres orvosi ellenőrzé-
sükre. 

 Szükség esetén órát látogat osztályában. 

 Nevelési eredményvizsgálatot végez. 

 Ha az iskolavezetés felkéri, akkor a nevelőtestületi értekezleten beszámol arról, hogy az 
osztályfőnöki munkatervében megfogalmazott nevelési célokat milyen szinten sikerült 

megvalósítania az adott tanévben.  
 

1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

1.6.1  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

Intézményünkben fontosnak tartjuk a tehetségek gondozását, veleszületett vagy szerzett ké-

pességeik továbbfejlesztését, megtalálni számukra azt az „utat", amelyen elmélyülten és 
eredményesen törhetnek előre és az átlagosat meghaladó teljesítményekre képesek. 

A tehetséges tanulók mind a képességek, mind a viselkedés, a magatartás terén eltérnek az 
átlagtól. A tehetséges gyerekek nem egyformák. Legfontosabb személyiségjegyük az eredeti-
ség. A kreatív gyermekekre általában magas fokú tudásvágy, kíváncsiság, belső teljesítmény-

kényszer, nagyfokú autonómia, önbizalom, szabad kommunikációra törekvés, csökkentett 
mértékű alkalmazkodás, az elnyomás és a korlátozás elleni védekezés, a szociális korlátok 

áthágása jellemző. 
A tehetséggondozásban nincs egy igazi út, amely minden gyermek számára járható. Az, hogy 
milyen programokkal és módszerekkel lehet egy-egy tehetséges gyerekkel vagy csoporttal 

foglalkozni csak bizonyos információk birtokában lehetséges megtervezni. Ezek: 
- az érintett gyerek, gyerekek kora 

- milyen szinten állnak, mit tudnak 
- milyen motivációk inspirálják, milyen a feladat iránti elkötelezettségük 
- mit tud a pedagógus szakmailag nyújtani 

- mennyiben lehet számítani a családi háttér támogatására 
Mindezek tisztázása után a tanulók illetve növendékek, szülők bevonásával a lehetséges mód-

szereket közösen megválaszthatjuk. 
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Ezek 
a) az általános iskolában:  

- szakkörök, foglalkozások indítása e célból (pl. matematikaszakkör, rajzszakkör, sportfoglal-
kozások...) 

- differenciált feladatadás tanórákon 
- tanulmányi háziversenyek szervezése 
- a tehetséges tanulók felkészítése a körzeti, megyei, illetve országos versenyekre 

- középiskolai felvételire felkészítő foglalkozások szervezése matematikából 
- más tantárgyakból egyéni felkészítések a középiskolai felvételikre 

- projektoktatás 
b) a zeneiskolában: 
1.  „B" tagozatra irányítás  

2. Évugratás, vagy léptetés: amikor egy tanévben esetleg 2 év anyagát is minden nehézség 
nélkül képes elsajátítani a gyermek. 

3. Gazdagítás, dúsítás: hogy a tanévi anyagot az idő 2/3-a alatt sikerül feldolgozni és a fenn-
maradó 1/3-nyi időben a növendékek egyéni fejlesztő programokkal dolgoznak. 
A tehetségek megmutatkozásának, bizonyításának, a tehetség mértékének megállapítására 

alkalmas tevékenységi formák az alábbiak: 
- zenetanárok előtt történő bemutatkozás, a növendék haladásának ezúton való figyelemmel 

kísérése; 
- vizsgaelőadások: tanszaki tanárok előtt, 
- növendékhangversenyek: szülők, tantestület, kortársaik előtt; 

- rendszeres külső rendezvényeken (hangverseny, egyéb műsoros esten) való részvétel; 
- meghívott vendégtanárok előtti bemutatkozás; 
- szakmai találkozásokon való megmérettetés; 

- versenyeken való szereplés: házi, országos, nemzetközi. 
  

1.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

Iskolánk minden  pedagógusának feladata a tanulási kudarcnak kitett tanulók megsegítésével 
kapcsolatban:  

 Toleráns, empatikus magatartásával mutasson példát a másság elfogadására. 

 Legyen jártas a témában a problémák felismerése, kiszűrése szintjén. (Tudja, hogy 
mikor, hova kell irányítani a gyermeket.) 

 Folyamatosan tartsa a kapcsolatot a gyermeket segítő szakemberrel, a közösen megbe-
szélt terv alapján támogassa a gyermek fejlesztését.  

 Egyéni, differenciált feladatadással segítse a gyermek fejlődését. 

 Lássa el tanácsokkal a szülőket a gyermek fejlesztésével kapcsolatban. 

A megsegítés módjai: 
- differenciált feladatadás tanórákon változatos tevékenységi formák biztosítása órakereten 

belül és azon kívül is 
- hosszabb türelmi időszak biztosítása  
- csoportmunka szervezése  

- motiválás: a pozitív eredmények azonnali jelzése, dicséret 
- tanulásmódszertani ismeretek elsajátíttatása 

- csoportbontás a 7-8. évfolyamon, illetve korábban is, ha ezt az osztályok összetétele szüksé-
gessé teszi 
- napközis foglalkozások 

- tanulószoba biztosítása alsó és felső tagozaton 



Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola                                                       Pedagógiai program 

 14 

- tanító nénik által tartott egyéni fejlesztő - felzárkóztató foglalkozás tartása az első négy év-
folyamon azon tanulók számára, akik elmaradtak társaiktól 
- egyéni felzárkóztató foglalkozások szükség szerint a felső tagozaton 

- a beszédhibák kiküszöbölésére és a dys-es tanulók megsegítésére logopédiai és fejlesztő 
foglalkozások tartása 1-4. évfolyamon a komlói pedagógiai szakszolgálat segítségével 

- szakértői véleménnyel rendelkező tanulók számára fejlesztő foglalkozás az 5-8. évfolyamon 
- az IKT eszközök alkalmazása a fejlesztésben: felzárkóztató és fejlesztő-, oktatóprogramok 
egyéni és kiscsoportos használata  

- az iskolai könyvtár egyéni vagy csoportos használata  
- a továbbtanulás irányítása, segítése  

- a szülővel egyeztetve szakértői vizsgálat kérése a komlói „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálattól 
- 2015. szeptember 1-től felmenőrendszerben vezetjük be iskolánkban az IPR programot. (4. 

sz. melléklet) 
Kezdeményezzük a többi tanulóval együtt eredményesen nem képezhető tanulók áthelyezését: 

- a lehetőségekről, vizsgálatokról tájékoztatjuk a szülőket 
- igénybe vesszük a pedagógiai tanácsadó intézetek (pl.: nevelési tanácsadó) diagnosztizáló és 
javaslattevő tevékenységét 

- közreműködünk vizsgálati időpont kérésében a Baranya Megyei Tanulási Képességeket 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál 
 

1.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése  

A beilleszkedési nehézségek gyakran járnak együtt magatartási zavarokkal. Ezért különös 
körültekintéssel járunk el azokkal a tanulókkal, akik valamilyen ok miatt szokatlan körülmé-

nyekhez kénytelenek, viszonylag gyorsan alkalmazkodni. Ezek általában első osztályba érke-
zéskor, iskolaváltoztatáskor a legjellemzőbbek. 

Az első osztályba lépés előkészítésének kialakult hagyományai vannak intézményünkben, en-
nek elemei a következők: 
- Valamennyi tanköteles korba lépő tanuló iskolaérettségét az óvoda szakértő segítségével 

vizsgálja. 
- A leendő elsősök és szüleik számára az iskola bemutatása minden év februárjában (Szombat 

délelőtt bemutató óra az 1. osztályban, beszélgetés a szülők-iskolavezetés-leendő elsős tanító 
nénik között az intézmény kínálta lehetőségekről, az épület bejárása.) 
- Az első osztályban tanítókat időben kell kijelölni, és azt nyilvánosságra hozni, hogy szülő, 

gyermek egyaránt lelkileg felkészülhessen erre. Nem zárkózunk el a szabad pedagógusválasz-
tástól, de objektív korlátaink miatt adott esetben a szülővel kompromisszumra kell jutnunk.  

- A leendő elsős tanítók több alkalommal felkeresik az első osztályba készülő gyermekeket az 
óvodában, részt vesznek a szülői értekezleteken. 
- Az óvodások a beíratást követően iskolára hangoló foglalkozásokon vehetnek részt (április-

május hónapokban heti 1 alkalommal), ahol találkoznak leendő tanító nénikkel, megismerik 
az iskola épületét, az osztálytermeiket; játékos-mozgásos feladatokkal készülnek az iskolás 
életre. 

- Szeptembertől az elsős nevelők gondoskodnak arról, hogy a bekerült kisgyermekek fokoza-
tosan állhassanak át az iskolai időbeosztásra. 

Az iskolaváltás miatt jelentkező beilleszkedési (esetleg magatartásbeli) gondok okai igen szer-
teágazóak lehetnek, hiszen akár az egyik szülőtől való elszakadás is halmozhatja a gyermek 
pszichés megterhelését. Feladataink ezzel kapcsolatban: 

- az iskolaváltás okainak, a tanuló személyiségének viszonylag gyors felderítése, a gondvise-
lőjével történő egyeztetés, 
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- az iskolai körülmények, követelmények tudatosítása a tanulóval (személyes kapcsolat létesí-
tés, házirend átadása…) 
- a közösség segítségének igénybevétele (közösségerősítő tényező is). 

- a gyermek fokozott megfigyelése, és szükség esetén gyors megsegítése. 
A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küszködő tanulók segítése érdekében a nevelőink 

a következő módszereket alkalmazzák: 
- a zavarok okának kiderítése 
- kapcsolat felvétele a szülőkkel, esetenként a nagyszülőkkel  

- családlátogatás 
- segítség kérése a helyi gyermekjóléti és családsegítő szolgálattól 

- 2015. szeptember 1-től felmenőrendszerben vezetjük be iskolánkban az IPR programot. (4. 
sz. melléklet) 
- szakértői vizsgálat kérése a Baranya Megyei Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottságtól, a komlói egységes szakszolgálattól. 
A BTM-es tanulók haladását intézményünk fejlesztő pedagógusa (1-8. évfolyam) és a komlói 

„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alkal-
mazásában álló gyógypedagógus és pszichológus segíti (1-4. évfolyam). 
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulókat integráltan oktatjuk. Tanórán a nevelők – a 

szakvélemény ajánlásait figyelembe véve – differenciált feladatadással és egyéni elbírálással 
segítik a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket. A törvényi előírásoknak megfelelően 

az SNI-s tanulókkal fejlesztő pedagógus is foglalkozik, aki egyéni fejlesztési terv alapján se-
gíti a gyermekek felzárkózását, haladását. 
 

1.6.4 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységünk nevelő-oktató munkánk szerves részét képezi. 
Úgy gondoljuk, hogy a tanulóinkért érzett felelősségvállalás nem torpanhat meg az iskola 
kapuinál. 

Alapvető követelmény, hogy minden gyerek részére biztosítsuk a fejlődéséhez szükséges fel-
tételeket, lehetőségeket – a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához, hogy 

leküzdhesse a hátrányokat. 
Munkánk fő részei: 
A/ Gyermekjóléti tevékenységek: 

- Kísérjük figyelemmel a diákjainkat és családjaikat érintő szociális problémákat. 
- Segítsük a szociális okokból veszélyhelyzetbe került diákjainkat és családjaikat helyzetük 

rendezésében. 

- Közvetítő szerepkört vállalunk az egyes diákok gondozása közben érintett ellátó intézmé-
nyekkel (komlói „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Egységes Pedagógiai Szak-

szolgálat, Gyámhatóság, Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Szászvár Mikrokörzet Központ, gyermekorvos, óvoda) 

- Elutasító magatartás kialakítása a következő tevékenységekkel szemben: alkoholizmus, bű-
nözés, kábítószerfogyasztás, dohányzás, önmaga felé forduló agresszivitás 
-A fenti tevékenységekkel összefüggő negatív károsító hatások és következmények, valamint 

az elkerülés előnyeivel megismertető programok tartása. 
B/ Speciális ifjúságvédelem: 

A veszélynek kitett gyermekekkel való egyéni foglalkozás, segítségadás, érdekérvényesítés 
(pl.: árva, nehezen nevelhető, elvált szülők gyermeke, lelkileg sérült tanuló...) 
Olyan esetekben, amikor a család szociális vagy gyermeknevelési problémával küzd, szolgál-

tatásaink felajánlása után a család dönt, hogy igénybe kívánja-e azt venni. A család magán-
életét és autonómiáját tiszteletben kívánjuk tartani. A nevelők gyermek- és ifjúságvédelmi 

tevékenységét iskolánk gyermekvédelmi felelőse koordinálja.  
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C/ Ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységek  iskolánkban: 
1. a családdal, a szülőkkel való kapcsolattartás 
2. a diákönkormányzat segítése 

3. iskolai tevékenységek, amelyek arra irányulnak, hogy a tanulók megismerjék joga-
ikat, véleményt nyilváníthassanak az őket érintő kérdésekben  

4. a tanuló személyi jogainak tiszteletben tartása 
5. a tanulók napközis ellátásának biztosítása 
6. drog- és bűnmegelőzési programok tartása az iskolában 

D/ A pedagógusok kötelezettségei: 
- közre kell működnie a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárá-

sában, megszüntetésében 
- biztosítania kell a hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkóztatását 
- észre kell vennie, ha a tanuló tanulmányi eredménye indokolatlanul leromlik 

- fel kell figyelnie a családban jelentkező gondokra, problémákra  
- jeleznie kell ezeket az iskolai gyermekvédelmi felelősnek; amennyiben iskolai eszközökkel 

nem tudnak segíteni, értesíteni kell a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szászvár Mikrokörzet Központot, kezdeményezni 
lehet a jegyzői védelembe vételt  

E/ Iskolánk  gyermekvédelmi felelősének  feladatai: 
I. A veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatban: 

- A veszélyeztetett tanulók felmérése az osztályfőnökök közreműködésével: nyilvántartás-
bavétel, a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése; egyeztetés a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szász-

vár Mikrokörzet Központtal. 
- A veszélyeztetett gyermekek szabadidős tevékenységének és tanulási előmenetelének figye-
lemmel kísérése. 

- A szociális ellátások számbavétele, az igénybe vehető lehetőségek ajánlása. 
II.  A hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatban: 

- a hátrányos helyzetű tanulók felmérése az osztályfőnökök közreműködésével 
- nyilvántartásbavétel 
- szabadidős tevékenységük és tanulási előmenetelük figyelemmel kísérése 

- a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése 
III. A tanári közösségben végzett feladatai: 

- együttműködés a kollégákkal 
- az igazgatóval és az osztályfőnökökkel való kapcsolattartás 
- a helyi pedagógiai program elkészítésében való részvétel 

- az információ áramoltatása 
IV. A szülők körében végzett feladatai: 

- együttműködés, szemléletformálás 
- családlátogatás (szükség esetén) 
- az igénybe vehető szociális ellátások ajánlása 

V. Önálló feladatai: 
- a külső intézményekkel történő kapcsolattartás 

- nyilvántartás 
- szakirodalom gyűjtése, tanulmányozása 
F/ A gyermek- és ifjúságvédelem tevékenységi formái:  

A felzárkóztatás és tehetséggondozás területén: képességek szerinti bontás 
                                                                          szakkörök indítása 

                                                                              első osztályban a módszerek helyes megvá- 
                                                                                    lasztása     
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                                                                          az iskolai könyvtár használata 
Az indulási hátrányok csökkentésére: egyéni foglalkozások, korrepetálások 
                                                           felzárkóztató csoportba kerülés 

                                                           tanórán differenciálás, fokozott segítségnyújtás 
Pótvizsgára való felkészítés: segítségnyújtás 

                                             konzultáció 
Tehetséggondozás: felkészítés tanulmányi versenyre 
                               szakkörök 

                               könyvtár- és számítógéphasználat 
A pályaválasztás segítése: motiválás arra, hogy a gyermek napközis ellátásban részesüljön 

                                         hasznos időtöltés szervezése (színházlátogatás, teadélután,       
          kirándulások...) 
                                         az Arany János tehetséggondozó program ajánlása a továbbtanuló 

                                         hátrányos helyzetű tanulók számára  
A szülőkkel való kapcsolattartás formái: fogadóóra, családlátogatás, szülői értekezlet, nyílt 

nap, nyitott iskola program, levelezés, ellenőrző, telefonos megkeresés 
A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókkal való speciális foglalkozás, segítségadás: 
 - folyamatos odafigyelés 

 - fejlesztés logopédus, gyógytornász segítségével 
 - különös odafigyelés a gyermekjóléti gondoskodásban részesülő gyermekekre 

           - foglalkozások szervezése - prevenciós céllal - a veszélyeztetett tanulók számára 
- 2015. szeptember 1-től felmenőrendszerben vezetjük be iskolánkban az IPR programot. 
(4. sz. melléklet) 
 

1.6.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységünkkel a tanulók esélyegyenlőtlenségét 
kívánjuk biztosítani. Szükségesnek tartjuk az e területre vonatkozó naprakész információk 

meglétét, ezért rendszeresen felhasználjuk gyermekvédelmi rendszerünk működésének ered-
ményeit, folyamatos megfigyeléseket végzünk, tájékozódunk a tanulók körülményeiről. 

A program célja: segíteni azon tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, akik szociális 
körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek. (Pl. a családi mikrokörnyezetből adódóan hát-
rányos helyzetűek, csonka családban felnövő gyermekek, munkanélküli szülők gyermekei; 

lehetnek átmenetileg hátrányos helyzetű tanulók is: Magyarországra költözött új tanulók, tar-
tós betegség miatt hátrányos helyzetű diákok.) 

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják: 
1. Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, fogadóórá-

kon, családlátogatásokon, értesítés (kábeltelevízió, levél) 

2. Helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése (Pl. részvétel az „Út a 
középiskolába”című mentori ösztöndíjprogramban) 

3. Motiválás arra, hogy a tanuló napközis vagy menzás ellátásban részesüljön. 
4. Kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel (pl. a Komlói Kistérség Többcélú Önkor-
mányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szászvár Mikrokörzet Központ-

tal), az áthelyező bizottsággal. 
5. Táborozási támogatások szerzésével az önrész csökkentése 

6. Pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon 
7. Egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése 
8. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat Szászvár Mikrokörzet Központ munkatársainak bevonása 
9. Az ingyenes tankönyvhöz jutás biztosítása: Az erre jogosult tanulók - a törvény által meg-

szabott összeg értékében - az első tanítási napon ingyenesen kapják meg tankönyveiket. 
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10. Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 
csoportos használata. 
 

1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje  

Iskolánkban a tanulók érdekeinek érvényesítésére, képviseletére, a demokráciára nevelés 

megvalósítására diákönkormányzat és diáksportkör is működik; mindkettő alkalmas arra, 
hogy a tanulók aktívan részt vegyenek az őket érintő döntések meghozatalában. 
I. Diákönkormányzat 

A diákönkormányzat a köznevelésről szóló törvény értelmében és az ott előírt formában mű-
ködik. 

Testületünknek – elsősorban az önkormányzatot segítő tanáron keresztül – indirekt módon 
kell irányító tevékenységét kifejteni. Elemi érdekünk, hogy kihasználjuk a rendszerben rejlő 
nevelési tényezőket. Ennek érdekében: 

1. Biztosítani kell a tanulói szervezet rendeltetésszerű és folyamatos működését. 
2. A diákönkormányzatban tényleges véleménynyilvánítási és döntési helyzeteket kell te-

remteni. 
3. Érzékelhetővé kell tenni, hogy véleményük maghallgatásra talál, döntésük megvalósí-

tását a testület támogatja. 

4. El kell várni, hogy az osztályképviselők legyenek az információhordozók a diákön-
kormányzat és a tanulóifjúság között. A diákönkormányzat munkájában 4. osztálytól 

vehetnek részt a tanulók.  
A diákönkormányzat saját SZMSZ szerint működik (mely az iskola SZMSZ-ének melléklete), 
s a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt a következő kérdésekben: 

a) saját működéséről 
b) egy tanítás nélküli munkanap programjáról 
c) tájékoztatási rendszerének kidolgozásáról 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, véleményét ki kell kérni 

- a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál 
- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elfogadásához 
- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez 

- az iskolai sportkör működési  rendjének megállapításához 
- az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához 

- az iskolai könyvtár, a tornaterem működési rendjének kialakításához 
- az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. 
A diákönkormányzat véleményét a szervezet vezetője tolmácsolja. 

II. Iskolai sportkör 
1. Az iskolai – tanórán kívüli – sportélet szervezeti kerete, amely tevékenységi köre közvetle-

nül kapcsolódik az iskola célrendszeréhez, programjához. 
2. Saját alapszabállyal rendelkezik, aszerint tevékenykedik. Az alapszabályt a közgyűlés fo-

gadja el, amely tartalmazza a sportkör tagjainak jogait, kötelességeit. 

3. A sportkör éves versenynaptára az iskolai eseménynaptár része. 
4. Nevelési szempontból az iskolai sportkör életét, a tanulói demokratizmus, a közösségi élet, 

az egészséges életmód kialakításában fejlesztő és gyakorló területnek tekintjük. 
5. Az ISK tagjai véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek a sportkört érintő kérdések-

ben. 

6. Az ISK tagjai beleszólhatnak a szervezet irányításába, mert választók és választhatók. 
7. A köznevelésről szóló törvény értelmében a működéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket az iskola biztosítja.  
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1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

1.8.1  A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák: 

1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 
iskola igazgatója, a diákönkormányzat vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

- az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a diákönkormány-
zat vezetőségének ülésén; 

- a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és 
a faliújságon keresztül; 
- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

2. A tanulót fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve a 
tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. 

3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskolavezetéssel, a nevelőkkel, a 
nevelőtestülettel vagy a szülői munkaközösséggel. 
 

1.8.2  A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

Az általános iskolában: 

Iskolánk a gyermekek közös nevelése érdekében a következő tevékenységi formákat kínálja a 
szülőknek: 

1. “nyitott iskola” program: minden tanévben 1 nap, amikor a szülők bemehetnek gyermekük 
osztályába az általuk kiválasztott órá(k)ra 

2. rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló fejlődéséről, előmeneteléről, magatartásáról, 

szorgalmáról 
3. az iskolai munkatervben előre tervezett szülői értekezletek tartása szeptemberben és febru-

árban 
4. rendkívüli szülői értekezletek (pl. kirándulások előtt) 
5. SZMK értekezleten az I. félév értékelése 

6. fogadóórák tartása 
7. pályaválasztási tanácsadás 

8. családlátogatás a leendő elsősöknél 
9. közös osztálykirándulások szervezése (a gyerekeket a szülők is elkísérhetik) 
A kapcsolattartás további alkalmazható formájának tekintjük a szülő 

meghívását adott kérdés megbeszélésére, 
telefonon történő tájékoztatás, 

levélben történő tájékoztatás, 
spontán találkozások. 

Minden olyan rendezvényünkre, amelyen ez technikailag megoldható, meghívjuk a szülőket 

is.  
A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez a következő közreműködési formákat kérjük: 

1. aktív részvételt az iskolai rendezvényeken 
2. őszinte véleménynyilvánítást az értekezleteken 
3. együttműködő magatartást 

4. a nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását 
5. a családi nevelés során jelentkező nehézségek közös legyőzését 

6. érdeklődő-segítő hozzáállást 
7. szponzori segítségnyújtást 

A zeneiskolában: 

1. fogadóóra: ahol lehetőség nyílik a találkozásra, a tanulók egyedi problémáinak, előmene- 
    telének megbeszélésére. (Az általános iskolai fogadóórákkal egy időben.) 

2. nyílt nap: melynek célja, hogy a szülő betekintést nyerhessen a zeneiskolai munka minden- 
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    napjaiba, figyelemmel kísérhesse a zeneiskolai óra menetét, és tájékozódjon gyermeke 
    munkájáról 
3. írásbeli tájékoztató: így értesítjük a tanuló szüleit gyermeke előmeneteléről, tanulmányi  

    eredményeiről, teljesítményéről havi rendszerességgel. Ugyancsak a tájékoztató útján kap- 
    nak értesítést a szülők az éves zeneiskolai programokról.  (Koncertek, versenyek, meghall- 

    gatások  időpontjai, stb./, és mindenféle a - zeneiskolai tanulókat érintő - kulturális meg- 
    mozdulásról.) 
4. szakmai hangversenyek: ezen a gyengébb képességű tanulók is lehetőséget kapnak a nyíl- 

    vános szereplésre, mely egyben a szülőkkel való kapcsolat erősítésének újabb fóruma is 
A szülők kéréseit, véleményüket, hangszervásárlási igényeiket, kimaradási szándékukat, stb. a 

szaktanárral és az igazgatóval szóban és írásban is közölhetik. 
A fogadóórák, szülői értekezletek, nyílt napok és hangversenyek időpontját az iskola éves 
munkaterve tartalmazza. 

Iskolánk honlapján közzétesszük intézményünk legfontosabb adatait (pl. osztályok és osztály-
főnökök, tantárgyfelosztás … stb.), az adott tanév munkatervét, az intézményi dokumentumo-

kat (Pedagógiai Program,  Szervezeti és Működési szabályzat, házirend), valamint naprakész 
információkat közlünk az iskola életével kapcsolatosan (pl. versenyeredmények, szülői érte-
kezletek időpontja … stb.). 

Ezzel lehetőséget nyújtunk a szülőknek az iskola életében való tájékozódásra. 
 

1.8.3 Kapcsolattartás az iskola partnereivel 

Iskolánk széles körű szakmai kapcsolatot tart fenn a lakóhelyi, megyei és országos szakmai és 

társadalmi szervezetekkel, melyek a következők: 

 fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerület  

 az intézményünkbe járó tanulók településeinek önkormányzatai 

 Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-

gálat Szászvár Mikrokörzet  

 iskola-egészségügyi szolgálat 

 Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 Szászvár Nagyközség Roma Önkormányzata 

 az iskolát támogató alapítvány kuratóriuma 

 a beiskolázási körzetünkben működő óvodák 

 a kistérség általános és zeneiskolái  

 a megyei pedagógiai szakmai szolgáltató : Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 

 Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Komlói Tagintézménye Járási Szakértői Bizott-

sága 

 az intézményünkbe járó tanulók településein működő civil szervezetek 

 a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár  
A fenti szervezetekkel a vezetői szintű kapcsolattartás az igazgató feladata, de az SZMSZ-ben 
rögzítettek alapján át is ruházhatja e jogkörét. 

 

1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

A vizsgaszabályzat hatálya, célja 

1.9.1 A vizsgaszabályzat célja 

Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 64-73. §-ban  foglaltak alap-
ján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása. 

A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint  
- tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati),  
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- az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg és a hely-
ben szokásos módon nyilvánosságra hozza. 
A tanulmányok alatti vizsgák célja:  

- azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi 
teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény pedagógiai programja 

szerint nem lehetett meghatározni  
- a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással) sze-
retné a követelményeket teljesíteni.  
 

1.9.2 A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra, 

 pótló vizsgákra vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és 
ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.  

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tag-
jaira. 
 

1.9.3 Az értékelés rendje 

Az írásbeli vizsgák értékelése az alábbi egységes osztályozás szerint történik iskolánkban: 
alsóban: 100 % - 90 % = 5 
                89 % - 80 % = 4 

                79 % - 60 % = 3 
                59 % - 40 % = 2  

                39 % -   0 % = 1 

felsőben: 100 % - 90 % = 5 
                 89 % - 76 % = 4 

                 75 % - 60 % = 3 
                 59 % - 35 % = 2  

                 34 % -   0 % = 1 

A szóbeli és a gyakorlati vizsga értékelése egyetlen érdemjeggyel történik, amelyet a kérdező 
tanár javaslatára a vizsgabizottság állapít meg. 

Abban az esetben, ha egy vizsga több vizsgarészből áll, a végső eredményt a vizsgarészekre 
adott osztályzatok átlagából kell számítani úgy, hogy minden vizsgarész azonos súllyal szá-

mít.  
 

1.9.4 A vizsgatárgyak részei és követelményei 

A vizsgák írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészekből állhatnak. 

Vizsgatárgy 

 

Évfolyam Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

Magyar nyelv  
 

2-8. X X  

Magyar irodalom  

 

2-8. X X  
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Matematika  

 

2-8. X X  

Történelem, társadalmi és állampol-
gári ismeretek 

 

5-8. X X  

Angol  
 

4-8. X X  

Nemzetiségi német 2-8. X X  

Informatika  
 

6-8. X  X 

Biológia és egészségtan  

 

7-8. X X  

Fizika  
 

7-8. X X  

Természetismeret  

 

5-6. X X  

Környezetismeret  
 

2-4. X X  

Földünk és környezetünk  

 

7-8. X X  

Kémia  
 

7-8. X X  

Ének-zene  2-8.  X X 

Testnevelés és sport  2-8.   X 

Rajz és vizuális kultúra  2-8. X X  

Tánc és dráma 
 

5.  
X 

X 
 

X 

Technika és életvitel  2-7. X  X 

Hit- és erkölcstan  2-8. X X  

Erkölcstan 2-8. X X  

 

A vizsgatárgyak követelményei azonosak az adott évfolyamon az adott tantárgy követelmény-
rendszerével, melyet az intézmény pedagógiai programjának részét képező helyi tanterv tar-

talmaz. 
 

1.9.5 Vizsgák a zeneiskolában 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 16. § (2) bekezdésében leírtak alapján 
a növendékek részére az utolsó  alapfokú évfolyam befejezését követően  művészeti alapvizs-

gát, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát  kell 
szervezni. 

Mindkét vizsga esetében a vizsgatárgyakat, annak részeit, a vizsgázóval szemben támasztható 
követelményeket a zeneiskola helyi tanterve rögzíti. 
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1.10  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

Iskolánkba egy másik általános iskolából jelentkező tanuló átvételére a tanítási év során bár-
mikor lehetőség van, de erről az igazgató dönt. Az átvételi kérelemhez a következő iratokat 

kell mellékelni: személyazonosításra alkalmas, a tanuló nevére kiállított személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.  

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként az igazga-
tó különbözeti vizsga letételét írhatja elő. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell kü-
lönbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az intézmény a megkezdeni tervezett évfolyam-

tól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres 
továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.  

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell 
az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.  
Az intézményvezető az átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító dön-

tést hoz; s erről – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással 
–  értesíti a szülőt, továbbá átvétel esetén az előző iskola igazgatóját is.  

Az iskola igazgatója köteles értesíteni a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes kormányhivatalt, ha olyan tanköteles korú tanulót vett át, akinek lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény székhelyén van. 

 

1.11  A felvételi eljárás különös szabályai 

Az általános iskolába felvételi vizsga nélkül vesszük fel a hozzánk beiratkozó tanulókat.  
Az iskola igazgatója köteles értesíteni a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes kormányhivatalt, ha olyan tanköteles korú tanulót vett fel, akinek lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény székhelyén van. 
Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor a tanuló személyazonosságát iga-
zoló dokumentumokon kívül be kell nyújtani az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléré-

sét tanúsító igazolást is. 
A zeneiskolába külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A jelentkező tanulók 

meghallgatáson vesznek részt, ezt május elején; a pótmeghallgatást szeptember első hetében 
tartjuk. 
 Az új tanuló felvételéről a felvételiztető bizottság dönt.  

 A meghallgatás eredménye és az alkati sajátosságok figyelembevételével a bizottság ja-
vaslatot tesz az igazgatónak a felvételi kérelem elbírálására. 

 Ha a jelentkező alkatilag (pl. szájberendezés, fogazat, stb.) nem felel meg az általa válasz-
tott hangszerre, akkor másik szakot ajánlunk neki. 
 A tanulók osztályba sorolására a felvételi bizottság - a felvételi vizsga teljesítménye alap-

ján - tesz javaslatot. 
 A hangszeres és a kötelezően választható tárgy osztályba sorolása eltérhet egymástól. 

A zeneiskolai növendékeket május utolsó – június első hetében nyilatkoztatjuk (írásban) a 
tanulmányok folytatásáról, pótbeiratkozásra nekik is van lehetőségük szeptember első heté-
ben. 

Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést meg-
alapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással. 
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2. Az intézmény helyi tanterve 
 

2.1 A választott kerettanterv megnevezése  

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk:  

 
 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Matematika A változat 

Fizika A változat 

Kémia A változat 

Biológia és egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 
 

 

Óraterv a kerettantervekhez: 1–4. évfolyam 

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

 A B A B A B A B 

Magyar nyelv és irodalom 7   8  7   8  7  8  7 8 

Idegen nyelv: angol 0 0 0 0 0 0 0 3 

Matematika 4 5 4 5 4 5 4 5 

Erkölcstan/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ének-zene 1 2 1 2 1 2 1 2 

Rajz 1 2 1 2 1 2 1 2 

Technika 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 

Nemzetiségi német 5 0 5 0 5 0 5 0 

Német népismeret 1 0 1 0 1 0 1 0 

Összes óra 27 25 27 25 27 25 27 25 

Szabadon tervezhető órakeret         

Rendelkezésre álló órakeret         

A = nemzetiségi német nyelvoktató 

 

Óraterv a kerettantervekhez: 5–8. évfolyam 

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

 A B A B A B A B 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 3 3  4 4 

Idegen nyelv: angol 0 3 0 3 2 3 2 3 

Matematika 4 4 3 3 3 3 3 3 
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Erkölcstan/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Történelem és állampolgári is-

meretek 
2 2 2 2 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2 2 2 0 0 0 0 

Fizika 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 

Kémia 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 

Biológia és egészségtan 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 

Földrajz 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tánc és dráma 1 1 0 0 0 0 0 0 

Rajz 1 1 1 1 1 1 1 1 

Informatika 0 0 1 1 1 1 1 1 

Technika  1 1 1 1 1 1 0 0 

Testnevelés 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nemzetiségi német 5 0 5 0 5 0 5 0 

Német népismeret 1 0 1 0 1 0 1 0 

Összes óra 29 26 28 25 33 28 34 28 

Szabadon tervezhető órakeret         

Rendelkezésre álló órakeret         

A = nemzetiségi német nyelvoktató 

B = angolos 

A fenti óraterveket először 2013. szeptember 1-től az 1. és az 5. évfolyamon, majd felmenő 
rendszerben kell bevezetni a többi évfolyamon is. 
A zeneiskolában a 2011-2012-es tanévtől kifut a régi helyi tanterv, s felmenő rendszerben 

kerül bevezetésre az Alapfokú művészetoktatás programja alapján készített új helyi tanterv. 
 

2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

- a tankönyv feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak, illeszkedjen a helyben kialakított  
tantervhez 

- a könyvek közül a tartósan használhatóakat megvesszük az iskolai könyvtárnak, s azokat 
egész évre díjmentesen kölcsönözzük a tanulóknak (pl. drágább nyelvkönyvek...) 

- igyekszünk megfelelő árú és minőségű könyveket választani, hogy ezeket a testvéreknek, 
ismerősöknek tovább lehessen adni addig is, míg a tartós használatú könyvek rendszere ki 
nem épül 

- figyelünk arra, hogy párhuzamos osztályokban lehetőleg azonos tankönyvekből tanítson a 
két nevelő 

- az alsó tagozatos nevelők munkaközösségi foglalkozáson beszélik meg a tankönyvválasz-
tást, s az iskolavezetés hagyja jóvá azt 
- a felső tagozaton tanító szaktanárok is egyeztetnek egymással, az azonos tantárgyat tanítók 

egy tankönyvcsaládot választanak; a választást itt is az iskolavezetés hagyja jóvá 
- a zeneiskolában a szolfézsórákon használt könyveket és a kottagyűjteményeket (pl. Zongo-

raiskola … stb.) az iskolai könytvtárból biztosítjuk a növendékeknek 
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2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

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 kezelésére 

 differenciált neveléssel-oktatással igyekszünk csökkenteni a gyerekek közötti különb-

ségeket 

 fejlesztő foglalkozásokkal és egyéni felzárkóztatással segítjük a társaiktól lemaradó 

tanulókat. 
  Fokozatosan vezetjük át a gyermekeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 
tanulás tevékenységeibe. Az első hónapokban még nem ragaszkodunk a 45 perces tanórák-

hoz, rugalmas időbeosztással tanítunk. 
  Teret adunk a gyermek játék és mozgás iránti vágyának. A tanulási környezetet úgy alakítjuk 

ki, hogy az alkalmas legyen - órákon és óraközi szünetekben is - játékos és mozgásos felada-
tok megoldására; például szőnyeget és bordásfalat helyezünk el az első két évfolyam osztály-
termeiben. A németórákat a speciálisan kialakított szaktanteremben tartjuk. 

  Ebben a szakaszban alakítjuk ki a kisdiákokban a kötelességérzetet, a tanulási módszereket, 
megismertetjük őket az iskolai fegyelem és figyelem elvárásaival. 

  Az 1. évfolyamon kezdjük el a nemzetiségi német nyelv oktatását. 
  E két évfolyamon teremtjük meg az elemi műveltségbeli alapok feltételrendszerét: a bizton-
ságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználatot az alapvető képességek, készségek (olvasás, írás) 

elsajátíttatásával. 
 

2.4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

  Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesít-
mény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a 
Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés i folyamat. 

  Ebben a szakaszban a legfontosabb, hogy a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában 
elemi ismereteket közvetítsünk, az alapvető képességeket és az alapkészségeket fejlesszük. 

  Változatos tanulásszervezéssel (pl. csoportmunka … stb.) ekkor keltjük fel tanulóinkban a 
megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot.  
  A tanulás belső motivációjának kialakítása érdekében, a tanulást úgy szervezzük meg, hogy 

a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, pl. páros vagy kooperatív tanulás … stb. 
technikák alakalmazása. 

  Házi és kistérségi versenyek szervezésével, ill. az ezeken történő részvétellel; a tanulók 
rendszeres és hiányosságaikat pozitívan feltáró, erősségeiket megerősítő értékelésével segítjük 
elő teljesítményük növekedését. 

  4. évfolyamon indítjuk el az angol mint idegen nyelv oktatását. A tanulók szüleikkel együtt 
harmadik évfolyam végén a következő lehetőségek közül választhatnak: 

1. Az elsőtől nemzetiségi németet tanuló gyermek abbahagyhatja e nyelv tanulását, s 4.-től 
csak angolt tanul kötelező idegen nyelvként. 
2. A tanulók közül  az, aki az 1-3. évfolyamon nem vett részt nemzetiségi német nyelvokta-

tásban, 4. évfolyamon kötelező idegen nyelvként kezdi el tanulni az angolt. 
 

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 tudástar-

talmak megalapozásának folytatása.  
  Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

  Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 
technikákat és a tanulásszervezési módokat. 
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   Ausztriában erdei iskolai programot szervezünk (részben önköltséges), hogy a nemzetiségi 
német nyelvet tanulók közül minél többen gyakorolhassanak német nyelvi környezetben, s 
megismerkedhessenek az ottani hagyományokkal, természeti értékekkel.  

  A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során törekszünk a tanu-
lók önismeretének, együttműködési készségének, szolidaritásérzésének, empátiájának fejlesz-

tésére. 
 

2.4.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

  A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kom-
petenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, va-

lamint nagyobb hangsúly fektetése a pályaválasztásra, pályaorientációra. Ennek szellemében 
készítjük fel a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően a 
továbbtanulásra. Biztosítjuk a pályaválasztási rendezvényeken való részvételt, fogadjuk az 

iskolánkba bejelentkező középfokú intézményeket. 
  Az elsőtől nemzetiségi németet tanuló gyermekek 7.-től vehetik fel második idegen nyelv-

ként az angolt.  
  Az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívá-
nunk hozzájárulni. 

  A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők figyelem-
bevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemu-

tatása; erre szaktárgyi és osztályfőnöki órákon is nagy figyelmet fordítunk. 
   A nemzeti öntudat és a hazafias nevelés szellemében minden évben biztosítani kívánjuk, 
hogy 7. évfolyamos tanulóink részt vegyenek egy erdélyi tanulmányi kiránduláson. Ennek 

érdekében írjuk meg a HATÁRTALANUL! pályázatot, így biztosítva az erdélyi tanulmányi 
kirándulás szállás- és útiköltségét; az étkezési költségeket az önkormányzatok, a belépőjegyek 

árát a szülők finanszírozzák. A tanulmányi kirándulás előkészítését és megvalósítását a pályá-
zati kiírásnak megfelelően bonyolítjuk le. 
  Ez az életkor a legmegfelelőbb arra, hogy tudatosítsuk a tanulóinkban a közösség demokra-

tikus működésének értékét és néhány általánosan jellemző szabályát. A demokratikus norma-
rendszer kiterjesztése a természeti és az épített környezet iránti felelősségre, a mindennapi 

magatartásra elsősorban a diákönkormányzat és az iskolai sportkör működésével, illetve osz-
tályfőnöki órákon valósul meg. 

 

2.4.5 A zeneiskola pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Megalapozzuk a növendékek zenei műveltségét, fejlesztjük zenei ízlésüket. 
Zenei képességüket a következő területeken fejlesztjük a tanórákon: 

 Hallás 

 Ritmusérzék 

 Intonációs érzékenység 

 A dinamika és a hangszín különbségeire való érzékenység 

A tanulás technikájának fejlesztése az alábbi területekre terjed ki: 

 Hangszertanulás technikájának fejlesztése 

 Manuális készség 

 Zenei írás- és olvasás készségeinek megalapozása 

Megismertetjük a növendékeket a különböző zenei stílusok sajátosságaival, a zeneirodalom 
korszakaival, népünk zenéjével, a zenetörténet nagy egyéniségeivel. 

Növendékeinknek hangversenybérletet (alapítványi pénzből) vásárolunk a komlói Színház- és 
hangversenyterem előadásaira, ily módon kívánjuk őket a XXI. századi kortárs zene befoga-

dására nevelni. 
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A zenei pályára készülő tanulókat felkészítjük a szakirányú továbbtanulásra. 
A növendékeket kamarazenakari és fúvószenekari foglalkozásokon ösztönözzük az aktív tár-
sas muzsikálásra. 

Növendékeinknek koncertek tartásával fellépési lehetőséget biztosítunk. 
Tanítványainkat ösztönözzük az amatőr zenekarokba, kamaraegyüttesekbe, kórusokba történő 

aktív részvételre.  
 

2.5 Mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § 
(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon:  

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 sport műveltségterületében jelzett sporttevékenységekre (úszás, 

néptánc, közösségi és más sportjátékok, szabadtéri sportok, természetjárás, kirándulás), vagy 
az iskola lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően különféle más sporttevékenységek-

re 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. 
Iskolánkban a következő tevékenységekkel válthatják ki a tanulók a heti 2 testnevelésórát: 

- úszás a 3-8. évfolyamon heti 2 órában 
- természetjárás havonta 1 alkalommal 4 órában 
- gyógytestnevelés heti 2 óra 

- tömegsport heti 2 óra 
- német tánc vagy néptánc heti 1 óra 
- kézilabda heti 2 óra 

- futball heti 2 óra  
- DARTS heti 2 óra 

 
2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

2.6.1 Választható tantárgyak 

 A következő tanévben kötelezően választandó és a szabadon választható tanítási órákat - a 
fenntartó jáváhagyását követően - iskolánk minden évben  április 15-éig hirdeti meg. 

 A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyakat előreláthatóan melyik pedagógus 
fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni a szülői szervezet és az isko-
lai diákönkormányzat véleményét, illetve a nemzetiségi német neveléssel és oktatással  

kapcsolatban ki kell kérni a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat véleményét is. 
 A tanulók és szüleik választásukat május 20-áig írásban  jelzik az iskola felé.  

 A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását. 
 A szülőnek írásban kell bejelentenie azt is, ha a tanuló a következő tanítási évben már 

nem kíván részt venni az általa korábban szabadon választott tanítási órán. 

 A leendő elsős tanuló szülője a beíratkozáskor nyilatkozik a kötelezően választandó, illet-
ve a szabadon választható tanítási órákról. 

 A tanuló szülőjének írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a szabadon választott tanítási 
órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette, ezek a következők:  

- Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig 

köteles azon részt venni. Erről a tényről a tanulót és szüleit írásban tájékoztatjuk. 
- Az ilyen tanórai foglakozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb 

évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. 
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Iskolánkban a következő választható tantárgyakat kínáljuk tanulóinknak: 
általános iskola: 
a) erkölcstan óra/hit- és erkölcstan óra (kötelezően választandó): A köznevelési törvény 35.  

§-a alapján az állami általános iskolákban az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható, az 
egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások 

része. A szülő az 1. osztályos tanuló beíratásakor nyilatkozik, hogy a két lehetőség közül me-
lyiket választja gyermeke számára.  
Intézményünk az iskola épületében biztosítja a hit- és erkölcstan oktatáshoz szükséges helyi-

ségeket, valamint a jelentkezéshez és működéshez szükséges feltételeket. 
b) gyógytestnevelés (szabadon választható): Az iskolaorvos, szakorvos által kiszűrt, gyógy-

testnevelésre utalt tanulónak heti 3 gyógytestnevelés-órán kell részt vennie, melyből 2 órát 
beszámítunk a heti 5 kötelező testnevelés órába. 
c) nemzetiségi német nyelv (szabadon választható): A szülő az 1. osztályos tanuló beíratása-

kor, majd minden tanévben május 20-ig nyilatkozik, hogy gyermeke részére igényli-e a nem-
zetiségi német nyelv oktatását, s vállalja az ezzel járó többlet terheket. 

d) angol (szabadon választható):  7. évfolyamtól 2. idegen nyelvként választható azoknak, 
akik első osztály óta tanulják a nemzetiségi német nyelvet. 
 

zeneiskola: 
a) szolfézs/zenekar (kötelezően választandó): A zeneiskolai növendékek  4 év szolfézs és  3 
év hangszertanulás után válaszhatnak, hogy hangszeres főtárgyuk mellett szolfézst tanulnak 

továbbra is, vagy azt kiváltják a zenekari órákkal, s ez lesz a kötelező tárgyuk. 
b) kamarazene (szabadon választható): A 3 éve hangszert tanulók kötelező óráik mellé kama-

razenét is választhatnak. 
 

2.6.2 Választható foglalkozások: 

- napközi: Az alsós tanulók 16 óráig tartó felügyeletének egyik formája, ahol biztosítjuk az 
étkezést (tízórai és ebéd), a házi feladat elkészítését és a másnapi tanórákra történő felkészü-
lést, a szabadidős foglalkozások igénybevételét. Iskolánkban minden, az előző tanév végén 

jelentkező alsós tanulónak biztosítani tudjuk a napközis ellátást. A csoportok száma és össze-
tétele mindig a jelentkezők számától függ, de csoportszervező elv, hogy az egy évfolyamra 

járó tanulók lehetőleg önálló csoportot alkossanak (kislétszám esetén kiegészítve más évfo-
lyammal).  
- tanulószoba: Az alsós és felsős tanulók 16 óráig tartó felügyeletének másik formája, ahol 

nincs kötelező étkezés (menza igényelhető), s a tanulók szaktanárok felügyeletével készítik el 
a házi feladatokat, készülnek a másnapi tanórákra. A tanulószobát választók is részt vehetnek 

a szabadidős foglalkozásokon.  
- egyéni felzárkóztatás: A felső tagozatra járók választhatják ezt a foglalkozást, mely főként 
matematikából - de szülői igény alapján más tantárgyakból is megszervezhető - segíti a tanu-

lókat hiányosságaik pótlásában. 
- középiskolai előkészítő: 8. osztályosoknak indítjuk matematika és magyar tantárgyakból, de 

más felvételi tantárgyból (kémia, német, angol, történelem) is igényelhetik a tanulók. Erre a 
foglalkozásra is május 20-ig kell jelentkezni, illetve szeptemberben is elfogadjuk a kérelmet. 
A foglalkozásokat az írásbeli, illetve a szóbeli felvételik időpontjáig tartjuk. 

- szakkörök: Matematika szakkör  
  Rajzszakkör  

  Elsősegélynyújtó szakkör  
                     Német tánc  
                     Kobaktörő  

                     Angol szakkör  
                     DARTS szakkör 
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Mindegyik foglalkozás ingyenes. A szakköröket legalább 12 jelentkező esetén indítjuk, lét-
számuk maximum 20 fő lehet.  
- iskolai sportkör: Intézményünkben működik az ISK, melynek iskolánk minden tanulója tag-

ja lehet. A sportkör keretén belül a diákok kirándulásokon, futball- és kézilabdaedzéseken, 
versenyeken vehetnek részt. Tanulóinknak biztosítjuk a mindennapi testedzéshez szükséges 

feltételeket. Az ISK-nál tagsági díj nincs. 
- úszás: Célunk, hogy minden 3. osztályos tanuljon meg úszni, így minden jelentkezőt foga-
dunk erre a foglalkozásra. Az oktatás a bonyhádi uszodában történik. Úszásra járhatnak a fel-

ső tagozatos tanulók (a mindennapos testnevelés keretében), ill. a gyógytestnevelést igénylő 
diákok is. 

- tánciskola: Szeretnénk a tanulók illem- és tánctudását is megalapozni iskolánkban, ezért 
évente megszervezzük a 8. osztályosok számára a tánciskolát vagy 2 évente a 7-8. évfolyam-
nak (A szervezés gyakorisága a tanulók létszámától és a nemek arányától függ.), mely 10 hé-

tig tart és bemutatóval (koszorúcskával) zárul. Ez a szabadidős tevékenység önköltséges. 
- versenyek: tanulmányi: helyi, kistérségi, megyei, országos szintig felmenő  

                    kulturális (pl. szavalóverseny) 
                    háziversenyek: a tanulmányi és kulturális területi versenyek előtt 
- házibajnokságok: különböző sportágak keretében 
 

2.6.3. A pedagógusválasztás szabályai: 

A személyi feltételek miatt - a választható tantárgyakat, foglalkozásokat 1-1 nevelő tartja - 

nem tudunk a pedagógusok között választási lehetőséget biztosítani. 
 

2.7 Projektoktatás 

A német népismeret tantárgyhoz kapcsolódó projektek témája évről évre változik, ebben a 
munkában a nemzetiségi németet nem tanuló gyerekek is részt vesznek, a zárás projektnap 

keretében történik. 
Iskolánkban 2015. szeptember 1-től a következő jó gyakorlatokat vezetjük be, valósítjuk meg:  

 András naptól Újévig (alsó tagozat) 
 Komplex mérés-értékelési rendszer az általános iskolában (alsó tagozat) 
 A Werkstatt (műhelymunka) mint tanulási forma (bármelyik évfolyam) 

 

Ezenkívül projekt bármilyen más tantárgy tematikájához vagy évfordulóhoz kapcsolódva ter-
vezhető, témáját a szervező nevelő javaslatára a tanév elején, a munkaterv összeállításakor 

választja ki a nevelőtestület. A tematika kidolgozásában és a megvalósításban az érintett 
munkaközösségek, ill. nevelők vesznek részt (pl. ausztriai erdei iskola szervezése 2 évente, 

ünnepkörökhöz kapcsolódó projektek … stb.)  
 
2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Kiemelt feladatunknak tartjuk iskolánkban az esélyegyenlőség biztosítását a beilleszkedési, 
tanulási és magatartási nehézséggel küzdő (BTM), a sajátos nevelési igényű (SNI), a hátrá-

nyos helyzetű (HH), valamint a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulóink számára. 
Sokszínű tevékenységformákat bíztosítunk a hátrányok leküzdésére:  
- egyénre szabott, differenciált tanulásszervezés  

- kooperatív technikák alkalmazása  
- projektmódszer  

- tevékenységközpontú pedagógiák  
- az individuális tanulás előtérbe helyezése  
- az alapozó időszak elnyújtása  

- fejlesztő értékelés alkalmazása  



Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola                                                       Pedagógiai program 

 31 

- a tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása IKT eszközök használatával, könyvtári felada-
tokkal 
- BTM-es és SNI-s tanulók esetében a szakvélemény javaslatainak és a róluk szóló igazgatói 

határozatnak a figyelembe vétele 
- 2015. szeptember 1-től felmenőrendszerben az IPR bevezetése (4. sz. melléklet). 

Iskolánk nevelői és tanulói évek óta részt vesznek az Útravaló esélyegyenlőségi ösztöndíj 
programban. 
A zeneiskolában a HH-s tanulók mentesülnek a térítési díj fizetése alól, ezzel is biztosítjuk 

számukra az esélyegyenlőséget. 
 

2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

A tanulók értékelése a pedagógiai munka egyik legfontosabb része. Az értékelés állandóan 
jelen van, áthatja az egész iskolai életet, szűken értelmezve pedig a tanulók teljesítményeit 

méri, ellenőrzi, ezáltal jelzést ad a további tennivalókra.   
Az értékelés elsődleges céljai közül legfontosabbnak tartjuk a motiválást, a megerősítést, az 
önértékelés kialakítását.  

Arra törekszünk, hogy a tanulók értékelése legyen tárgyilagos és objektív, következetes és 
felelősségteljes, folyamatos és rendszeres, szakszerű, sokszínű és ösztönző hatású. A helyes 

értékeléshez elengedhetetlenek a célok normatív megfogalmazása, amit a helyi tanterv a mi-
nimum és optimum követelmények formájában tesz meg, és amit a nevelők tanmeneteikben 
tovább konkretizálnak. 
 

2.9.1 A tanulók értékelése  az általános iskolában 

Iskolánkban a tanulók teljesítményét érdemjegyekkel minősítjük év közben, ez alól kivételt 

jelentenek a következő tantárgyak: tánc és dráma, erkölcstan/hit- és erkölcstan. Ezen tantár-
gyaknál a tanulók szöveges értékest kapnak, melynek kategóriái a következők: 

           jól megfelelt 
           megfelelt 
           nem felelt meg. 

A törvény szellemében 1. évfolyamon és 2. osztályban félévkor szöveges értékelést alkalma-
zunk, melynek kategóriái a következők:  

kiválóan teljesített (5) 
jól teljesített (4) 
megfelelt (3) 

felzárkóztatásra szorul (2-1) 
A fent leírt kategóriák objektív megállapítására a nevelők a 2. évfolyamon is osztályzatokat 

adnak a tanulók teljesítményére tanév közben, de azokat a törvény előírásainak megfelelően 
félévkor szöveges értékelésre váltják át.  
A 3-8. évfolyamokon az érdemjegyeket félévkor a tanulók tájékoztató füzetébe számmal, tan-

év végén a 2-8. osztályokban a bizonyítványba az érdemjegynek megfelelő szóval írjuk be: 
5d = kitűnő 

5 = jeles 
4 = jó 
3 = közepes 

2 = elégséges 
1 = elégtelen 

A tanulók reális értékeléséhez szükséges, hogy a tanulók rendelkezzenek félévenként a heti 
óraszám + egy, de  minimum 3 osztályzattal.  
A félévi, illetve év végi értékelésnél a nevelők a következő szempontokat veszik figyelembe:  

- a tanév során kapott érdemjegyek matematikai átlaga csak tájékoztató jellegű 
- a tanév során kapott érdemjegyek összetétele: szóbeli feleletek 
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                                                                             írásbeli feleletek 
                                                                             órai munkára kapott értékelések 
                                                                          a vázlatfüzetek minősítése 

                                                                          munkadarabok értékelése 
                                                                          témazáró dolgozat (Ez utóbbit a félév vagy tan-

év értékelésekor súlyozottan kell figyelembe venni, az ilyen dolgozatokat pirossal kell beírni 
az osztálynaplóba.) 
- a tanulói teljesítmény tendenciája (felfelé vagy lefelé ívelő) 

- a szaktárgyi versenyeken elért eredmények 
- a BTM-es és SNI-s tanulók esetében méltányos elbírálás, ha ezt szakvéleményük javasolja 

és a róluk szóló igazgatói határozat tartalmazza 
7-8. évfolyamon csak féléves tantárgy a biológia és egészségtan, valamint a földrajz, így ezen 
tantárgyak esetében a féléves értékelés egyben az év végi osztályzat is.  

A tanulók a legtöbb tanórán szóban és írásban adnak számot tudásukról, ez alól kivételt jelen-
tenek a készségtárgyak (rajz, testnevelés, ének-zene, technika), ahol az elméleti tudás mellett 

a produktumokat (pl. tornagyakorlat, munkadarab elkészítése … stb.) is értékelik. Gyűjtő-
munkát vállalva kiselőadásokat tarthatnak osztálytársaiknak a gyerekek, a nevelő emellett órai 
munkájukat is értékelheti feladatmegoldásaik, hozzászólásaik alapján. Projektmódszer esetén 

a nevelő egy-egy tantárgy értékelésénél beszámíthatja a tanuló munkáját. Tanév elején az első 
tanórán minden nevelő ismerteti a tanulókkal az adott tantárgy számonkérési és értékelési 

gyakorlatát, így minden gyerek értesül arról, hogy év közben hogyan fogják az ismereteit el-
lenőrizni, teljesítményét értékelni. A fent leírtakat 1-4. évfolyamon az osztálytanító, felsőbb 
évfolyamokon az osztályfőnök – meghívva a belépő tantárgyakat tanító szaktanárokat – a 

szeptemberi szülői értekezleten ismerteti a szülőkkel. 
 

2.9.2 Az írásbeli feladatok értékelése  

Az ilyen feleletek kérdéseit, feladatait a szaktanár diktálhatja, felírhatja a táblára vagy a kéz-
írásos/gépelt feladatlapot fénymásolva is odaadhatja a tanulónak; a feladatsorok lehetnek köz-

pontilag vagy helyben összeállítottak, ezt tantárgyanként a szaktanár határozza meg.  
Az iskolai dolgozatok formái az alábbiak:  
a) röpdolgozat az adott óra vagy maximálisan az utolsó három óra tananyagából: 

o érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét  

o a röpdolgozat előzetes bejelentése nem kötelező 

o a röpdolgozatra a tanuló az SZMSZ-nek megfelelően egy osztályzatot kap 

o   a dolgozatokat a tanulók hazavihetik. 
b) számonkérő dolgozat háromnál több óra anyagából:  

o érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét 

o a számonkérő dolgozat előzetes bejelentése legalább két nappal korábban kell hogy meg-
történjék 

o a számonkérő dolgozatra a tanuló az SZMSZ-nek megfelelően egyetlen osztályzatot kap 
o   a dolgozatokat a tanulók hazavihetik. 

c) témazáró dolgozat egy vagy több átfogó témakör anyagából:  

o jellemzően az osztály egészét érinti 

o a témazáró dolgozat előzetes bejelentése a dolgozat íratását megelőzően legalább egy hét-

tel korábban kell hogy megtörténjék  

o a témazáró dolgozatra a tanuló az SZMSZ-nek megfelelően egy osztályzatot kap, amelyet 

a szaktanár súlyozottan vesz figyelembe a félévi, év végi értékelésnél 
o  a témazárókat 1 tanévig kell megőriznie a szaktanárnak (szeptember 1-től augusztus 31-ig) 

o  egy tanulóval egy napon 2-nél több ilyen dolgozat nem íratható 
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Az iskolában íratott bármely típusú dolgozatot egy héten belül ki kell javítani, a kijavított 
dolgozatot a tanulóknak be kell mutatni. 
Az iskolai dolgozatok további szabályait házirendünk és az SZMSZ tartalmazza.  
 

A témazárók értékelésénél a százalékok átváltása érdemjegyre egységes:    
alsóban: 100 % - 90 % = 5 

                89 % - 80 % = 4 
                79 % - 60 % = 3 

                59 % - 40 % = 2  
                39 % -   0 % = 1 

felsőben: 100 % - 90 % = 5 

                 89 % - 76 % = 4 
                 75 % - 60 % = 3 

                 59 % - 35 % = 2  
                 34 % -   0 % = 1 

A témazáró dolgozatok érdemjegyét a naplóba és a tanuló ellenőrzőjébe piros színnel kell 

beírni, az ilyen teljesítmény értékelését kétszeres súllyal veszik figyelembe a szaktanárok a 
félévi és az év végi értékelésnél. 

1-4. évfolyamokon félévkor és év végén a tanító nénik által összeállított tantárgyi felmérése-
ket írnak a gyerekek, erre érdemjegyet is kapnak. Tanév végén ugyancsak ezeken az évfo-
lyamokon - évfolyamonként és tanévenként egységes - mérőlapokat íratnak az osztálytanítók 

azzal a céllal, hogy figyelemmel tudják kísérni a tanulók fejlődését, illetve visszajelzéseket 
kapjanak munkájuk eredményességéről. A matematika és szövegértés területén megíratott 

kimeneti méréseket csak százalékosan értékelik, s azok eredményeit munkaközösségi foglal-
kozásokon beszélik meg. A kimeneti mérés feladatlapjait és értékelését a munkaközösség-
vezető őrzi 4 évig, tapasztalatainak összegzését az iktatóban kell őrizni. 
 

2.9.3 Szóbeli értékelés 

Kiemelt hangsúlyt kívánunk helyezni diákjaink rendszeres szóbeli feleltetésére is, hogy diák-

jaink szóbeli megnyilvánulásának, kommunikációjának szintje is megfelelő legyen. Töreked-
nünk kell arra, hogy minden tanulónak minden félévben legalább egy szóbeli feleletre adott 

jegye is legyen. Ilyenkor az értékelésnél - az érdemjegy megállapítása mellett - a nevelő térjen 
ki arra, hogy milyen pozitív megnyilvánulásai voltak a felelőnek, illetve milyen hiányosságai, 
s azokat hogyan tudja pótolni. 
 

2.9.4 Értékelés a zeneiskolában 

A hangszeres növendékek minden tanév első félévében - januárban - félévi beszámolón vesz-

nek részt, melynek anyagát a tantervben előírtak alkotják. A félévi meghallgatások és az év 
végi beszámolók esetleges további követelményeit a tantervi kötelező anyagon túl a tansza- 

kok maguk határozzák meg azzal a megkötéssel, hogy az esetleges többlet-feladatokat - lapról 
játszás, zenei műszavak … stb. - a tanév elején ismertetni kell a növendékekkel.  
A tanév végi beszámoló anyaga - ha a tanterv másként nem rendelkezik - három mű, „B” 

tagozatosoknak tanszakonként változóan 4-6 mű. A „B” tagozatosok anyaga kötelezően kotta 
nélkül játszandó, az „A” tagozaton a fejből játék kötelezettségének a mértéke tanszakonként 

változik. Az előadási darabokat azonban a vizsgán az „A” tagozatosoknak is kotta nélkül kell 
játszaniuk. 
A beszámolók zártkörű vizsgabizottság előtt zajlanak, a bizottság tagjai: az igazgató, az adott 

tanszak tanára és a rokon szakos tanár, összesen 3 fő. 
Szolfézs tárgyból az év végi felmérést az utolsó órák egyikén, illetve több alkalommal írják a 

tanulók.  
A növendékek minden hónap végén osztályzatot kapnak tárgyhavi munkájukra. Az osztályzat 
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előmeneteli és szorgalmi jegyből áll, melyet a tanár a főtárgyi naplóba rögzít. A hónap utolsó 
óráján mindkét jegyet beírjuk a növendék tájékoztató füzetébe is, melyet a szülő aláírásával 
ellenőriz. 

A növendék félévkor a tájékoztató füzetben félévi értesítőt kap a zeneiskolában tanult, látoga-
tott valamennyi foglalkozásról. A szülő aláírásával látja el az írásbeli értékelést. 

Tanév végén a növendék bizonyítványt kap. Ebben a hangszer, szolfézs érdemjegyei a követ-
kezők: 
5 - jeles, 4 - jó, 3 - közepes, 2 - elégséges, 1 - elégtelen.  

A többi kötelező (pl. zenekar) és és választott tárgy (pl. kamarazene) értékelése: kiválóan 
megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. 

Az osztályzatokat a tájékoztató füzetbe számmal, a bizonyítványba betűvel kell beírni. 
 
2.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

  Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink szellemi terhelése az optimálishoz közelítsen. Ennek érde-
kében nem elegendő az iskolai tanítási órákon való aktív vagy passzív részvétel, szükséges-

nek tartjuk, hogy tanulóink számára rendszeresen önálló otthoni felkészülésre alkalmas írás-
beli és szóbeli feladatokat határozzunk meg.  
  A tanítási órákon jellemzően rendszeres otthoni szóbeli feladatot határozunk meg, amelyet a 

tanítási órát tartó pedagógusaink egyértelműen közölnek. A szóbeli felkészülés céljából meg-
határozott feladatokat a következő tanítási órákon szóbeli, esetenként írásbeli számonkérési 

formában, illetőleg frontális számonkéréssel ellenőrizzük.  
  A szóbeli feladatok mellett a legtöbb tantárgyból rendszeresen írásbeli házi feladatokat hatá-
rozunk meg, amelyet tanulóinknak általában a következő tanítási órára kell elkészíteniük. Az 

írásbeli feladatok speciális csoportját alkotják egyes tantárgyak olyan feladatai, amelyek hosz-
szabb előkészületeket igényelhetnek, pl. olvasónapló írása, fél oldalt meghaladó idegen nyelvi 

fordítási feladat, alkotómunkát igénylő művészeti alkotás elkészítése. Ezekre a tevékenységi 
formákra általában több időt biztosítunk, mint két tanítási óra között eltelt időtartam.  
A hétvégi időszakra is jelölünk ki írásbeli és szóbeli házi feladatot, de ennek mértéke, terje-

delme nem haladhatja meg a hétköznapokon is szokásos mértéket.  
A szóbeli és írásbeli házi feladatok meghatározásakor a következő elveket követjük:  

 - egy-egy tantárgyból jellemzően annyi szóbeli és írásbeli házi feladatot jelölünk ki, 
amennyi – átlagos diákjaink képességét és munkabírását, koncentráló képességét figyelembe 
véve – nem haladja meg a 30 perces munkaidő-igényt  

 - a hosszabb idő-ráfordítást igénylő házi írásbeli feladatokat (olvasónapló, házi dolgo-
zat, stb.) legalább egy héttel a megadott elkészítési időpont előtt kijelöljük  

 - a tanítási szünetek időtartamára (nyári, őszi, téli és tavaszi szünet, többnapos ünne-
pek) nem adunk az átlagos mennyiséget meghaladó írásbeli és szóbeli házi feladatot  
 - minden pedagógus köteles figyelembe venni, hogy a tanulónak egy-egy tanítási nap-

ra több tantárgyból is készülnie kell  
- a tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni válasz-

tásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasol-

hatunk 

- a napi felkészülés otthoni (napközis) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál. 
 

2.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk a nemzetiségi német és az angol nyelvet, az informati-

kát, felső tagozaton a magyar nyelv és matematika tantárgyakat. Célunk ezzel, hogy az isme-
reteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudá-

sának megalapozására, a differenciált fejlesztésre. 
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2.11.1 Az osztályba és csoportba sorolás elvei és rendje  

a) Osztályba sorolás: Az egy településről érkezők lehetőség szerint egy osztályba kerülnek. 
A nemzetiségi német  nyelvet tanulók - ha kevesen vannak - egy osztályba kerülnek, ha a je-

lentkezők száma meghaladja a bontási határt, vegyes osztályokat szervezünk (egy osztályon 
belül németes és nem németes tanuló is lesz). 

                                      az osztályok összetétele módosítható, ha ezt a 2 osztály közötti arány-
talan létszám indokolja. 
b) A csoportbontás szempontjai: 

Az évfolyam csoportbontási lehetőséget alkalmazva két csoportra bontjuk az osztályokat 7-8. 
évfolyamon matematikából és magyarból az év eleji felmérés alapján. Ha valamelyik évfo-

lyamon csak egy osztály van, s az osztály magas létszáma és a tanulók képességei közötti 
különbségek ezt szükségessé teszik, akkor más évfolyamokon és más tantárgyakból is élünk a 
csoportbontás lehetőségével (pl. rajz, technika, informatika ...stb.) a tanulók érdekében.  
 

2.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek  

A tanulók fizikai állapotának mérése iskolánkban kétféle módon történik:  

 - az iskolaorvosi vizsgálatok jogszabályokban meghatározott módszereivel  
 - testnevelési órákon az alábbiakban ismertetett módon.  

A testnevelés helyi tanterveiben szerepeltetjük a tanulók fizikai állapotának évente legalább 
egyszer történő mérésének kötelezettségét. A mérést évi gyakorisággal végezzük el a testne-
velési órákon.  

A felsős tanulók általános fizikai teherbíró-képességének értékeléséhez és minősítéséhez 
használt „NETFIT” (fizikai fittség mérése) alapmérései az alábbiak:  

 - Aerob vagy alap-állóképesség mérése: 2000 m-es síkfutással.  
 - Izomerő mérése és dinamikus ugróerő mérése helyből távolugrással páros lábbal.  
 - Dinamikus dobóerő mérése: kétkezes labdadobás hátra fej fölött, tömött labdával.  

           - Kar-, törzs-, és lábizmok együttes dinamikus erejének mérése: egykezes labda-lökés 
helyből az ügyesebb kézzel, tömött labdával.  

 - Dinamikus erő-állóképesség mérése: vállövi- és karizmok erő-állóképességének mé-
rése: mellsőfekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás folyamatosan kifáradásig.  
 - Csípőhajlító és a hasizom erő-állóképességének mérése: hanyattfekvésből felülés 

térdérintéssel, folyamatosan.  
 - A hátizmok erő-állóképességének mérése: hason fekvésből törzsemelés és leengedés 

folyamatosan, kifáradásig.  
A korosztálynak megfelelő követelményeket a tornatermi öltözők előterében kifüggesztjük, 
hogy azt a tanulók bármikor megtekinthessék. A felmérések a tanulók állapotának rögzítését 

célozzák, ezért azokra a diákok osztályzatot nem kaphatnak. A felmérést követő időszakban 
azonban osztályzattal értékelhető a tanulók mért eredményekhez képest felmutatott fejlődésé-

nek mértéke.  
A felmérések eredményeit a testnevelő tanárok kötelesek vezetni úgy, hogy az egyes osztá-
lyokban tanuló diákok fizikai állapotának követéséhez szükséges adatok évről évre követhe-

tőek legyenek.  
  

2.13 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelés elvei 

2.13.1 Az iskola egészségnevelési elvei 
Iskolánkban teljeskörű egészségfejlesztési tevékenységet folytatunk.  

Arra törekszünk, hogy iskolánk mindennapos működésében jelenjen meg:  
 az egészséges táplálkozás 
 a mindennapos testnevelés  

 a testi-lelki egészség fejlesztése  
 az iskolai erőszak megelőzése 
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 a konfliktusok kezelési módszerei  
 a személyi higiéné  
 a betegségek megelőzése 

 a közlekedési szabályok betartása 
 a káros függőséghez vezető szokások kialakulásának megelőzése 

Iskolánk egészségfejlesztési programja pedagógiai programunk 1. sz. mellékletét képezi.  
 

2.13.2. Az iskola környezeti nevelési elvei 

  A környezeti nevelés egy folyamat, ami javítja az élet minőségét azzal, hogy ellátja az embe-

reket azokkal az eszközökkel, amire szükségük van a környezeti gondok megoldásához. A 
környezeti nevelés segít összegyűjteni a tudományt, a készséget, a motivációt, az értékeket és 
a kötelezettséget, amire szükségünk van, hogy sikerüljön a földi erőforrásokat fenntartani, és 

a természet minőségét megőrizni.  
A fentiek szellemében iskolánkban a környezeti nevelés során a következőkre törekszünk: 

 Tanulóink ismerjék meg és becsüljék meg az életformák gazdag változatosságát 
            a természetben és a kultúrában. 

 Tanulják meg, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, 

megújulási képességükre tekintettel használják.  
 A természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvé-

dő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá tanuló ink 
számára.  

 Fel kívánjuk készíteni őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és 

            jogok gyakorlására.  
 Arra törekszünk, hogy tanulóink megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folya-

matokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő. 
 Arra ösztönözzük diákjainkat, hogy kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környeze-

tük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

Iskolánk környezeti nevelési programja pedagógiai programunk 2. sz. mellékletét képezi.  
 

2.14 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei  

A tanulói magatartás és szorgalom elveit minden tanév elején ismerteti az osztályfőnök a ta-
nulókkal és a szülőkkel. A magatartás és a szorgalom minősítésére negyedévente kerül sor a 

következőképpen: 
I. és III. negyedév: 1-4. évfolyamon az osztálytanító – megbeszélve a németes és a napközis 
nevelőkkel – minősíti a tanulókat. 

                              5-8. évfolyamon az osztályfőnök osztályfőnöki órán megkérdezi a tanuló-
kat is, majd munkaértekezleten előterjeszti minden tanuló esetében a javaslatát; ezt az osz-

tályban tanító nevelők jóváhagyják, vagy módosítást javasolnak, de a döntés joga az osztály-
főnöké.  
Félévkor és év végén osztályozó értekezleten, az osztálytanító vagy az osztályfőnök javaslata 

alapján dönt a nevelőtestület. 
A magatartás minősítését a tájékoztató füzetbe mindig számmal, a bizonyítványba mindig 

betűvel kiírva kell bejegyezni: 
magatartásnál 5 = példás                              szorgalomnál 5 = példás                               
                     4 = jó                                                          4 = jó 

                     3 = változó                                                  3 = változó 
                     2 = rossz                                                     2 = hanyag 

A jutalmazások és elmarasztalások iránt támasztott követelményeink :  
o megfontoltan, de a szükséges esetekben késedelem nélkül alkalmazzuk azokat 
o mindig személyre szabottak legyenek  

o szigorúan következetesek legyenek  
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o vegyék figyelembe az általa kiváltható hatásokat 
o a fentiek szerint a várhatóan leghatékonyabb eszközt alkalmazzuk  

 

2.14.1 A magatartás értékelésének elvei 

         Példás: Tiszteli társait, alkalmazkodik a közösséghez. 
                      Képességeinek megfelelően dolgozik.  

                      A felnőttekkel szemben tisztelettudó.   
                      Udvarias, becsületes.  
                      Kerüli a csúnya beszédet, másokat is figyelmeztet a helyes viselkedési 

                      szabályok betartására.  
                      A Házirendet és a mellékletét képező etikai kódexet betartja.                                              

                      Legfeljebb szóbeli figyelmeztetése van.  
                      Igazolatlan hiányzása nincs. 
 

         Jó:        Viselkedése jó, de nem aktív, nem kezdeményező. 
                      A rábízott feladatokat elvégzi.  
                      A Házirendet és annak mellékletét, az etikai kódexet általában betartja. 

                      Esetleg egy nevelői vagy szaktanári figyelmeztetése van.                       
 

       Változó: Viselkedése időnként fegyelmezetlen, ezzel árt a közösségnek.  

                     Közösségi munkájában nem pontos, gyakran megbízhatatlan. 
                     Tanórán és tanórán kívül gyakran vannak problémák vele, durva, erőszakos.            

                     Osztályfőnöki figyelmeztetése, egy vagy két nevelői ill. szaktanári beírása van. 
 

        Rossz:   Viselkedése durva, erőszakos, beszéde közönséges, gyakran megfeledkezik ma- 

                      gáról.  
                      Egyéniségével rossz, negatív hatással van a közösségre.  

                      Engedetlen, veszélyezteti társai testi épségét. 
                      A Házirendet és etikai kódexet nem tartja be.  
                      Egy vagy több igazolatlan napja van (5 vagy annál több óra). 

                      Kettő vagy több osztályfőnöki figyelmeztetése van, ill. igazgatói beírást kapott.  
A fentieken túl a zeneiskolában a magatartás minősítését az igazolatlan mulasztások a követ-

kező módon befolyásolják. Az a növendék, akinek a tanév folyamán igazolatlan mulasztása 
merül fel, magatartása az alábbiak alapján értékelhető: 

1-2 igazolatlan mulasztása van: 4 - jó 

3-4 igazolatlan mulasztása van: 3 - változó 

5-9 igazolatlan mulasztása van: 2 - hanyag minősítést kaphat. 
 

2.14.2 A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

        Példás:  Tanulmányi munkájában megbízható, példamutató.  

                      Az órákon figyel.  
                      Minden tárgyból rendszeresen készül. 

                      Érdeklődési körének megfelelően többletmunkát is vállal, ha erre a nevelője  
                      megkéri.   
                      Felszerelése mindig itt van.  
 

         Jó:       Munkája általában pontos, megbízható.  
                     Képességeinek megfelelően dolgozik.  

                     Órák alatt figyel, de csak ritkán jelentkezik.  
                     Külön feladatot nem vállal.  

                     Felszerelése rendben van. 
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      Változó: Gyakran hiányos a felszerelése, többször nem készíti el a házi feladatát.  
                    Állandóan ösztönözni kell. 
                    Különösebben semmi után sem érdeklődik.  

                    Nem érzi saját felelősségét a munkában. 
                    Tanulmányi munkája ingadozó.  

                    Ritkán kapcsolódik be az órai munkába.                     
 

     Hanyag: Feladatait nem végzi el, tanulmányi munkájában megbízhatatlan.  

                    Felszerelését gyakran otthon hagyja. 
                    Önállóan nem akar dolgozni.  
                    Tanulmányaival szemben közönyös. 

                    Egy vagy több tantárgyból bukásra áll. 
 

2.14.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten  
- példamutató magatartást tanúsít, vagy  
- folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy  

- az osztály illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy  
- iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, stb. versenyeken vetélke-

dőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy  
- bármilyen más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növelésé-

hez, az iskola megjutalmazza.  

Az általános iskolai jutalmazás formái:  
a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:  

 szaktanári szóbeli vagy írásbeli dicséret  

 napközis nevelői szóbeli vagy írásbeli dicséret  

 osztályfőnöki szóbeli vagy írásbeli dicséret  

 igazgatói írásbeli dicséret  

 nevelőtestületi írásbeli dicséret  
b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a 

tanév végén  

 szaktárgyi teljesítményért  

 példamutató magatartásért  

 kiemelkedő szorgalomért  

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthe-
tők.  

A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni.  
c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet 

és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek 
át.  
Jutalmazás a  zeneiskolában: 

- Szaktanári dicséret adható a tanév végén az eredményes felkészülésért, kiemelkedő ha-
ladásért, egy-egy feladat példamutató megoldásáért. A dicsérettel oklevél is jár, melyet a tanu-
ló a tanévzáró koncerten vehet át bizonyítványával együtt zenetanárától. 

-   Igazgatói dicséret adható a tanév végén annak a növendéknek, aki kitűnő tanuló lett (min-
den jegye ötös); vagy ha a regionális, megyei, körzeti vagy helyi versenyeken eredményesen 

szerepelt. A dicsérettel oklevél és tárgyjutalom is jár (kotta vagy CD), melyet a tanuló a tan-
évzáró koncerten vehet át az intézményvezetőtől. 
Mindkét esetben a dicséretet a bizonyítványba, a napló és a törzslap megjegyzés rovatába is 

be kell jegyezni. 
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2.14.4  A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 
esetben – a vétség súlyára tekintettel – el lehet térni. 

Az általános iskolában: 
Ha a tanuló az iskolai házirendet tanórán vagy tanórán kívül megszegi, vagyis az iskolai kö-

zösség normáit sértő magatartást tanúsít, a következő fegyelmező intézkedésekre számíthat: 
1. ügyeletes nevelői szóbeli figyelmeztetés  
2. ügyeletes nevelői írásbeli figyelmeztetés  

3. nevelői szóbeli figyelmeztetés 
4. nevelői írásbeli figyelmeztetés 

5. osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés  
6. osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés  
7. igazgatói írásbeli figyelmeztetés  

8. igazgatói intés (írásbeli) 
Ha osztályfőnöki vagy igazgatói írásbeli figyelmeztetést kap, akkor behívatjuk a szüleit, és 

velük is megbeszéljük az esetet, a tanuló magatartását. 
Ha a tanuló kötelezettségeit vétkesen és súlyosan megszegi, akkor fegyelmi eljárás alapján a 
következő büntetéseket kaphatja:  

a/ megrovás 
b/ szigorú megrovás 

c/ meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása 
d/ áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba  
e/ áthelyezés másik iskolába  

A zeneiskolában: 
A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedések hozhatók: 
- szóbeli figyelmeztetés 

- szaktanári vagy igazgatói írásbeli intés 
Szaktanári figyelmeztetés vagy írásbeli intés adható: a főtárgy, illetve kötelező tárgy követel-

ményeinek nem teljesítése, felszereléshiány, foglalkozásokon előforduló többszöri fegyelme-
zetlenség miatt, a házirend enyhébb megsértése, igazolatlan mulasztás miatt. 
Az igazgatói írásbeli intés adását a körülmények mérlegelésével, a fent említett esetekben a 

szaktanár kezdeményezi. 
 

 

Mellékletek: 

1. sz. Iskolánk egészségfejlesztési programja  
2. sz. Iskolánk környezeti nevelési programja 

3. sz. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszkö- 

         zök és felszerelések jegyzéke 

4. sz. Az intézmény elvárásrendszere 

5. sz. Az IPR program bevezetése a 2015/16-os tanévben 

 

Szászvár, 2016. június 26. 

 

Jóváhagyta:  

                                                                                       ………………………………. 

                                                                                                    Katos Sándor 

                                                                                                         igazgató 
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Jognyilatkozat 

 
 

A Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Munkaközösségének 
képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a pedagógiai program 
elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.  

 
Szászvár, 2016. június 26. 

                                                                 …………………………………………….. 
                                                                                   Makrainé Tucsek Brigitta 
                                                                              a Szülői Munkaközösség elnöke  

 
 

 
 

 

Jognyilatkozat 

 

 
A Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzata képvisele-
tében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a pedagógiai program elfoga-

dásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.  
 
Szászvár, 2016. június 26. 

       
                                                                                               …………………………………                                                                                       

                                                                                                              Nagy Lilla                                                                                                   
                                                                                                 a diákönkormányzat vezetője  
 

 
 

Fenntartói jóváhagyó nyilatkozat 

 

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ mint a szászvári Kiss György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója az intézmény pedagógiai programjának módosítását 

jóváhagyja.  
 
 

 
Komló, 2016. ………………………………. 

 
 
                                                                        P.h.  

 
                                                                                                   ……………………………….  

                                                                                                                Király Istvánné 
                                                                                                              tankerületi igazgató 


