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BEVEZETÉS            

1. A pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések     

a. Az iskola küldetésnyilatkozat 

Az iskola működésének törvényi alapja: az Alapító Okirata 

Jogszabályok 

2017. június – módosítás: 2018 június  - nevtest. által elfogadott 

Módosítás: 2019. szeptember 5. (szakmai alapdokumentumok) 

Módosítás: 2020. szeptember 1. (A módosított Nemzeti alaptantervet 2020. szeptember 

1-jén kell bevezetni az első, az ötödik osztályban. A továbbiakban a bevezetés 

tanévenként felmenő rendben történik.)    

2. Iskolánk bemutatása         

2.2. Az iskola küldetésnyilatkozata        

3. Iskolánk története          

4. Nevelési program          

- Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,  

értékei, céljai           

- Pedagógiai munkánkat meghatározó értékeink       

- Iskolánk céljai a tanulók sikeres nevelés-oktatása érdekében   

- Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei,  

eljárásai, a pedagógusok, osztályfőnökök feladatai     

  a. Nevelési céljaink megvalósítása érdekében:      

b. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok   

c. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok,  

    egészségnevelési program (1sz. melléklet) és környezeti nevelési elvek  

„NETFIT” A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges  

módszerek:           

- A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai  

tevékenység           

- Tehetséges tanulók fejlesztése – tehetséggondozás     

- A tanulmányok alatti vizsgák szabályai       

5. Az iskola helyi tanterve         

6.  „Egész napos iskola”         
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BEVEZETÉS 

1. A pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések 

 

A Dányi Széchenyi István Általános Iskola nevelőtestülete a 2011. évi CXC. törvény - a 

nemzeti köznevelésről végrehajtási utasításában foglaltaknak megfelelően elvégezte a 

Pedagógiai Program felülvizsgálatát, a szükséges kiegészítéseket megtette és azt 

egységes szerkezetbe foglalta, ugyanakkor a hagyományokra építve az arculat 

frissítésére, új célok kitűzésére, elérésére törekedett. 

Az elmúlt években a nevelő-oktató munka két pedagógiai program, és két helyi tanterv 

szerint működött: 

 a köznevelési törvény előírása szerint az iskola a pedagógiai programját vagy 

annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben 

vezettük be, 

 illetve a Nemzeti alaptanterv bevezetéséről szóló rendelet szabályozása 

alapján a 2012-ben kiadott NAT 2013. szeptember 1-jén az első és az ötödik 

évfolyamon – majd ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben – 

került bevezetésre. 

 

Ezért 2013. szeptember 1-jétől: 

 az első és az ötödik évfolyamon az iskolai nevelés és oktatás az akkori 

felülvizsgált és módosított pedagógiai program és helyi tanterv szerint 

folyt; 

A törvény és a NAT módosításának célja: 

 az egész életen át tartó tanulás képességének kialakítása, 

 társadalmi esélyegyenlőség növelése, 

 felesleges túlterhelés megszűntetése, 

 Erkölcsös, felelős, hazafias érzelemvilágú állampolgárok nevelése, akik önálló 

életvitelre képesek, s képesek a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni; 

 A nevelés eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása; 

 Tehetséggondozás; 
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 A tanulók speciális igényeinek – SNI, BTM - figyelembevétele, egyéni 

képességeikhez igazodó fejlődésük elősegítése, 

 Gyermekeink testi és lelki egészségének javítása. 

Elvárja az iskolától, hogy a gyerekekben társadalmilag hasznos képességeket alakítson 

ki: 

 folyamatos tanulásra és önfejlesztésre való igényt, 

 a tolerancia képességét, 

 kommunikációs és együttműködési képességeket, 

 idegen nyelvi kommunikáció képességét, Erkölcsi nevelés, 

 Hazafias nevelés, Demokráciára nevelés, 

 Önismeretre, társas kultúrára nevelés, Családi életre nevelés, 

 Testi, lelki egészségre nevelés, Felelősségvállalásra nevelés, 

 Fenntarthatóságra, környezettudatosságra nevelés, Pályaorientáció, 

 Médiatudatosságra nevelés, 

 Tanulás tanítása 

 Gazdasági, pénzügyi nevelés 

Pedagógiai programunk:  

A program újabb felülvizsgálata és átdolgozása törvényi változások miatt vált 

szükségessé: 

 Nemzeti Köznevelési Törvény: 2011. évi CXC. Trv. 

 A Nemzeti alaptanterv: 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet. 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról. 

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jogállásának 

rendjéről. 

 Kormányrendelet 

a mindenkori tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet 

 az intézmény mindenkori szakmai alapdokumentuma (alapító okirata) 

 
A Nemzeti alaptanterv 2020. évi módosítása (2020. április 30. felülvizsgálata) 
 
A Dányi Széchenyi István Általános Iskola nevelőtestülete a 2011. évi CXC. törvény - a 

nemzeti köznevelésről végrehajtási utasításában foglaltaknak megfelelően elvégezte a 

Pedagógiai Program felülvizsgálatát, a szükséges kiegészítéseket megtette és azt 

egységes szerkezetbe foglalta.  

http://www.magyarkozlony.hu/melleklet/mellekletMK12177.html
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Jogszabályok 
 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló (Nkt.)  

229/2012.kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  

17/ 2014. (III. 12.)EMMI rendelet A tanulói tankönyvtámogatás, a tankönyvellátás, a 

pedagóguskézikönyv-ellátás ac rendje  

2013. évi CCXXXII. tankönyvtörvény  

110/2012. Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról (Nat rendelet)  

51/2012. EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

(kerettantervi rendelet)  

20/2012. EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról  

326/ 2013. (VIII.30.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

 

Kormányrendeletek 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete 

 a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 

. 
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Hatályát veszti  

 Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet, 

 a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. 

(XII. 21.) EMMI rendelet, 
 

 a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. 

(XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet, 

 a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. 
(XII. 21.) EMMI rendelet,  

 a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. 

(XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet, 

 
 

A pedagógiai program készítésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások, 
2020. (készült a 2020. június 1-jén hatályos jogszabályok rendelkezései alapján) 
 

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény 

 Nkt. 4. § 2. tanítási nap: az egyes osztályokban a tanítási órák, továbbá az iskola 
pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható 
osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, 
környezeti nevelési program, a kulturális, sportrendezvény megtartására fordított 
nap, ha a foglalkozási órák száma eléri a hármat 

 Nkt. 26. § (1)  A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a 
kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai programot a 
nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai 
program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 
többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. A pedagógiai 
programot nyilvánosságra kell hozni. 

 (2) Az iskola pedagógiai programjának részeként, ha e törvény másként nem 
rendelkezik, a miniszter által kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet 
készít. A helyi tanterv megnevezi az oktatásért felelős miniszter által kiadott 
kerettantervek közül választottat és rendelkezik a kerettantervben meghatározott, 
a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete legfeljebb tíz 
százalékának felhasználásáról. A kollégium az érdekelt iskola pedagógiai 
programját figyelembe véve készíti el a pedagógiai programját. 

  (5) Az iskola pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást 
követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be. 

 Nkt. 46. §  (6) A tanuló joga különösen, hogy 

 b) válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, 
foglalkozások, továbbá pedagógusok közül 
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 Nkt. 51. § (1) Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után 

további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek 
teljesítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekeket, tanulókat. A további felvételi kérelmekről az intézmény pedagógiai 
programjában foglaltak szerint kell dönteni.  

 Nkt. 54. § (4) A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor 
és év végén a tanuló értékelésére - jóváhagyott kerettanterv vagy az oktatásért 
felelős miniszter engedélyével - az iskola pedagógiai programja a (2) bekezdésben 
meghatározottaktól eltérő jelölés, szöveges értékelés alkalmazását is előírhatja. 
Ha az iskola nem alkalmazza az (1)-(2) bekezdésben meghatározottakat, de arra 
iskolaváltás vagy továbbtanulás miatt szükség van, vagy a szülő vagy a tanuló 
kérésére köteles a félévi és az év végi minősítést osztályzattal is elvégezni. Az 
iskola által alkalmazott jelölés, értékelés érdemjegyre, osztályzatra való 
átváltásának szabályait a helyi tantervben kell meghatározni. 

 Nkt. 62. § (4) (A pedagógus alapvető feladata, hogy…) j) a kerettantervben és a 
pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel vagy 
szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók 
munkáját 

 Nkt. 63. § (1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, 
hogy b) a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés-
oktatás módszereit megválassza 

 Nkt. 69. § (1) A köznevelési intézmény vezetője  e) jóváhagyja az intézmény 
pedagógiai programját 

 Nkt. 70. §  (2) A nevelőtestület (dönt) a) a pedagógiai program elfogadásáról 

 Nkt. 72. § (1) A szülő kötelessége, hogy  (5) A szülő joga különösen, hogy  a) 
megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, 
tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról 

 Nkt. 83. § (1) A fenntartó …. h) értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai 
programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai 
munka eredményességét, 

 i) ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t. 

 Nkt. 85. § (1)  A fenntartónak, ha egyetértési joga van a köznevelési intézmény 
SZMSZ-e, házirendje, pedagógiai programja tekintetében, az egyetértés 
kialakítására harminc nap áll rendelkezésre. 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 

 R. 7. § (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza  

 a) az iskola nevelési programját, ennek keretén belül  

 aa) az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, értékeit, céljait, 
feladatait, eszközeit, eljárásait,  

 ab) a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,  

 ac) az alapfokú művészeti iskola kivételével a teljeskörű egészségfejlesztéssel 
összefüggő feladatokat,  
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 ad) a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatokat,  

 ae) a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, 
az osztályfőnök feladatait,  

 af) a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 
helyi rendjét,  

 ag) a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 
gyakorlásának rendjét,  

 ah) a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának 
formáit,  

 ai)  a tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit 
és az alkalmassági vizsga szabályait, valamint középfokú iskola esetében a 
szóbeli felvételi vizsga követelményeit,  

 aj) a felvétel és az átvétel - Nkt. keretei közötti - helyi szabályait, valamint 
szakképző iskola tekintetében a szakképzésről szóló törvény felvételre, átvételre 
vonatkozó rendelkezéseit,  

 ak) az alapfokú művészeti iskola kivételével az elsősegély-nyújtási alapismeretek 
elsajátításával kapcsolatos iskolai tervet,  

 b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül  

 ba) a választott kerettanterv megnevezését, ideértve bármely, az oktatásért felelős 
miniszter által kiadott vagy jóváhagyott kerettantervek közül választott kerettanterv 
megnevezését,  

 bb) a választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai 
foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező 
tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez 
szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai 
foglalkozások megnevezését, óraszámát,  

 bc) az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 
taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes 
igénybevétele biztosításának kötelezettségét,  

 bd) a Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat) meghatározott pedagógiai 
feladatok helyi megvalósításának részletes szabályait,  

 be) az alapfokú művészeti iskola és a kollégium kivételével a mindennapos 
testnevelés, testmozgás megvalósításának módját, ha azt nem az Nkt. 27. § (11) 
bekezdésében meghatározottak szerint szervezik meg,  

 bf) a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a 
pedagógusválasztás szabályait,  

 bi) a tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 
ellenőrzési és értékelési módját, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit, 
valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elveit,  

 bj) a csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elveit,  

 bm) az alapfokú művészeti iskola kivételével az egészségnevelési és környezeti 
nevelési elveket,  

 bn) a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket,  

 bo) a tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 
értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elveket,  
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 bp) a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket,  

 d) amennyiben az általános iskola egész napos iskolaként működik, az oktatásért 
felelős miniszter által kiadott, vagy saját maga által kidolgozott és az Nkt.-ben 
meghatározottak szerint jóváhagyott nevelési-oktatási programot.  

 (2) Az iskola valamennyi évfolyamát átfogó helyi tantervet használ.  

 (3)  Az iskola pedagógiai programja - a szakképzést folytató intézmények 
kivételével - meghatározza az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének 
szabályait, szükség esetén különbözeti vizsgával, egyéni segítségnyújtással, 
türelmi idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel. 

 (4)  A nevelőtestület és az intézményvezető döntése alapján a pedagógiai program 
tartalmazza az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket, beleértve a 
témanapokat, témaheteket és a projektoktatást is. A projektoktatás során a 
témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a 
tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül a 
probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján. 

  (5) Az iskola pedagógiai programjában meg kell határozni  

 a) az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek 
számonkérésének rendjét,  

 b) az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 

feladatok meghatározásának elveit és korlátait.  

 c) a tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételeit. 

 R. 11. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók  

 b) iskolai nevelése és oktatása esetén a helyi tanterv a fogyatékosság típusához 
és fokához igazodó fejlesztő programot  

 R. 19. § (1) Egész napos iskolai nevelés-oktatást akkor szervezhet az általános 
iskola, ha szükség esetén másik osztály indításával, ha pedig ez nem oldható 
meg, az érintett tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő egyetértésével a tanuló 
másik iskolába történő átvételével gondoskodnak annak a tanulónak az ellátásáról, 
aki – kiskorú tanuló esetén akinek a szülei – nem kívánja ezt az ellátást igénybe 
venni. Egész napos iskolai nevelés és oktatás esetében a kötelező tanórai és 
egyéb foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva, 
egymást váltva, a tanulók arányos terhelését figyelembe véve kell megszervezni. 
Az iskola a pedagógiai programját az Nkt. 26. § (3) bekezdésében 
meghatározottak alapján készíti el.  

 R. 32. § (4) A felvételi tájékoztató tartalmazza  

 g) ha a többcélú köznevelési intézmény az általános iskola feladatai mellett a 
középfokú iskolai feladatok közül legalább egyet ellát, annak szabályait, hogy az 
iskola tanulója milyen, a pedagógiai programban meghatározott feltételekkel léphet 
a középfokú iskolai évfolyamokra.  
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 R. 65. § (5) A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az 

írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola 
pedagógiai programjában kell meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga - ha azt 
az iskolában szervezik - vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató, a 
független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal 
bízza meg.  

 R. 82. § (1) Az óvoda, az iskola és a kollégium a pedagógiai programjának 
legalább egy példányát oly módon köteles elhelyezni, hogy azt a szülők és a 
tanulók szabadon megtekinthessék.  

 (2) Az óvoda, iskola, kollégium vezetője vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a 
szülők, tanulók részére tájékoztatást adni a pedagógiai programról.  

 (3) Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási 
intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra 
kell hozni.  

 R. 118. § (3) A szakmai munkaközösség véleményét - szakterületét érintően - a) a 
pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához,  

 R. 121. § (7) Az intézményi tanács véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási 
intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az 
intézményi tanács véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a 
munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési szerződés megkötése előtt.  

 R. 122. § (9) Az iskolaszék véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény 
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az iskolaszék 
véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ, továbbá a házirend elfogadása 
előtt.  

 R. 128. § (5) A nevelési-oktatási intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel 
kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető 
módon kell megtervezni a helyi pedagógiai program részét képező 
egészségfejlesztési program keretében.  

 R. 166. § (1) Az iskolai könyvtár alapfeladata  

c) az intézmény helyi pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti 

tanórai foglalkozások tartása.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Dányi Széchenyi istván általános Iskola értékes hagyományaira építve, széles 
tevékenységkínálattal, a gyerekek sokoldalú fejlesztésével és a fenntarthatóság pedagógiájának 
felhasználásával törekszik a kor kihívásainak megfelelni. 
 

Podmaniczky Ágnes 
                                                                                                               intézményvezet 
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Az iskola működésének törvényi alapja az Alapító Okirat 

 

Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 19. 

Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 

Telefon: (+36-1) 374-2450 Telefax:  

(+36-1) 374-2474 

Honlap: www.oktatas.hu E-mail: 
info@oh.gov.hu  

 Ügyiratszám: KIR/7953-1/2017 

 Ügyintéző: Urbán Ferenc Ábel 

 
Ügyintéző 
telefonszáma: (+36)-1/374-2450 

 
Ügyintéző e-mail 
címe: urban.abel@oh.gov.hu 

 

 

Tárgy: Nyilvántartás módosítása (nyilvántartási szám: K10800) 

 

HATÁROZAT 

A Dunakeszi Tankerületi Központ (székhelye: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.) mint 
köznevelési intézményfenntartó által 
 
fenntartott Dányi Széchenyi István Általános Iskola (székhely: 2118 Dány, Szent 
Imre tér 1., OM azonosító: 032362, a 
 
továbbiakban: Intézmény) köznevelési intézménynek a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 
 
21. § (2) bekezdése alapján jelen határozatommal 

2017. szeptember 1. 
hatállyal a 
nyilvántartásban szereplő 
adatait módosítom. 

 

1.  Nyilvántartási száma: K10800 

 

Az intézményt létesítő szakmai 
 

2. alapdokumentum utolsó módosításának 2017.09.01. 
 

kelte: 
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3. Az intézmény megnevezései: 
 

3.1. Hivatalos neve: Dányi Széchenyi István Általános Iskola 

 

4. A köznevelési intézmény feladatellátási helyei: 
 

4.1. Székhelye: 2118 Dány, Szent Imre tér 1. 

4.1.1. telephelye: 2118 Dány, Pesti út 5. 

 

5. Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 
 

5.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

5.2. 
Alapítói jogkör 
gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

5.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

5.4. Fenntartó neve: Dunakeszi Tankerületi Központ 

5.5. Fenntartó székhelye: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4. 

 

6. Köznevelési és 

egyéb 

alapfeladata: 6.1. 

2118 Dány, Szent 

Imre tér 1. 

 

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.1.1.1.nappali rendszerű iskolai oktatás 

6.1.1.2.alsó tagozat, felső tagozat 

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása 
(egyéb pszichés fejlődési zavarral 

6.1.1.3 

küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos) 

sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-
oktatása (értelmi fogyatékos - 

6.1.1.4. 

enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos - középsúlyos 
értelmi fogyatékos) 

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás 
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6.2. 2118 Dány, Pesti út 5. 

6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

6.2.1.2. alsó tagozat 

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása 
(egyéb pszichés fejlődési zavarral 

6.2.1.3. 

küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos) 

6.2.2. egyéb köznevelési foglalkozás 

 

A nyilvántartásban szereplő adatok közhitelesek. A bejegyzett adatokban 
bekövetkezett változásokat hivatalomban 8 napon belül be kell jelenteni. Az ügyben 
eljárási költség nem merült fel, ezért annak viseléséről mellőzöm a döntést. 

INDOKOLÁS 

 

Jelen nyilvántartás módosításról szóló határozatot az Intézmény 2017. szeptember 1. 

napjával hatályos szakmai alapdokumentuma és az állami köznevelési közfeladat 

ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 

szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 1-2. §-aiban foglaltak, valamint a Dunakeszi 

Tankerületi Központ által a fenntartásában lévő Intézmény szakmai 

alapdokumentumának kiadásáról szóló döntés alapján hoztam meg. 

 

A nyilvántartás módosításának jogszabályi akadálya nincs, ezért a rendelkező részben 

foglaltak szerint határoztam. Az Nkt. 21. § (2) bekezdése szerinti közhiteles 

nyilvántartásban szereplő adatokról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 86. § (5) 

bekezdése alapján hitelesített másolat vagy kivonat kérhető. 

Hatáskörömet és illetékességemet az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) 

Korm. rendelet 3. § a) és b) pontja alapján állapítottam meg. Határozatomat az Nkt. 21. 

§ (1), (2), (4) és (5) bekezdései, továbbá a Ket. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdése alapján 

hoztam meg. 

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) bekezdésében és a 99. § (1) bekezdésében 
foglaltak szerint biztosítottam. 

 

Budapest, 2017. október 20. 

Dr. Gloviczki Zoltán elnök nevében és 
megbízásából 

Urbán Ferenc Ábel 
 

főosztályvezető 
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2. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA 

Az iskola küldetésnyilatkozata - jövőkép 
Olyan iskolát szeretnénk: 

 ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szerető 
légkör veszi körül őket, 

 ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori 
sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákok, 

 ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek 
képességei sokoldalúan fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a 
sikerélmény, 

 ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, 

 ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a 
tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága 
kibontakozhat, 

 amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a 
tanulók, a szülők és a fenntartó igényeihez. 

  

Olyan értékelvű iskola megteremtése, mely egyszerre képes erősségei, jó 
hagyományai, bevált gyakorlatai megőrzésére, ápolására, és a korszerű nevelési-
oktatási módszerek integrálására. A művészettel nevelés mindennapjaink része. 
Jelenléte tantárgyakon átívelő. Szaktól függetlenül beépítjük éves terveibe azokat a 
pontokat, ahol ehhez kapcsolódni tudunk. Rendelkezünk digitális stratégiával.  
Törekszünk a 21. századi tanulási képességekhez igazodó oktatás-nevelés 
módszereinek megismerésére, alkalmazására. Az éves kiemelt feladatok között 
szerepel olyan projekt, amelynek célja a 21. századi képességek fejlesztése. A tanulói 
tevékenységek szervezésekor ennek érdekében előnyben részesítjük azokat, amelyek 
során megvalósul a tudásépítés, együttműködés, IKT eszközök használata, valós 
problémák megoldása, az önszabályozás lehetősége, a felépített kommunikáció. Az 
órák minimum 10%-ában alkalmazzuk az IKT eszközöket. Differenciálással, egyéni 
fejlesztéssel alkalmazkodunk a tanulók egyéni igényeihez. Ismerjük a kiterjesztett 
osztályterem fogalmát, használjuk a tanítás-tanulás folyamatában. Természetes, 
mindennapi gyakorlatunk az egymás közti tudásmegosztás. Az éves munkaterv 
meghatározza, hogy az adott évben milyen keretek közt valósítjuk meg ( nevelési 
értekezleten jó gyakorlatok bemutatása, egymás óráinak látogatása, megosztott 
dokumentum, továbbképzési tapasztalatok ismertetése, belső továbbképzés 
szervezése stb.). 

 

 

 

 „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a 

tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, 

megtanulja szeretni azt, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”   

(Szent- Györgyi Albert) 
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3. Iskolánk története 

 

Mottó 

„Nem nézek én, megvallom, annyit hátra, mint sok hazámfia, hanem inkább 

előre; nincs annyi gondom tudni, valaha mik voltunk, de inkább átnézni, idővel 

mik lehetünk és mik leendünk. A múlt elesett hatalmunkból, a jövendőnek urai 

vagyunk.” 

/Széchenyi István/ 

1. Kántorház és iskola 1673-1838 

Az első iskolai foglalkozás a mai Fő utca közepén 1673-ban épült fatemplomban indult 

meg. 

A dányi katolikus egyház Törzsvagyonkönyve így ír erről: "Már az 1673-ik évben tehát 

még Budának visszavétele előtt - a mostani Fő utcza közepén - fából épült iskolaháza 

volt a községnek, vagy ami a valóságot még jobban megközelíti, a kisszerű fatemplom 

egyben iskolaház is volt." Ebben az épületben valószínűleg még csak hitoktatás folyt, 

Pruszkai János szabadalmas lelkipásztor oktatta a diákokat. Írás és olvasásoktatás 

csak külön tandíjért volt lehetséges. 1725-től a mai Szt. Imre tér 5. szám alatti épület 

helyén, a kántortanító lakásával egy fedél alatt működött egy tanterem. "1725-ben a 

fatemplom szétbontatván, az iskola is helyiséget cserélt, még pedig ... a már akkor 

fennállott kántortanítói lakkal egy födél alá került, aminthogy ez még akkor széltében 

hosszában divó szokás volt, hogy a kántortanítói ház egyszersmind iskolai helyiségül is 

szolgált." 

Az 1777-es Canonica Visitatio tanúsága szerint öt lóca és egy kecskelábú asztal volt a 

bútorzata. Ez az állapot 1852-ig tartott. Ekkor már kétszáz körül volt az iskolások 

száma, és az egyetlen teremben 90 diák fért csak el. A Ratio Educationis szellemében 

olvasást, írást, erkölcstant, állampolgári ismereteket és vallást oktathattak. 
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2. Iskolaház 1852-1881 

1852-ben - írja a Törzsvagyonkönyv - "az áldozatra is kész elöljáróságnak józanabb 

része ... egy új, még pedig a kántori laktól egészen elkülönített iskolaház fölépítését 

vagy pedig egy e czélnak megfelelő ház megvételét hozta javaslatba, mely javaslat 

azonnal tetté is lett," egy a Szent János soron vásárolt ház ugyancsak egy tantermében 

folyt a tanítás 1858-ig. 1855-ben kérvényezik a váci püspöktől a harangozói lak helyén 

új iskola építésének engedélyezését. Építés helyett a régi épületet eladták és az ősi 

kántorházat alakították át egy nagy teremmé. Csupán egy szobát hagytak meg a 

kántorsegédnek. 

1870-ben a kántorsegédi szobát is tanteremmé alakították. " A szükségen azonban így 

sem lett segítve, mert a 200-on felüli tanulóságnak a két csekély térfogatú tanterem 

még mindig szűk és elégtelen volt."- olvashatjuk a Historia Domusban. 

1874-ben megindul az ismétlő iskola, és a kántortanítói állás mellé egy második önálló 

tanítói állást szerveznek. Az iskola felekezeti jellegű volt, de a tanítókat a község 

pénztárából fizették. 1876-ban azonban a korona uradalom az 1868-as népiskolai 

törvényt idézve az iskola felekezeti jellegére hivatkozva megvonta támogatását. Erre a 

jegyző községivé nyilvánította az iskolát. 

 

3. Iskolaépítés 1881- napjainkig 

 

1884-ben a tanfelügyelő kötelezte az elöljáróságot új, 3 tantermes iskola építésére, 

vagy felépíti az állam a község terhére.1885 októberére felépült a Pesti úti iskola: 3 

tanító működik 3 teremben. Ezután egy teremben 80 tanulót helyeztek el. A tantermek 

mellett tanítói lakás is van benne: 2 szoba, konyha, éléskamra, pince, fáskamra. 

1904-08-ig a templom újjáépítése miatt az iskola egyházi szertartás színhelye is. 

1905-től az új népiskolai tanterv szerint 6 elemi és 3 ismétlő osztállyal működik. 

1928-ban gróf Klebelsberg Kunó miniszter nagyarányú iskolaépítési programjának 

eredményeképpen épült fel a mai Szent Imre téri iskolaépület négy tanteremmel. 

1929. szeptember 1-jétől állami iskola lett. 1946-tól nyolcosztályos iskolaként működik. 

1967-ben nyílik meg a telepi iskola 2 tanteremmel.  

1983-ban a központi (Szt. Imre téri) iskolaépület tornateremmel és 6 tanteremmel 

egészült ki nagyfokú szülői segítséggel, majd 1992-ben 4 kisebb csoportszobával 

bővült.  

Iskolánk 1992-ben vette fel Széchenyi István nevét. 
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Jelenleg két épületben működik intézményünk. A Szent Imre téri épületben 9 tanterem 

és 7 kisebb csoportszoba áll rendelkezésre. Ebben az épületben tanulnak a 3-8. 

osztályosok. A Pesti úti épületben két 1. és két 2. osztály tanul, itt működik a 

számítástechnika terem, és itt található az ebédlő a melegítőkonyhával. Ebben az 

épületben az egyik tanterem a Kovács István terem, amely iskolánk egykori 

igazgatójának nevét viseli. 

Épületeink helyet adnak az Önkormányzati Zeneiskola működésének is. A növendékek 

zongora-, gitár-, dob- és fúvós tanszakokon folytathatnak tanulmányokat. Zenekarunk a 

Dányi Ifjúsági Fúvószenekar. 

  

(összeállítva Kozár Gyula plébános és Dr. Nagy Istvánné igazgatónő munkájának 

felhasználásával) 
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Gróf Széchenyi István (1791-1860) 

Gróf Széchenyi István 1791. szeptember 21-én született Bécsben, a nagy múltú és 

dúsgazdag Széchényi család ötödik gyermekeként. Apja Gróf Széchényi Ferenc, aki a 

Magyar Nemzeti Múzeum megalapításával tett szert elévülhetetlen érdemekre. 

Édesanyja Festetich Júlianna grófnő, aki a Georgicont, az első magyarországi 

gazdasági főiskolát megalapító Gróf Festetich György testvére volt. 

Az ifjú Széchenyi gyermekkora Nagycenk és Bécs között megosztva telt. Tanulmányait 

magántanulóként Nagycenken folytatta, kecskeméti származású tanítója, Lunkányi 

János irányításával. 

1809 áprilisában két bátyjával együtt csatlakozott a Napóleon ellen induló nemesi 

felkeléshez A vesztes június 14-i, győri csata után bátyjaival ellentétben a hivatásos 

katonai pályát választotta, s főhadnagyi rendfokozatot szerzett. Részt vett 1813-ban a 

Lipcsénél vívott "népek csatájában", ahol futárként szolgált. Az itt szerzett érdemei, és 

a Napóleon visszatérése utáni itáliai harcokban tanúsított szolgálataiért több 

kitüntetésben is részesült. A hadsereget bíráló feljegyzései miatt mellőzött lett és 

őrnagyi kinevezését többször is elutasították. 

Emiatt többször kért szabadságot, amelyet utazásokkal töltött el. Barátjával, 

Wesselényi Miklóssal körutazásokat tett Nyugat-Európában. Legnagyobb hatást angliai 

utazása gyakorolt rá, ahol ráérzett hazája elmaradottságára. Az utazások és a katonai 

pályán való mellőzöttsége miatt figyelme a politika, a közélet felé fordult. Az 1825-ös 

országgyűlésen tűnt fel először. 

Gyakorlati tevékenysége igazán csak ekkor kezdődött el. 1827-ben angol mintára 

létrehozta a lóversenyzést valamint a kaszinót. Kezdeményezte a hazai közlekedés 

fejlesztését. 1831-ben megindultak a Vaskapu hajózhatóvá tételének munkálatai, 

amelyek eredményeképpen 1846-ban hajózó csatornát nyitottak. Elkezdődött a Tisza 

szabályozása, megindult a dunai gőzhajózás, nevéhez kötődik Pest-Buda első állandó 

hídjának a Lánchídnak megvalósítása. A terveket W.T. Clark neves angol hídmérnök 

dolgozta ki, a kivitelezéssel Adam Clarkot bízták meg. Széchenyi elgondolásai közt 

jelent meg először Pest valamint Buda egyesítésének gondolata, Budapest néven és 

fővárosi rangra emelése. További tevékenységeként meg kell említenünk, hogy 

Óbudán téli kikötőt létesített, népszerűsítette a ló-, valamint a selyemhernyó 

tenyésztést. Széchenyi nevéhez fűződött az első gőzzel hajtott hengermalom 

megépíttetése is. 
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1836-ban feleségül vette Seilern Crescencia grófnőt. Házaságukból három gyermek 

született, akik közül Júlia 3 hetes korában meghalt. A nagyobbik fiú, Béla több utazást 

tett keleti országokba. Ödön török pasaként halt meg, amely címet a tűzoltóság 

megszervezéséért kapta a szultántól. Az első Pesti Tűzoltóegylet felállítása is az ő 

nevéhez fűződik. 

Széchenyi nemcsak az ország elmaradottságának gazdasági vonalát értette meg, 

hanem a társadalmi gondokból fakadó feszültségeket is. A jobbágyrobotoltató 

gazdálkodást ellenezte, programjában helyette bérmunkán alapuló, 

jobbágyfelszabadítással, szabad bérlőként megjelenő gazdálkodó parasztokra építette 

gazdasági elképzeléseit. De a jobbágyfelszabadítás mellett elengedhetetlen volt a 

mezőgazdaság kapitalizálása is, amelyhez pénzre volt szükség. Hitelt azonban a 

bankok nem adtak, mivel a földbirtokot nem lehetett eladni vagy elárverezni. Ezt az 

1351-es I. Nagy Lajos király által kiadott ősiség törvénye mondta ki, amely a XIX. 

századra elavulva gátja lett mindenfajta haladó szándéknak. (Széchenyi sem kapott 

hitelt a bécsi Arnstein és Eskeles bankháztól.) 1830-ban jelent meg programadó 

munkája a "Hitel". Ebben szenvedélyes szavakkal ostorozta az arisztokráciát, de 

felvilágosító szándékkal is, mivel a változtatások megvalósítóját az arisztokráciában 

látta. Nagysikerű könyvét, amely négy kiadást is megélt, éppen a megszólított 

arisztokrácia támadta a leghevesebben. A reformokkal rokonszenvező kisnemesi 

rétegből azonban egyre többen támogatták Széchenyi elképzeléseit. Dessewffy József 

támadó jellegű irására (a "Hitel című munka taglalatja", 1831) jelentette meg "Világ" 

(világosság) című könyvét még 1831-ben, amelyben a jobbágy rétegről írt bensőséges 

szavakkal. Könyvét az ekkor kitört felvidéki parasztfelkelés tette szomorú aktualitássá. 

Ekkor jött rá Széchenyi, hogy programját a nyilvánosság előtt is egyértelművé kell 

tennie. Ezt a célt szolgálta 1833-ban Lipcsében megjelent műve a "Stádium", amelyben 

12 pontban foglalta össze célkitűzéseit. Programját ekkorra Kossuth radikális 

elképzeléseihez képest kevésnek és túl visszafogottnak tekintették. Kossuth Lajossal 

szembeni vitájában ("Kelet Népe" vita) elszigetelődött a reformmozgalmon belül. 

Politikáját a "Politikai programtöredékek" című munkájában foglalta össze, ami már 

nem volt nagy hatással a reformmozgalomra a nagy riválissal Kossuth Lajossal 

szemben. 
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Az 1848 áprilisában megalakuló Batthyány kormányban a közmunka-közlekedésügyi 

miniszteri tárcát kapta. Bécs és a független magyar kormány közötti feszültségeket 

azonban nem volt képes elviselni. Posztjáról lemondott, és 1848. szeptember 5-én a 

döblingi elmegyógyintézetbe került, orvosa Almási Balogh Pál tanácsára. Széchenyi 

Döblingben hamarosan visszanyerte szellemi alkotóerejét, és élénk érdeklődéssel 

kísérte a hazai és európai politikai eseményeket, viszonyokat. 

Az 1850-es évek második felében élénk politikai tevékenységet fejtett ki, szoros 

kapcsolatban állt a magyar politikai élet, elsősorban a politikai irodalom szereplőivel, és 

maga is hatamas irodalmi munkát végzett, amelynek kiemelkedő jelentőségű darabja a 

Bach-korszakot dícsérő "Rückblickre" válaszként írt "Ein Blick auf den anonymen 

Rückblick" című munka (London, 1859), amely nyíltan, kemény szavakkal illette a 

fennálló rendszert. A névtelenül megjelent munkában mindenki ráismert Széchenyire, a 

magyar ellenállás és haladás képviselői éppúgy, mint a császári rendőrség. A 

sorozatos zaklatások, házkutatások felőrölték Széchenyi maradék erejét. Az 

üldöztetéseknek csak a halála vetett véget. 1860. április 7-éről 8-ára virradó éjszakán 

"karosszékében ülve, átlőtt koponyával találtatott". 

Népének szeretete, az emberi haladásba vetett hite, áldozatkészsége, akaratereje, 

alkotó szenvedélye, szívós gyakorlati munkássága a magyar történet nagyjai 

sorába emeli.   

Méltán viseli a "legnagyobb Magyar" nevet. 
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4. NEVELÉSI PROGRAM 

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

Alapelveink  

Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, nappali tagozatos oktatást végez, melynek 

során elsajátíttatja a tanulókkal az általános műveltséget megalapozó készségeket, 

képességeket.  

Az iskola nevelő-oktató munkája során a gyermek személyiségének átfogó fejlesztése 

révén érheti el, hogy a társadalom által általánosan elfogadott emberi értékek 

beépülésével váljon szűkebb és tágabb közösségéért tenni képes, az egyéni életben 

boldogulni tudó emberré.  

A korszerű, életkornak megfelelő mennyiségű és mélységű tantárgyi ismeretanyag 

elsajátítása során, a készségek, képességek, ismeretek, jártasságok fejlesztésével 

fenntartható és megerősíthető a gyermekkorban meglévő a nyitottság, kíváncsiság a 

minket körülvevő világ iránt. A tanulók eltérő képességeinek, érdeklődésének 

figyelembevétele teszi lehetővé az egyéni fejlődést. A különleges bánásmódot igénylő 

tanulókra irányuló kiemelt figyelem, a támogató attitűd segíti problémáik, hátrányaik 

leküzdését.  

A tevékenykedtető, korszerű pedagógiai módszereket használó, kompetenciafejlesztést 

segítő oktatás során a tudást a tanulók a tanár segítségével a felismerés útján szerzik 

meg.  

A művészeti nevelés és a művészettel nevelés az általános iskolás életkorban a 

személyiség komplex fejlesztésének hatékony, kiemelten fontos eszköze. Iskolánk 

működésének kezdete óta játszik meghatározó szerepet nevelési programunkban.  

Napjainkban elengedhetetlen a használható nyelvtudás megléte, amelynek 

megalapozása, az egyéni képességek, a teherbírás felmérésével, azok 

figyelembevételével történik. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az 

általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, 

elfogadtatása és átadása határozza meg. 

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

érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten 

fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljék bennük 

meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat 
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Pedagógiai munkánkat meghatározó értékeink 

 Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, 

figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. 

Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az 

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

 Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Érdeklődés 

felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a 

közösségi tevékenységekre. 

 Nevelési-oktatási munkánkat a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a 

méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékeire alapozzuk.  

 Az iskola értékrendjében emberközpontú, humanista. Tanulóinknak elsősorban 

az ember tiszteletén, megértésén és szükség szerinti segítésén, mások 

elfogadásán alapuló humanista értékekkel kell rendelkezniük.  

 A gyermeket nem érheti semmilyen okból hátrányos megkülönböztetés.  

 Értékként preferáljuk a kreativitást, aktivitást, kezdeményezőkészséget, döntési 

képességet, mert ezek olyan tulajdonságok, amelyek birtokában a tanulók 

irányítani képesek majd későbbi életüket.  

 Törekvésünk, hogy tanulóink a sokoldalú személyiségfejlesztés eredményeképp 

maguk is aktív részesei legyenek egy derűs, harmonikus iskolai közösségnek.  

 Pedagógiai munkánk során következetesen törekszünk arra, hogy a tanulókban 

kialakítsuk a fogékonyságot az alábbi értékekkel kapcsolatban:  

nemzeti, lelki, érzelmi, tradicionális értékrendünk,  

 az emberiség közös értékei,  

 a demokrácia értékei,  

 alkalmazható tudás és műveltség,  

 problémamegoldó gondolkodás (kreativitás),  

 testi-lelki egészség,  

 a család, mint a gyermek fejlődését leginkább meghatározó közeg,  

 az ember és az őt körülvevő természet, valamint épített környezet tisztelete 
(humánum, esztétikum).  
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Iskolánk céljai a tanulók sikeres nevelés-oktatása érdekében 

 A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak – lehetőség szerint – 

egyénre szabott fejlesztése. 

 Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek 

fejlesztése. 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének 

biztosítása. 

 Korszerű természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép 

kialakítása, melyet tanulóink eszközként használhatnak a valóság 

viszonyrendszerének megértéséhez, és alkalmazhatnak különböző 

cselekvésformákban. 

 Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat 

őrző fiatalok nevelése. 

 A tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés és 

a hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén. 

 Tanulóink önismeretének fejlesztése, autonóm személyiségek kialakítása. Olyan 

személyiségek fejlesztése, akik kellő önismerettel rendelkeznek, akik önállóan 

döntenek képességeiket, lehetőségeiket ismerve. Így egy következő 

életszakaszban képesek az önmegvalósításra. Felkészítjük őket az esetleges 

kudarcok elviselésére is. 

 Az anyanyelv helyes használata szóban és írásban, a kommunikációs 

képességek fejlesztése.  

 Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb 

szabályait, tisztában legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás 

egészséget befolyásoló hatásával, a testi-lelki higiéné fontosságával.  

 Az ökotudatos magatartásformák kialakítása a tanulóban. 

 A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, az értékes alkotások 

iránti igény megalapozása. 

 Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és az életkornak, fejlettségi 

foknak, saját személyiségjegyeknek megfelelő készségeit kimunkáló pedagógiai 

tevékenység. 
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Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei, eljárásai, 

a pedagógusok, osztályfőnökök feladatai 

Iskolánk nevelési célja a tanulók személyiségének formálása, esélyeinek növelése, 

kibontakozásuk támogatása. 

Kiemelt feladataink 

 Minden tanulónk számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását, melyek 

a társadalomba való beilleszkedéshez, a további ismeretszerzéshez és az 

önmegvalósításhoz szükségesek. 

 A tanulók problémamegoldó gondolkodásának, az összefüggések 

felismerésének fejlesztése az osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő 

intézkedések, a tantárgyak tananyagának elsajátítása során. A tanulók 

igényének kialakítása az egyéni ismeretszerzésre. 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal az egyéni képességek 

kibontakozásának támogatása. A munkafolyamatok megszervezése során a 

tanulók egyéni képességeinek figyelembevétele, egyéni, hatékony tanulási 

módszerek kifejlesztése. 

 Elő kell segíteni az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek 

kibontakozását a programokban, az órai munkában és a tanórán kívüli 

tevékenységekben. 

 Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott 

tanterv szerint. Tartalomalapú nyelvoktatás. 

 A diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési 

helyzetek teremtése.  

 Ismert és elismert személyiségek által követésre méltó példák felmutatása. 

 A személyes meggyőződés és világkép kialakítása, és érzelmi-szellemi 

megerősítésének elősegítése személyre és konkrét közösségekre szabott 

feladatok alapján. 

 Konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező 

alkotó (kis) közösségek létrehozása, ahol a tanuló a közösségben való élet 

során fejleszti önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, 

segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját. 

 Az iskolarendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, az egyenlő 

hozzáférés és esélyegyenlőség biztosítása. 
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 Azon hátrányoknak a csökkentése, amelyek a tanulók szociokulturális 

környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

 A lassúbb ütemben fejlődő, lemaradó tanulók beillesztése – lehetőség szerint –

korosztályuknak megfelelő tanulócsoportba való integrációjuk révén.  

 Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása (inkluzivitás). 

 A feladatok megvalósítását szolgáló eszközök, módszerek. 

 Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának 

növelése. 

 Önálló intézményi innovációk megvalósítása, folyamatossá tétele. 

 Az infokommunikációs technológia alkalmazásának folyamatos fejlesztése 

(internet, e-tananyagok, digitális projektmunkák). 

 Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával a 

tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességének és kreativitásuknak 

a fejlesztése. 

A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

a. Nevelési céljaink megvalósítása érdekében: 

 Minden tanár legyen tudatában annak, hogy elsősorban saját élete példájával 

nevel. 

 Az iskolai élet egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi 

kibontakozását. 

 Személyi ügyekben a szeretetről és diszkrécióról se feledkezzen meg. 

 Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejlessze 

szakmai és pedagógiai műveltségét.  

 Tartson rendszeres kapcsolatot diákjai osztályfőnökével, nevelőtanáraival, 

szüleivel, többi tanárával. 

 Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezett egész tanévi 

munkáját, a megvalósulás dokumentálását, a reflexiók beépítését a munkája 

minőségének emelése és mind tudatosabbá tétele érdekében időben elvégzi. 

 Szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül. Munkáját pontosság jellemzi. 

 Saját órájáról indokolt esetben az igazgatóval folytatott megbeszélés után 

tanulót elengedhet. 

b. Szakmai munkaközösségével egyetértésben megszervezi a 

tehetséggondozás és felzárkóztatás teendőit. 



 

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 
PEDAGÓGIAI PROGRAM 2021. 

 

 

 

31 
 Ismeri és alkalmazza az iskola nevelési dokumentumaiban megfogalmazott 

elveket az ellenőrzés-értékelés feladataiban. Ezek szerint cselekszik. 

 Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény 

működési rendjében felmerülő elfoglaltságokba bekapcsolódik.  

 A munkatervben előirt tanulmányi kirándulásokon, iskolai rendezvényeken részt 

vesz. 

 A tantermekben, szertárban, tornateremben rendet biztosít, a leltározásban részt 

vesz. 

 Az egységes iskolai követelményrendszert minden pedagógus köteles betartani. A 

szaktanárok minden tanév első tantárgyi óráján ismertetik a tanulókkal (és az első 

szülői értekezleten, illetve a fogadóórákon a szülőkkel) a tantárgy követelmény- és 

értékelési rendszerét, a pótlási és javítási lehetőségeket.  

A pedagógus a tanuló értékeléséről a tájékoztató füzeten keresztül rendszeresen 

értesíti a szülőket. A tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, 

és az esetlegesen elmaradt bejegyzések beírását pótolja. 

 Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

Az azonos évfolyamra járó, azon belül közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy 

osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórák - foglalkozások - 

túlnyomó többségét az órarend szerint közösen látogatják. 

Az osztályközösség élén mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt 

az igazgatóhelyettes és az felsős nevelési munkaközösség-vezető javaslatát 

figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az egy osztályban 

tanító pedagógusok értekezletének összehívására. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

A pedagógia elvei és gyakorlata szerint neveli tanítványait. Célzatosan összehangolja 

osztályukban a nevelési tényezőket, mindent megtesz azért, hogy osztálya jó 

közösségé váljon, amelyben minden tanuló otthon van. Tanítványai családi hátterének 

és személyiségének alapos megismerésére törekedve, az intézmény nevelési céljainak 

megfelelően, azokkal mélyen azonosulva, formálja személyiségüket, segíti 

önismeretük, hivatástudatuk fejlődését. 

Igyekszik folyamatos jelenlétével is kifejezni az osztályával való törődését 

(szünetekben, kirándulásokon, iskolai rendezvényeken való részvételével). 

Az osztályfőnök 

 alaposan ismeri tanítványait, 
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 az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a 

személyiségfejlődés tényezőit figyelembe veszi, 

 együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség 

kialakulását, 

 koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját és látogatja 

óráikat, 

 aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a 

tanítványaival foglalkozó nevelő tanárokkal és a tanulók életét, tanulmányait 

segítő személyekkel (pszichológus, logopédus, gyógytestnevelő, 

gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus), 

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 

helyzetét, különös gondot fordít a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók segítésére, 

 minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a 

nevelőtestület elé terjeszti, 

 szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző 

könyv/tájékoztató füzet útján rendszeresen informálja a szülőket a tanulók 

magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, 

 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat, 

 saját hatáskörében - indokolt esetben - évi három nap távollétet engedélyezhet 

osztálya tanulójának, igazolja a tanulók hiányzását, 

 gondoskodik osztálya kötelező orvosi vizsgálatáról, 

 osztálya tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek 

szervezésében, 

 az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, 

segélyezésére, és büntetésére, 

 részt vesz az felsős nevelési munkaközösség munkájában, javaslataival és 

észrevételeivel a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség 

tevékenységének eredményességét. 
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6.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét széles körűen fejlessze. 

Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket. Az értelmi nevelés területén nagy 

hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák fejlesztésére. 

 Kulcskompetenciák fejlesztése a Nemzeti Alaptanterv alapján 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek 

kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív 

nyelvhasználatot az élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi 

érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során.  

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és 

értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a 

társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, 

munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az egyén szükségleteinek 

megfelelően.  

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és 

alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak 

megoldására is. E kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a 

tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia felöleli 

a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a 

matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, grafikonok/táblázatok), 

valamint a törekvést az alkalmazásra. 
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Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy 

ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és 

előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti 

világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban 

magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a 

tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását 

tekintjük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi 

tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható 

fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 

Digitális kompetencia 

Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos 

és kritikus használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a 

valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését.  

 

Hatékony, önálló tanulás 

Minden műveltségi területen az önálló, hatékony tanulás azt jelenti, hogy az egyén 

képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban 

egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást. Ez 

egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt 

útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra 

készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és 

képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és 

képzési folyamataiban egyaránt.  

 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus 

életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és 

tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén 

hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre 

sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az 

állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi 

folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan 

vegyen részt a közügyekben. 
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Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése 

fontosságának elismerését, amely minden műveltségterületen jelentkezik. Olyan 

képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások 

elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális 

tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása. 

További releváns kompetenciaterületek (Egészfejlesztési program 1.sz. mell.) 

A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek fejlesztése áll 

pedagógiai munkánk középpontjában: 

 Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb 

foglalkozások során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal 

(benne a komplex intézményi mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a 

gyakorlatban a fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros 

műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra 

épül, továbbá az egészségmegőrzést is szervesen magában foglalja.      

 Környezettudatos magatartás, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál. 

 Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása (szociális 

kompetencia). 

 Tanulásirányítás – önálló tanulás képessége. 

 Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés 

képessége),amelynek szerves része az egészséges nemzeti öntudatra 

szocializálás.  

 Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, 

megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák), 

elsősorban az etikai alapú megközelítésmód paradigmája. 

 Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, 

mely nem irányulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a 

nemzetiségek és más nyelvi-vallási etnikumok diszkriminációjára. 

6.3. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, egészségnevelési és 

környezeti nevelési elvek 

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, 

életfeltételeinek javítását szolgálja, amelynek célja az életminőség, ezen keresztül az 

egészségi állapot javítása, olyan problémakezelési módszer, amely az iskola 

közösségének aktív részvételére épít. 
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A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat 

rendszeres végzését jelenti a nevelési-oktatási intézmény partneri kapcsolati hálójában 

szereplők ésszerű bevonásával: 

 egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termelés helyi 

fogyasztás összekapcsolásával); 

 mindennapi testnevelés/testedzés minden tanulónak (ennek részeként sok más 

szakmai elvárás közt tartásjavító torna, relaxáció és tánc is); 

 a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú 

pedagógiai módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú 

alkalmazásával (ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi rítusjátékok 

stb.); 

 számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, 

balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési 

tematika oktatása. 

 



 

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 
PEDAGÓGIAI PROGRAM 2021. 

 

 

 

37 
 Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában: 

 Az egészség fogalma 

 A környezet egészsége 

 Az egészséget befolyásoló tényezők 

 A jó egészségi állapot megőrzése 

 A betegség fogalma 

 A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata 

 A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata 

 Balesetek, baleset-megelőzés 

 A lelki egészség 

 A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái: illem és etika, erkölcs 

 A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és 

drogfogyasztás, játékszenvedély, internet- és tv-függés) 

 A média egészséget meghatározó szerepe 

 Fogyasztóvédelem 

 Iskola-egészségügy igénybevétele 

Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

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

időben minden tanuló részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi 

állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban 

rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

Kiemelt felelősséggel tartozik az iskola, mint olyan intézmény, amely a tanulók 

ismereteinek, képességeinek és viselkedéseinek fejlesztésére hivatott. Az egészséges 

életmódra nevelést már kisgyermekkorban el kell kezdeni és az életfordulókon - 

serdülőkor - fokozottabban megerősíteni. A nevelési folyamatban nélkülözhetetlen - az 

alapvető értékek mellett – a testi-lelki-szociális egészség közvetítése, az élet 

egészségvédelme. 

Jelentős szerepet kap benne a szülő, a család, az ifjúságvédő, a civil közösségek, 

sport- és egyéb egyesületek, média stb.  

Az egészségkulturáltság maga az életmód. Az egészségvédelem szoros kapcsolatban 

áll az erkölcsi értékekkel, magatartással. 
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Már korai gyermekkortól kezdve számos befolyás éri a gyermeknek az egészségről 

alkotott fogalmát, de számos hatás éri viselkedésüket, magatartásukat is. Sokszor 

nincsenek tisztában a befolyásokkal, amelyek érik őket. Ezért fontos része az 

egészségnevelési programnak az is, hogy segítsen a tanulókban kialakítani olyan 

készségeket, amelyek lehetővé teszik saját magatartásuk kedvező irányú 

befolyásolását. 

Az egészségfejlesztési program hozzásegíti a tanulókat 

 az egészséges életvitel kialakításához, 

 a helyes értékrend felépítéséhez,  

 az egészségvédelem kérdéseinek megismeréséhez, 

 az életmóddal kapcsolatos - biológiai-pszichés - tennivalók elsajátításához 

 a képességek erősítéséhez, fejlesztéséhez, 

 az egészségre káros szokások megismeréséhez, kiküszöböléséhez. 

Mindennek legyen figyelemfelkeltő, tájékoztató, motiváló szerepe az egészség-érték 

tudatosításában. Ezek birtokában képesek lesznek egészségük megőrzésére, a 

betegségek megelőzésére, az egészséges személyiség kimunkálására, a helyes 

egészségmagatartás kialakítására. 

A programba beépül a folyamatkövetés és az eredményvizsgálat. Ehhez idő kell, fontos 

a többszintűség, a célok, feladatok követhetősége.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való 

jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek 

különösen 

 az egészséges táplálkozás, 

 a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

 a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

 a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

 a személyi higiéné területére terjednek ki.  

Az egészségvédő életvitelhez szükséges képességek kialakítása hosszú folyamat, 

ezért elválaszthatatlan a nevelési folyamat egészétől. 

Alapelve, célja:  

 az egészségkulturáltság emelése, 
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 olyan tulajdonságok kifejlesztése, amelyek hozzásegítenek a tudás 

hasznosításához, 

 a tanulók segítése a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, 

az egészséges életmód kialakításában és megtartásában, 

 az életvezetési képességek fejlesztése, 

 a tanulók felelősségérzetének fejlesztése egészségük megőrzéséért, 

 a tanulók felkészítése a stressz-hatások feldolgozására, 

 a környezeti- és egészség-tudatosság erősödésének előkészítése, 

 a mindennapi testedzés megvalósítása a tanulók számára, 

 a mentálhigiénés nevelésre való kiterjedése. 

Tartalma: 

 az egészségfejlesztéssel összefüggő célok, feladatok, 

 a feladatok végrehajtását szolgáló program, 

 az iskola-egészségügyi szolgálat munkája. 

Kapcsolódó szakanyagok: 

 módszertani szakanyag a tanulók fizikai állapotának méréséhez és 

minősítéséhez,  

 módszertani anyag a mindennapos testneveléshez, 

 az egész napos iskola programja, 

Az egészségnevelés fő jellemzői: 

 az egészség megtartása, fokozása, 

 az egészség visszaszerzésére irányuló és a 

 személyiség formálását elősegítő tevékenység. 

Területei: 

 Egészségmegőrzés, a helyes életmód kialakítása 

 Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség 

 Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében 

 Öltözködés 

 Higiénia, tisztálkodás 

 Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta, egyéb 

szenvedélybetegségek és függőségek) megelőzése  

 Ésszerű napirend kialakítása 



 

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 
PEDAGÓGIAI PROGRAM 2021. 

 

 

 

40 
Szűrővizsgálatok 

Iskolánk minden tanulóját a védőnő és a gyermekorvos, egy általuk elkészített, az 

iskola vezetőségével egyeztetett terv szerint szűr a következő területeken: 

 Hallás 

 Látás 

 Gerinctartás 

 Lúdtalp 

 Fogászat 

Ennek eredményeképpen a tanulók időben szakorvosi ellátáshoz jutnak.  

A vonatozó ágazati jogszabályok alapján az alábbiak szerint foglalhatjuk össze az 

iskolai egészségvédelem főbb feladatait: 

 Ismertesse meg az emberi szervezet működésének és a természeti, társadalmi, 

pszichés környezet kölcsönhatásának törvényeit. 

 Fejtse ki az egészséges táplálkozásra, életmódra, valamint az egészséges 

környezet megteremtésére vonatkozó tudnivalókat, buzdítson azok 

megtartására. 

 Valósítsa meg a személyes testi és lelki higiénia követelményeit. 

 Szorgalmazza a testmozgás, aktív életmód, a sportolás rendszeressé tételét. 

 Szolgáltasson módszereket (döntési helyzetmegoldásokat) a stresszhelyzetek 

megelőzésére és feloldására, a konfliktusok kezelésére. 

 Ismertesse a szexuális kultúrával és a családtervezéssel, a nemi úton terjedő 

betegségek megelőzésével kapcsolatos tudnivalókat. 

 Tudatosítsa a szenvedélybetegségek káros hatásait és a rászokás 

elkerülésének módját. 

 Ismertesse meg a tanulókkal az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének 

feltételeit és lehetőségeit. 

 Adjon gyakorlati tanácsot, az egészséget és a testi épséget veszélyeztető 

tényezők, balesetveszélyek elkerülésének módjára, a lehetőségekhez mérten 

tanítsa meg az elsősegélynyújtás elemi tennivalóit. 

 Fejlessze ki a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és 

segítőkész magatartást. 

Az iskolai teljes körű egészségfejlesztés színterei: 

 Életviteli feladatok 
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 Tanórai feladatok 

 Tanórán kívüli feladatok 

 

a.) Életviteli feladatok 

Az iskolai élet a nevelés-oktatás színtere. A nevelés dimenziói közt az egyik, ám 

meghatározó tényező az egészség iránti igényre nevelés. A szó tartalmának 

meghatározása sugallja a feladatokat. 

Az általános iskoláskorú gyermek és kamasz iskolában eltöltött idejét számtalan 

tevékenysége közt jellemezhetjük az egészsége megóvása érdekében végzett 

tevékenységekkel is. A napi rutinban a tanító/tanár folyamatosan neveli, megszólítja a 

gyermeket az elvárt higiéniai szokások betartására, az életviteli szokások kialakítására, 

azoknak mögöttes tartalmára. 

Az egész napos iskola keretében számtalan lehetőség és szükség mutatkozik az 

egészségnevelésre. Az életkori sajátosságok figyelembevételével ezeknek a 

szokásoknak, elvárásoknak a beépítése a gyermek személyiségébe elsődleges 

feladatunk. 

b.) Tanórai feladatok 

Az egészséges életmódra nevelés tananyagának tervezésénél megfogalmazott célok 

és feladatok: 

 járuljon hozzá a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez, 

 életmódjuk, szokásaik értékekkel történő kialakításához, 

 eddze akaratukat mentálisan, fizikálisan, szociálisan, 

 bővítse ismereteiket. 

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés: 

 Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés óra, 

biológiaóra, egészségtan modul, természetismeret, irodalom, technika stb. 

 „Egészségóra” (a védőnő vagy meghívott előadó foglalkoztató előadása) 

c.) Tanórán kívüli feladatok: 

 Szakkörök  

 Egészségnevelési akciók (előadás, témanap, témahét, projekt, egészségnap) 

 Nyári táborok  

 Előadások, csoportfoglalkozások, kiállítások 
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 Rendszeres, egészséges környezetben (pl. hegyekben) végzett túrák, 

kirándulások 

Mindennapi testedzés megvalósítása: 

 Testnevelés órákon  

 Egész napos iskolai foglalkozásokba beillesztve 

 Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében 

 Diáksport Egyesület működtetésével, egyedi együttműködési megállapodás 

alapján 

 Egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva, biztosítva a tanulók szervezett 

sportolási részvételét 

 Sporttáborok szervezése 

 Sportversenyek lebonyolítása 

 Az iskola sportköre tagja a Diák sportszövetségnek.  

A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe.  

Egészségfejlesztést segítő hasznos módszerek: 

 Játékok  

 Foglalkoztató előadások 

 Közösségépítés  

 Művészetek 

 Programok  

 Projektek  

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: 

 Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, hitoktatók, osztályfőnökök, 

szaktanárok, iskolaorvos, védőnő. 

 Külső partnerek: családsegítő szolgálat, szakszolgálati intézmény, egészségügyi 

szolgáltatók (pl. fogászati prevenciós csoport), sportlétesítmények vezetősége, 

szakrendelők. 

d.) Egészségnevelés az iskolánkban: 

Fontos szabály: 

 a tájékozottság, 

 a tanulók életkori jellemzői, adottságai, 

 az évfolyamonkénti egymásra épülés. 
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A témák részletezése: 

 Az egészség fogalma 

 Az egészség, mint érték 

 Az egészségkultúra kialakítása, fejlesztése 

 Testkultúra, testápolás, testünk felépítése, serdülőkori változások 

 Lelki egészségvédelem 

 Az egészséges fiatal életmódja az iskolában, a családban 

 Az egészséget veszélyeztető tényezők: helytelen életmód, kockázatos 

viselkedés, veszélyes környezet 

 Egészségellenőrző vizsgálatok (testsúlyellenőrzés, vérnyomás-ellenőrzés, 

edzettségi önvizsgálat, mell önvizsgálata stb.) 

 A betegségek megelőzései 

 Orvoshoz fordulás 

 Megelőzés 

Táplálkozás – mozgás 

 Étkezési kultúra – ízlés, szokások, rendszeresség 

 Az étrend szerepe az egészséges táplálkozásban 

 Az élelmiszerek összetevői: szénhidrátok, zsírok, fehérjék, vitaminok, ásványi 

anyagok 

 A napi táplálkozás aránya 

 Teljesítmény és táplálkozás 

 Testsúlyellenőrzés 

 Az energiaigény (pihenés, tanulás, olvasás, mozgás) 

 Az egészséges táplálkozás kritériumai: mértékletesség, kiegyensúlyozottság, 

változatosság 

 Aktív és passzív pihenés 

A fittség paraméterei: egészséges táplálkozás, optimális testsúly, a szervezet napi 

edzése  

Testedzés – eredmény: légzésjavulás, erő- és állóképesség-növelés, 

személyiségfejlesztés. 

Szabadidő helyes felhasználása – a helyes napirend 

 Az alvás, étkezés, tanulás, testedzés, szabadidő egységes összehangolása, 

rendszere 
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 Rendszeresség 

 A tanulás egészségtana (időbeosztás, hely, testtartás stb.) 

 Kifáradás, jelzőrendszer 

 A pihenés szerepe – aktív-passzív 

 Vakáció, szabadidő hasznos eltöltése 

Testápolás – öltözködés – személyi higiéné 

 Testünk felépítése és védelme 

 Változások a serdülőkorban 

 A külső megjelenés: ápoltság, tisztaság, esztétikum 

 Testünk tisztántartása: testrészek higiéniája, fehérnemű szerepe, 

testápolószerek, napozás és veszélyei 

 Öltözködés, divat, egészség 

Társkapcsolatok 

 A serdülés hatása a személyiségre 

 Érzelmi problémák: jó-rossz, öröm-káröröm, gonosz, harag, rémület, félelem, 

szeretet-szerelem, bátorság 

 Értékrend: önértékelés fejlődése, nagy igazságérzet 

 Fiúk, lányok barátsága 

 Kirívó magatartás, utánzás 

 Nemi érés tudatosulása 

Káros szenvedélyek – helyes döntések 

 Élvezeti szerek hatásai 

 Alapjelentések tudatosítása: szenvedély, szorongás, mérték, mértékletesség, 

hozzászokás, hiánytünetek, függőség 

 Dohányzás: hatóanyag, aktív, passzív, hatása, megelőzés 

 Alkohol: az ivás kultúrája, szokások, hatása a szervezetre, megelőzés 

 Kábító hatású szerek: legális és illegális, a függőség fajai, következményei, 

 Drogfogyasztó magatartás kialakulása, hatása 

 Egyéb függőségfajták: élvezeti szerek (kávé, csokoládé), szerencsejátékok, 

gyógyszerfogyasztás, PC, TV, videó rabsága 
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Szexuális kultúra 

 Érzelmek, barátság, változások kora 

 Személyiségfejlődés 

 Érettség 

 Kapcsolati kultúra 

 Felelősség, erkölcs 

 Fogamzásgátlás, abortusz veszélyei 

 Nemi egészség, harmónia 

 Nemi betegségek: szifilisz, AIDS 

Egészséges környezet védelme 

 Környezetünk tisztasága: iskola, otthon, utca, természet 

 Víz, levegő, talaj, növény- és állatvilág védelme 

 Környezetvédelmi előírások: környezetkímélő, energiatakarékos 

 Új technológiák káros következményei 

 Hulladék csoportosítása 

 Hulladék gyűjtése: fedett, szelektív, fertőzésveszély 

 Egyéni felelősség a természeti környezetünk iránt 

Balesetvédelem – elsősegélynyújtás 

 Az emberi test felépítése 

 Az elsősegélynyújtás fogalma, célja, feladatai 

 Tennivalók vészhelyzetben: balesetek, tűzesetek, sebellátás 

 Mindennapos betegségek előfordulása: otthon, szabadidőben, iskolában, utazás 

közben 

 Korunk veszélyforrásai: AIDS, alkoholizmus, kábítószer 

 Elsősegélykészlet 

Az iskola egészségfejlesztési stratégiájának kimunkálása hosszú távú előrejelzés lehet 

a tanulók életminőségében, a romló tendenciák megfékezésében, a javulás 

feltételeinek megteremtésében. Célunk az, hogy megtanítsuk gyermekeinket arra, hogy 

törődjenek magukkal, fejlesszék magukban a teljes ember igényét. Ápolják érzelmeiket, 

ne váljon örömnélküli kötelességgé mindennapi munkájuk. Tudjanak örülni egymásnak, 

családjuknak, barátaiknak. Több megértéssel és elfogadással éljenek együtt másokkal, 

így biztosan egészségesebb életet élhetnek. 
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A teljes körű egészségfejlesztés megvalósulása: 

A program megvalósulása a tanévek során, az iskola munkatervében megtervezetten 

történik. Az osztálytanítók, szaktanárok és osztályfőnökök, az öko-munkacsoport, a 

diákönkormányzat és más alkalmanként felálló munkacsoportok a napi munka 

tervezésekor figyelemmel kísérik a program megvalósulását. A megvalósítás során a 

folyamatokat tervezzük, nyomon követjük, ellenőrizzük és értékeljük a megfogalmazott 

módszerek, értékek mentén. 

A teljes körű egészségfejlesztési program megvalósításáért az iskola minden 

pedagógusa, dolgozója felelős. 

e.) A program megvalósulásának ellenőrzése-értékelése 

Életvitelszerűen megvalósuló tevékenységek: 

A napi iskolai élet során folyamatosan végzett és irányított tevékenységekkel szemben 

az elvárás az, hogy beépüljenek a tanuló magatartásformái sorába, és spontán végzett 

cselekedetekké váljanak. A tanítók, később a tanárok a tanulók közt élve „érzékelik” a 

folyamat fejlődését, érését, és szükség szerint korrigálják azt.  

Tanórai keretben megvalósuló fejlesztés: 

A tananyaghoz kapcsolódóan elsajátítandó ismeretek ellenőrizhetők, mérhetők. Részei 

a tanulási folyamatnak. A tananyag számonkérésének folyamatában ellenőrizhető, 

hogy az életvitelszerűen rögzítendő elemek valóban beépültek-e a tanuló viselkedési 

kultúrájába.  

Tanórán kívüli tevékenységek (egyéb foglalkozások) során megvalósuló fejlesztés: 

A munkaterv szerint megszervezett témanapok, témahetek, projektek egyrészt a 

fejlesztési folyamat előre tervezett elemei, másrészt a hiányosságok észlelését követő 

korrekciók. Az átadott ismeretek, a megtapasztalt egészségnevelési elemek a 

programok során be kell épüljenek a tanuló és adott esetben a családja napi életviteli 

kultúrájába, annak szerves részévé kell váljanak. Ezek a programok igen gyakran 

versenyeztetéssel együtt valósulnak meg, így az eredmények követhetőek. 

f.) Visszacsatolás: 

Az adott események, a tanév értékelése során elért eredmények reális feltérképezése 

adja a következő tervezési időszak szakmai alapját. Az elsajátítandó ismereteknek 

spirálisan fejlődniük kell, el kell, hogy mélyüljenek. Ezt az iskola és a tanárok az éves 

munkatervben, a program- és a foglalkozási tervekben tervezik meg. 
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Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes 

képességek területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók 

életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi 

fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítésében, lehetőséget biztosítva az 

egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró 

képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására. 

A jogszabály által megszabott kötelezettség végrehajtására a tanulók fizikai 

képességének mérésére egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható teszteket 

használunk, amelyek mutatják a tanulók fizikai felkészültségének mértékét. 

El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos 

nyomon követése, motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából 

kikerülve életvitelükben helyet kapjon a rendszeres fizikai aktivitás is. 

Komplex intézményi mozgásprogram 

1. Egészséges életmód tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport- 

és egészségnap, egészséghét, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és 

más sportprogramokon). 

2. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak 

megfelelően épüljenek be az óratervi órákba.  

3. Az egész napos iskolai , /most bevezetésre kerülő, felmenő rendszerben. 2017-

2018 tanév: 1.b osztály/ (szabadidős), napközis és tanulószobai foglalkozásokon a 

foglalkozási programban (tervben) foglaltak szerint, míg a különféle szabadidős 

tevékenységekben azok időkeretének minimum 40%-ában a testmozgás különféle 

formái domináljanak a tematikai-tárgyi jelleghez igazodóan.      

4. Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – változatos 

programok keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások (tömegsport, 

sportszakkör, sportkör stb.).  

5. Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak 

sajátosságainak megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – legyen egy-egy kiemelt 

mozgásos tevékenység rendelve, amely az iskolai szabadidős és napközis 

időkeretben szervezett tevékenységek kiemelt iránya legyen.   
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6. Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai 

sportegyesülettel, illetve a településen működő más sporttevékenységgel 

foglalkozó társadalmi szervezetekkel, továbbá az iskolai működést támogatni 

hivatott alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai együttműködés az iskola tanulóinak 

mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása céljából.        

7. A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme 

legyen a mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés.  

8. A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön 

kidolgozásra a testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is 

foglaljon magába.  

9. Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi 

alapokra támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek 

megszervezésre.  

10. A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a 

szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön 

minden tanévben javaslat.  

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanéve aktualizált feladatterve az éves 

munkaterv mellékleteként kerül kidolgozásra. 

„NETFIT” A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek: 

A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését beemelték az országos 

mérések sorába. Ennek értelmében kell eljárni a mérésre felkészítés és a mérés 

elvégzése tekintetében. A mérésre előírt időintervallum adott év április-május hónap, 

tanévenkénti időzítéssel. 

A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, 

hanem az egészség, az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező.  

A fizikai aktivitás jellemzője az  

 az egészséges testsúly, 

 az állóképesség és az izomerő. 
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E képességek szintjének emelését az oktatásnak kell megoldania a megújított iskolai 

testneveléssel és sporttal. A jövőben az alapoknál – a 6-14 éveseknél – kell kezdeni. A 

fizikai képességek folyamatos, fokozatos teljesítésére nagyobb gondot kell fordítani. 

Tudatosítani kell a tanulókban a mozgásos tevékenységek, a testnevelés és a sport 

preventív értékeit. El kell érni, még a kevésbé jó biológiai és testi adottságokat öröklő 

tanuló esetében is, hogy a sportolás iránti igényük, szeretetük olyan erős és szilárd 

legyen, hogy tanulmányaik befejezése után is a rendszeres sportolás állandó 

életmódelemük legyen.  

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység  

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai teendők 

A hátrányos helyzetű tanulók nevelése az integrációs és képesség-kibontakoztató 

felkészítés pedagógiai rendszere (IPR) módszertani elemeinek adaptációja alapján 

folyik az iskolában.  

Pedagógiai rendszerünk kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek rendkívül 

sokfélék, a személyiség széles dimenzióiban írhatók le, és nem korlátozhatók valamely 

tantárgyban elért iskolai eredményekben megmutatkozó különbségekre. A 

differenciálás nem azonosítható a felzárkóztatással és a tehetségneveléssel, a 

differenciálás tehát nem a tanulmányi eredményesség szintjeihez igazodik. A 

differenciálás mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább 

megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes 

tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, 

érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és 

gyengeségeit. Nevelésünk, oktatásunk igazodik a tanulóhoz, és ez azt is jelenti, hogy 

igazodik ahhoz a közeghez, amelynek tanulóink részesei. 

Alapelveink: 

 Olyan emberek nevelése a cél, akik egész életükön át nyitottak a folyamatos 

tanulásra, információk szerzésére. 

 A tanulókkal szemben az egyéni fejlődésnek megfelelő elvárásokat és ezzel 

harmonizáló feladatokat szükséges megfogalmazni, biztosítani. 

 A tanulókat alapvető, korszerű kompetenciák (anyanyelvi, idegen nyelvi, 

matematikai, informatikai, természettudományi, társadalomtudományi, esztétikai, 

etikai) birtokába kell juttatni. 
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Általános céljaink: 

 A kompetenciaalapú oktatás és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

integrációs programjának összekapcsolása (a NAT és IPR). 

 Az iskolai program – építve több hazai és nemzetközi iskolafejlesztő program 

legjobb tapasztalataira – egy olyan nyitott iskolamodellt vázol fel, amely 

alapvetően fontosnak tartja a tanuló szükségleteire, viselkedésére, 

tulajdonságaira való reagálást, illetve érdekeltté, motiválttá akarja tenni őt saját 

nevelődési, tanulási folyamataiban. Az egyén fejlesztésén keresztül – azzal 

kölcsönhatásban – fejleszti a befogadó közösséget, s a közösen végzett 

tevékenységek, együttes élmények, az egész személyiség érzelmi, morális 

fejlődését segítik. 

 A program a mások iránti nyitottságot és elfogadást, a szorgalmat kiemelt 

értéknek tekinti. Az egész személyiséget fejlesztve tanít. Meghatározó benne a 

gyermekközpontúság, a pedagógus és a tanuló kapcsolata. A tanulókon 

keresztül az iskolába járó gyermekek családjaira is hat. 

Tudatos pedagógiai munkával arra törekszünk, hogy nevelési- és oktatásszervezési 

keretünket mihamarabb az alábbi kívánalmak jellemezzék: 

 Biztosítjuk minden gyermek számára a lehetőséget képességei 

kibontakoztatásához. 

 Az előzetes, otthonról hozott tudást, kultúrát minden gyermek értékként 

képviselheti. 

 Tudatosan figyeljük és fejlesztjük a gyermekek csoport-szociális készségeit. 

 A szülő, a család (mint partner) résztvevője az iskolai folyamatoknak, erős a 

család-iskola-gyermek közötti kommunikáció. 

 Együttműködő, elfogadó, előítéletek nélküli környezetben dolgozunk. 

 Megvalósul az oktatásban, nevelésben érintett intézmények szervezett, tudatos 

együttműködése. 

 Az iskolai hatékonyság visszajelzésére tanulókövetést végzünk. 

 Pedagógusaink állandóan gazdagítják az ebben felhasználható pedagógiai, 

módszertani repertoárjukat. 

Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar az elfogadott társadalmi normáktól való 

eltérő viselkedés, valamint a tanulási képességek zavara. Fontos feladatunknak tartjuk 

időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal 

küzdő tanulókat.  
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Ezért az iskola feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a 

megfelelő szakemberhez való irányítás, speciális csoportba való javasolás. Elvárt az 

együttműködés a gyógypedagógusokkal, pedagógiai szakszolgálatok szakembereivel 

és az egészségügyi intézményekkel.  

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok enyhítését az alábbi pedagógiai 

tevékenységekkel kívánjuk elérni: 

 fejlesztőpedagógus támogatásával egyéni fejlesztés, tanulmányi támogatás, 

 kéttanítós módszer( felmenő rendszerben 2017-2018 tanévtől. 1.b osztály) 

alkalmazása tanítási órán fejlesztő pedagógus- közreműködésével,  

 többségi órákon támogató légkör kialakításával, békéltető, konfliktusmegoldó 

stratégia alkalmazásával, 

 a felnőttek és a serdülők közötti barátságos viszony kialakításával, amely 

lehetővé teszi, hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus 

élethelyzeteiben bizalommal fordulhat tanítójához, tanáraihoz, 

 személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával, 

 teljesíthető, reális követelmények támasztásával, a pozitív énkép kialakulásának 

támogatásával (dicsérettel, biztatással), 

 a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással, 

 az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek 

alkalmazásával; 

 az osztályközösség segítő erejének mozgósításával, 

 a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók 

bevonásával, 

 következetes – a fegyelmi vétségek súlyával arányos büntetési rendszer 

kialakításával, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógussal való 

együttműködéssel, 

 szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének 

igénybevételével. 

A tanulók fejlesztése a rendelkezésre álló törvényi óraszámok alapján, az éves 

tantárgyfelosztásban meghatározott módon történik. A fejlesztést fejlesztő 

pedagógus/szaktanár végzi.    
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Sajátos nevelési igényű tanulók  

Iskolánk fogadja a beiskolázási körzet sajátos nevelési igényű tanulóit, kiemelt 

feladatunknak tekintjük az iskola életébe való maradéktalan integrálásukat. 

Az SNI tanulók nevelése-oktatása állapotuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi 

előírások szerinti speciális implementációjú tanterv szerint történik. A használt 

módszerek igazodnak hiányosságaikhoz, fogyatékosságukhoz. Értékelésük egyéni 

elbírálás alapján, a vonatkozó szabályozók által megfogalmazott metódusnak 

megfelelően folyik. 

Azoknak az SNI tanulóknak kerül sor a többségi tanulókkal történő együttnevelésére, 

akiknek nevelését-oktatását a szakértői bizottságok integrált osztályban javasolják. 

Ezek a tanulók többségi társaikkal együtt végzik iskolai feladataikat, de a szükséges 

területeken támogatást kapnak. Ez jelenti a fokozott toleranciát, az egyéni fejlesztést, 

más munkaszervezési formák alkalmazását, speciális tankönyv használatát, az 

ellenőrzés és értékelés szigorú igazítását a tanuló képességeihez, s az egyéni 

foglalkozásokat. 

A tanulók fejlesztése a törvényben rendelkezésre álló időkeretek (habilitációs és 

rehabilitációs órakeret) és csoportszervezési előírások megtartásával speciális 

szakemberek igénybevételével folyik.  

Tehetséges tanulók fejlesztése - tehetséggondozás 

Kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése. 

Minden pedagógus, de elsősorban az osztálytanító, szaktanár és osztályfőnök feladata, 

hogy felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően 

gondoskodhassunk fejlesztésükről. E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli 

területekre egyaránt, együttműködést tételez fel a családdal és a tehetségek 

fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel. 

A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban: 

 Differenciált tanórai munka 

 Tehetséggondozó programok  

 Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre  

 Felkészítés középiskolai tanulmányokra  

 Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak 

megkeresése 

 Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő 

fejlesztésükről. 
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 Versenyeztetés: tantárgyakhoz köthető, sport, művészeti és komplex versenyek 

megszervezése, és azokon való részvétel intézményi, illetve területi szinten. 

A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatok  

A közösségi nevelés területei iskolánkban: tanórák (szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák) 

egyéb foglalkozások (napközi, tanulószoba, szakkörök, DÖK programok, kirándulások, 

erdei iskolák, hittancsoportok, sportkörök), diákönkormányzati munka. 

A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink: 

 A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi 

és a munkaerkölcs erősítésével.  

 A tanulók, a közösség felkészítése az SNI tanulók integrált nevelésére. Az SNI 

tanulók beilleszkedésének segítése és a másság elfogadása a tanulói 

közösségben. 

 A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek a 

támogatása. 

 A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése kooperatív együttműködéssel. 

 Szociális kompetencia (empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, 

alkalmazkodóképesség) fejlesztése. 

 Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni 

munka, kísérlet, verseny, projekt) az együvé tartozás, az egymásért való 

felelősség érzésének erősítése. 

 Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt elvárásaival és 

nevelési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket 

koordinálni tudja. 

Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 A tanulók önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére való nevelése. 

 Átgondolt játéktervvel és a játéktevékenység pedagógiai irányításával a 

közösséghez való tartozás érzésének erősítése. 

 A sokoldalú és változatos foglalkozásokkal (zene, tánc, képzőművészeti, 

kézműves, stb.) járulunk hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez. 

 A séták, a kirándulások, erdei iskolák tevékenységeivel a természetszeretetet és 

a környezet iránti felelősség elmélyítése. 
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 A közösségben végzett munka, a közösség szabályainak megismerésével a 

tanulók értékek iránti fogékonyságának erősítése. 

A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai: 

 Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét 

célokat, amellyel nem sérti az egyéni érdekeket. 

 Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket. 

 Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére. 

 Alakítsa ki a tanulóban a felelősségteljes közszereplés igényét, a demokratikus 

kommunikáció rutinját. 

 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendje 

A tanulót megilleti az a jog, hogy életkorának megfelelő mértékben részese legyen az 

őt érintő döntések meghozatalának. Ezt a jogát személyesen, illetve választott 

képviselőin, valamint szülőjén/gondviselőjén keresztül gyakorolhatja. Joga van 

megismerni az őt érintő döntés tartalmát, okát, következményeit. A döntési folyamat 

során joga van véleményét elmondani.  

A nevelési-oktatási intézmény a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban 

meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel. A tanuló 

ezen jogai gyakorlásának módját a házirend tartalmazza. 

 

A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának 

formái 

Az iskolai nevelés-oktatás, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének 

elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség együttműködése. 

Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös 

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

és a koordinált pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az iskolai nevelés 

egysége, és ennek nyomán a gyermeki személyiség kedvező fejlődése. 

A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái: 

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

az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök 

tájékoztatják. 
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 Az intézmény vezetője legalább évente egyszer a (DÖK) diákközgyűlésen, 

valamint a diákönkormányzat vezetőségének ülésén, a diákönkormányzat 

vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és 

faliújságon keresztül, az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon 

tájékoztatják a diákokat. 

 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg, illetve választott képviselőik útján közölhetik az intézmény 

vezetőjével, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 

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

osztálytanítók és a szaktanárok folyamatosan tájékoztatják. 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái: 

 Családlátogatás (önállóan, illetve a családsegítő szolgálattal együtt is) 

 Egyéni beszélgetés 

 Szülői értekezlet  

 Fogadóóra, Fogadóest  

 Bemutatóóra 

 Érzékenyítő, attitűd formáló tréningek 

 Írásbeli tájékoztató  

 Előadások szervezése 

 Közös programok 

 Pályaválasztási tanácsadás 

 Kooperatív technikák alkalmazása a szülők megnyerése, szemléletformálása az 

együttműködés növelése érdekében 

 Az SNI tanulókkal és szüleikkel történő folyamatos kapcsolattartás 

 Nyilvánosság biztosítása  

 Az intézmény rendszeresen tartja a kapcsolatot az alábbi szakmai 

szervezetekkel: 

– gyermek és ifjúságvédelmi szervezetek, 

– gyámhatóság, 

– szakmai szolgáltató szervezetek, 

– szakszolgálatok, 

– iskola-egészségügy, 
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– kulturális és sportszervezetek, 

– civil szervezetek.  

 A kapcsolattartás rendjét az SZMSZ tartalmazza. 

 

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli 

tevékenységek segítik: 

Hagyományőrző tevékenységek 

Fontos feladat az iskola névadójának, Széchenyi István emlékének ápolása. Ezt 

szolgálja az évenkénti megemlékezés szeptember 21-én a névadó születésnapjáról, a 

tavaszi időszakban Széchenyi-emlékhét megszervezése, ahol sor kerül az 5. 

osztályosok névadó-próbájára. 

Minden tanév folyamán ünnepélyes megemlékezést tartunk az alábbi nevezetes 

dátumokhoz kapcsolódóan: 

 1849. október 6. 

 1956. október 23. 

 1848. március 15. 

 1920. június 4. 

Ugyancsak iskolai keretben tartjuk évente a karácsonyi ünnepséget és a nyolcadik 

osztályosok ballagását. 

Diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az 

iskolai diákönkormányzat munkáját a 4-8. osztályokban megválasztott küldöttekből  

álló diákbizottság irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója 

által megbízott nevelő segíti. 

Diákétkeztetés 

A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, 

uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára – a konyha 

kapacitásától függően – ebédelési lehetőség van. Az étkezési térítési díjakat csekken 

kell befizetni. 
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Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók 

gondozását,  valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz 

kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. 

 Az 1-8. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó 

tanulók képességeinek fejlesztésére heti két felzárkóztató órát szervezünk. 

 A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére 

felvételi előkészítőt tartunk heti 1-1 órában magyar nyelv és irodalom, 

valamint  matematika tantárgyakból. 

 További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a 

felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – 

minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 

 A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az 

egyéni foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti két 

órában elsősorban azok a tanulók vesznek részt, 

- akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt 

szükségessé teszi, 

- akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot. 

e.) Iskolai sportkör Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden 

tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók 

mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését az iskolai és iskolán kívüli 

sportversenyekre. 

f.) Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek 

fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek szaktárgyiak, 

művésziek, technikaiak,  de  szerveződhetnek  valamilyen  közös  érdeklődési  kör,  

hobbi  alapján  is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembe  vételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestülete 

dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 
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g.) Versenyek, vetélkedő, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését 

segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket 

az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az 

iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők 

megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők 

szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

Iskolán belüli szaktárgyi versenyek: 

- olvasási verseny (2-4. oszt.) 
- mesemondó verseny (1-4.oszt.) 
- versmondó verseny (1-4. osztály) 
- komplex tanulmányi verseny (3-4.oszt.) 
- Helytörténeti verseny 
- Kazinczy szép magyar beszéd verseny (5-8.oszt.) 
- helyesírási verseny (7-8.oszt.) 
- idegen nyelvi verseny (5-8.oszt.) 
- humán komplex vetélkedő a tanév aktualitásainak megf. (5-8. 

oszt.) 
- matematika verseny (5-8.oszt.) 
- kémia verseny (8.oszt.) 
- komplex természettudományi vetélkedő (5-8.oszt.) 
- sportversenyek 

 

Minden tanév elején az iskolai munkatervben határozzuk meg az iskolán kívüli 

szaktárgyi versenyeken való részvételt. 

Nyolcadik osztályosok tanév végi vizsgáztatása: 

Elsődleges célja, hogy képessé tegyük tanulóinkat az ismeretek összefoglaló 

rendszerezésére, alkalmazására. Szaktanári segítséggel készülnek fel a tanulók a 

kötelező és választható tantárgyak anyagából. Kötelező vizsgatárgyak: magyar nyelv, 

irodalom, matematika, történelem. A kötelező vizsgatárgyak mellé egy közismereti 

tantárgyat választhatnak a tanulók a következők közül: idegen nyelv, biológia, fizika, 

kémia, földrajz, informatika. A vizsgán kapott érdemjegy súlyozottan beszámít az adott 

tantárgy tanév végi osztályzatába. 

h.) Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, 

a nevelőmunka  elősegítése  céljából  az  osztályok  számára  évente  egy  

alkalommal  1  napos tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson 

való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 
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i.) Erdei iskola. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a 

táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei 

iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. Az 

erdei iskolai programokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. 

j.) Színházlátogatások. A színházlátogatás önkéntes, a költségeket a szülőknek kell 

fedezniük. 

k.) Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők 

anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. 

karácsonyi mézeskalács- készítés, klubdélutánok, farsangi bál, mozi látogatás stb.). A 

szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. 

l.) Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását,  önképzését  a  tanítási  napokon 

látogatható iskolai könyvtár segíti. 

m.) Nyári tábor. A nyári szünetben táborozási lehetőség (Erzsébet tábor) 40 tanuló és 

4 pedagógus részvételével. A táborozáson való részvétel önkéntes, a tanulók számára 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

n.) Határtalanul program. Pályázati lehetőség a határainkon túl élő magyar 

közösségek életének, kultúrájának jobb megismerése céljából. 

o.) Egyéb jeles napokról való megemlékezés: 

-Víz világnapja 

-Föld órája 

-Állatok világnapja 

-Madarak fák napja 

Szelektív hulladékgyűjtés folyamatosan történik  egész tanévben.  

Ez már érinti a szülőket és a környék lakóit is. 

Környezet átalakító tevékenységek közül: 

 hulladékgyűjtést/iskolaudvaron és a környéken/ és  

 virágültetést végeznek akciószerűen tanulóink. 
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A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

Tanulmányok alatti vizsgák 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. §(1) ai) 

a tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit és az alkalmassági vizsga 

szabályait, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményeit, 

KIEGÉSZÍTÉS: 

2020. január 1. napjától a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó 

vizsgára jelentkezés módját és határidejét kell meghatározni, míg az osztályozó vizsga 

tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeinek rögzítése a nevelési-oktatási 

intézmény pedagógiai programjának részét képező helyi tanterv egyik fontos funkciója 

az egyes évfolyamok tantárgyi követelményeinek meghatározása. 

Az osztályozó vizsga megszervezését előíró tantárgyi kimeneti kritériumoknak a 

házirendből történő kivezetése az iskolák gyakorlati teendője a 2019/2020. tanév utolsó 

napjáig. A házirend ezen tartalmi egységét a pedagógiai programba kell átemelni. 

 

Az osztályozó vizsga olyan tanulmányok alatti vizsga, melynek célja a tanuló által 

nyújtott vizsgateljesítmény alapján a tantárgyi osztályzat megállapítása arra az esetre, 

ha a tanuló osztályzatait tanítási év közben kapott érdemjegyei alapján nem lehet 

megállapítani – például a hiányzásai miatt – vagy egyéni munkarendje nem teszi 

lehetővé az érdemjegyek szerinti osztályozást. 

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

megállapításához, ha 

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól; 

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

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget; 

c) a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet; 

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

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

  

Ha a tanulónak– az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével – 

egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

a) az alapfokú és a középfokú iskolai nevelés-oktatás pedagógiai szakaszában a 

kétszázötven tanítási órát; 

b) a szakgimnáziumi iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát; 
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c) alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát; 

f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, 

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, 

a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 

osztályozóvizsgát tegyen 

 

Az eddigiekkel szemben azonban szigorodtak az osztályozó vizsgával kapcsolatos 

előírások az alábbiak szerint. 

Nkt. 45. § (6a):  Ha az egyéni munkarendben tanuló neki felróható okból két 

alkalommal nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a 

tanulmányi követelményeket, az iskola igazgatója értesíti a felmentést engedélyező 

szervet, és a tanuló a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a 

tankötelezettségét. 

 

Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által előírt esetekben 

szervez az iskola (magántanulók, tantestületi döntés alapján kötelezettek esetében).  

  A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével – a vizsgára történő 

jelentkezéskor írásban kell tájékoztatni a tanulót és a szülőt, legalább 10 nappal 

a vizsga kezdő időpontja előtt. Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben 

meghatározottak szerint – független vizsgabizottság előtt, vagy abban a 

nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. 

A tanulmányok alatti vizsgán vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli a 

vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozó követelmények elsajátítását. 

A bizottság az összesített részeredmények és a kérdező tanár véleményezése 

alapján dönt a minősítésről. 

 Gyakorlati vizsgát kell tenni, szóbeli vizsgával együtt a készségtárgyakból: ének-

zene, vizuális kultúra, testnevelés és sport, informatika. 

 Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást 

kap, a halasztott időpontig úgy folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát 

tett volna. 

 A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 
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A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló- és 

javítóvizsga) követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai 

munkaközösségek határozzák meg. A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei 

megegyeznek a kerettantervek alapján készült, a Pedagógiai Program részét képező 

helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. Az intézmény 

három időszakot biztosít a tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítására: augusztus, 

január és április folyamán (intézményi döntés szerint). A vizsgaidőszakok pontos 

időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott – közzétételre kerül az intézmény 

honlapján. 

Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok 

megállapításához, ha: 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 tanulmányait magántanulóként végzi,  

 hiányzása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt 

mértéket meghaladja, és ezért nem osztályozható, amennyiben a tantestület 

engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.  

Ha a tanuló hiányzása adott félévben meghaladja adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a 

tantárgyból osztályozó vizsgát tenni; ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a 

nevelőtestület dönthet az osztályozó vizsgáról, vagy a jegyek alapján történő 

értékelésről, ha az elégséges számú. Ha a hiányzás mértéke a tanévben meghaladja a 

250 órát, a tanév végén nem osztályozható, magasabb osztályba való lépése csak 

sikeres osztályozó vizsga tétele mellett lehetséges. A vizsgára a tanulót a szülő írásban 

jelentkezteti és felkészíti.  

 Egy osztályozó egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 

teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott 

tanítási évben kell megszerezni. 

Különbözeti vizsga 

 A tanulót jogszabály értelmében megilleti az a jog, hogy a választható tantárgyak 

esetében a május 20-i határnappal, a következő tanévre más választható 

tantárgyat válasszon. Ennek feltétele a sikeres különbözeti vizsga. A különbözeti 

vizsga a tantárgyi követelmények optimumát kéri számon. A vizsgára a szülő 

jelentkezteti és készíti fel a tanulót. 
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 Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha: 

– írásbeli határozat alapján engedélyezték, 

– tanulmányait a … évfolyamon valamely tantárgyból emelt szinten kívánja 

folytatni, és megelőzően csak középszinten tanulta, 

– átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni és az előző iskolájából eltérő 

tanterv szerinti tanulmányokat folytatott. 

 Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni. 

Javítóvizsga 

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a 

nevelőtestület határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több 

tantárgyból van elégtelen osztályzata. Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a 

meghatározott követelményeket, vagy nem jelenik meg, köteles évet ismételni. A javító 

vizsga időpontját a szorgalmi időszak lezárásakor az iskola bejáratára kell 

kifüggeszteni. 

A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán két ízben konzultációs 

lehetőséget biztosíthat (június-augusztus).  

A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet. 

Pótló vizsga 

Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a 

vizsga letétele előtt távozott, a vizsgát megismételheti. 

 Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha: 

– neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad, 

– megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik. 

 Pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az 

iskola által megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani. 

6.4. A felvétel és az átvétel szabályai   

Az iskola első évfolyamára felvételt nyer minden olyan tanköteles és iskolaérett 

gyermek, aki:  

 az iskola beiskolázási körzetében állandó vagy ideiglenesen bejelentett lakásban 

él, 

 illetve a fenntartó által előírt létszámkeretig minden gyermek, akinek szülei az 

intézményünket választották. Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a 

hátrányos helyzetű tanulók.  
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Magasabb évfolyamon felvételt nyerhet minden tanuló,  

 aki beiskolázási körzetünkbe költözött, 

 körzeten kívüli tanuló abban az esetben, ha az osztályok létszáma ezt lehetővé 

teszi. 

6.5. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;  

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb 

alapfogalmakat, 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket;  

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit;  

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;  

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; sajátítsák 

el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel és  

 jártasságokkal rendelkezzenek az elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;  

 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás 

alapismereteit;  

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és egyéb foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb 

alapismeretekkel.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében:  

 az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével;  

 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegélynyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe;  

 támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel 

foglalkozó továbbképzésen.  
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják, így a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak 

tananyagaihoz kapcsolódó elsősegély-nyújtási ismeretek a következő tantárgyakba 

épülnek be: 

 Biológia: rovarcsípések, légúti akadály, artériás és ütőeres vérzés, komplex 

újraélesztés.  

 Kémia: mérgezések, vegyszer okozta sérülések, savmarás, égési sérülések, 

forrázás, szénmonoxid mérgezés. 

 Fizika: égési sérülések, forrázás.  

 Testnevelés: magasból esés.  

Az elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek tantárgyankénti és évfolyamonkénti 

megjelenését a pedagógiai program mellékletét képező tantervek tartalmazzák.  

Az egészségnevelést szolgáló egyéb foglalkozások:  

 szakkörök, 

 évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 

foglalkozó („Egészséghét”/projektnap/témanap) szervezése a tanulók számára 
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5. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 

A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői  

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú 

EMMI rendelet melléklete szerinti kerettanterv alapján készült helyi tantervünk. 

Az iskola általános tantervű osztályaiban a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben a miniszter által 

kiadott kerettantervet választotta. A kerettanterv által meghatározott kötelező 

tantárgyak és azok minimális heti óraszámai az egyes évfolyamokon. 

 

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 

kilencven százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy 

kerettanterve tehát heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán 

belül a pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli 

tantárgyi tartalommal tölthet meg. 

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak 

tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az emberi erőforrások 

minisztere által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és 

követelményekkel. Mivel a kerettantervek által előírt tananyagok a tantárgyak számára 

rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven százalékát fedik le, a fennmaradó tíz 

százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben szereplő tananyag, 

követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a tantervben 

meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel. 

A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák 

számával – ötödik évfolyamon bevezetjük az informatika tantárgyat, illetve – az alábbi 

tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy a készségfejlesztésre, az 

ismeretek gyakorlására több idő jusson, illetve az Országos kompetenciamérés és az 

Angol nyelvi országos kompetenciamérés eredmények javításának érdekében . 
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A választott kerettantervet az alábbi módon igazítjuk nevelési-oktatási céljainkhoz, 

feladatainkhoz: 

 
ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy 
óraszáma lett 

megnövelve a szabadon 
tervezhető órák 
óraszámából? 

Hány órával lett 
megnövelve a 

szabadon tervezhető 
órák óraszámából? 

1. évfolyam Magyar nyelv 1 óra 

1. évfolyam Matematika 1 óra 

2. évfolyam Magyar nyelv 1 óra 
2. évfolyam Matematika 1 óra 

3. évfolyam Magyar nyelv 1 óra 
3. évfolyam Irodalom 1 óra 

3. évfolyam Környezetismeret 1 óra 

4. évfolyam Magyar nyelv 1 óra 
4. évfolyam Irodalom 1 óra 

4. évfolyam Környezetismeret 1 óra 

5. évfolyam Matematika 1 óra 
5. évfolyam Informatika 1 óra 

6. évfolyam Matematika 2 óra 
6. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

7. évfolyam Magyar nyelv 1 óra 

7. évfolyam Matematika 2 óra 

8. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

8. évfolyam Matematika 2 óra 

 

Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és 

népismeret tantárgyak közül a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja. 

Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat”   

illetve „B változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít: 

 

ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

1-4. évfolyam Ének-zene A változat 

5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A változat 

5-8. évfolyam Biológia A változat 

5-8. évfolyam Fizika A változat 

5-8. évfolyam Kémia A változat 

5-8. évfolyam Ének-zene A változat 
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A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti 

bontásához, illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározásához 

iskolánk pedagógusai az egyes tantárgyak tanításához alkalmazott tankönyvek 

tankönyvkiadói által összeállított helyi tantervi ajánlásokat is felhasználják. Ezek 

elfogadásáról, iskolánkban történő alkalmazásáról az előbbi ütemezésnek 

megfelelően a nevelőtestület dönt. 

Idegen nyelvként a választható angol ill. igénynek megfelelően francia nyelvet 

tanítjuk, a 4. évfolyammal kezdődően. 

A mindennapos testnevelés megvalósítása heti 5  tanórán ill.  úszás oktatás 

kertetében történik. 

A kerettanterv által meghatározott kötelező órakeret és a tanulók számára előírt 

kötelező órakeret közötti, szabadon tervezhető órakeretet a magyar nyelv és 

irodalom, a matematika és az idegen nyelvek  tantárgy tanítására fordítjuk, felsőben 

5. osztályban inforamatika tantárgyra. 

Megjegyzés: A Dunakeszi Tankerületi Központ engedélyével beindítottuk az úszás 

oktatást alsó – majd felső tagozaton. 

Dunakeszi Tankerületi Központ engedélyével: Az „egész-napos” iskola beindítása 

felmenő rendszerben. 

Dunakeszi Tankerületi Központ engedélyével együttműködési szerződést kötöttünk 

a Rajkó - Talentum Zene- és Táncművészeti Iskolával, aki vállalja, hogy a 

táncoktatásban, kiemelkedő képességű tanulók művészeti továbbtanulásához a 

felvételi vizsgán elsőbbséget biztosít. Felajánlja, hogy az alapfokú táncművészeti 

oktatásban résztvevő tanulókat mind az iskolai, mind Dány község rendezvényein 

fellépteti. 
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Mindezeknek megfelelően az iskola helyi óratervi háló  az alábbi:  

Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításában kiadásra kerülő 
kerettantervek 
 
Alsó tagozat 
 
Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 
2017. Kerettanterv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv  3+1 3+1 3+1 3+1 

Irodalom 4 4 3+1 3+1 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4+1 4+1 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1+1 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
2 2 3 3 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
25 25 25 27 
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Lebontva: 

1. évfolyam: 

- olvasás: 4 óra 

- írás: 4 óra 

2. évfolyam: 

- olvasás: 4 óra 

- nyelvtan: 2 óra 

- írás: 2 óra 

3. évfolyam:  

- olvasás: 4 óra 

- nyelvtan: 2 óra  

- írás: 1 óra 

- fogalmazás 1 óra 

4. évfolyam:  

- olvasás: 4 óra 

- nyelvtan: 2 óra 

- fogalmazás 2 óra 
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Felső tagozat 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv  2 2 1+1 2 

Irodalom 2 2 2 2 

Idegen nyelvek /Angol, 

Francia/ 
3 3+1 3 3+1 

Matematika 4+1 3+2 3+2 3+2 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 1 

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra /Média 8.o./ 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret* 
1    

Informatika +1 1 1 1 

Technika, életvitel és 
gyakorlat  

1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető 
órakeret 

2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 
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Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításában kiadásra kerülő 

kerettantervek 

11.1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos 
tanulók számára (1-8. évfolyam)”, 

valamint a 

11.2. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv a középsúlyosan értelmi 
fogyatékos tanulók számára (1-8. évfolyam)”, 

 

a.) enyhe értelmi fogyatékos tanulók: 

 

 

 
ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy 
óraszáma lett 

megnövelve a szabadon 
tervezhető órák 
óraszámából? 

Hány órával lett 
megnövelve a 

szabadon tervezhető 
órák óraszámából? 

1. évfolyam Technika, életvitel és 
gyakorlat 

2 óra 

2. évfolyam Technika, életvitel és 
gyakorlat 

2 óra 

3. évfolyam Technika, életvitel és 
gyakorlat 

2 óra 

4. évfolyam Technika, életvitel és 
gyakorlat 

2 óra 

5. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 
5. évfolyam Technika, életvitel és 

gyakorlat 
1 óra 

6. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 
6. évfolyam Technika, életvitel és 

gyakorlat 
1 óra 

7. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 
7. évfolyam Vizuális kultúra 1 óra 

8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 
8. évfolyam Vizuális kultúra 1 óra 
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Kötelező tantárgyak és óraszámok 1–4. évfolyamon az enyhén 
értelmi fogyatékos tanulók számára 
 

Tantárgyak 1. 
évfolyam 

2. 
évfolyam 

3. 
évfolyam 

4. 
évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 7 

Matematika 4 4 3 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 2 2 2 2 

Ének-zene 2 1 2 2 

Vizuális kultúra 1 2 2 2 

Informatika - - 1 1 

Technika, életvitel és 
gyakorlat 

3 3 3 3 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Rendelkezésre álló órakeret 25
55
55
55
55 

25 25 27 

Rehabilitációs órák 3 3 3 3 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok 5-8. évfolyamon az enyhén 
értelmi fogyatékos tanulók számára 

 

Tantárgyak 5. 
évfolyam 

6. 
évfolyam 

7. 
évfolyam 

8. 
évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 5 5 5 5 

Idegen nyelv - - 2 2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek 

2 2 2 2 

Hon- és népismeret 1 - - - 

Természetismeret 2 2 4 4 

Földrajz - 1 1 2 

Ének-zene 2 2 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és 
gyakorlat 

2 2 2 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Rehabilitációs órák 3 3 4 4 



 

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 
PEDAGÓGIAI PROGRAM 2021. 

 

 

 

74 

 

b.) középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók: 

 

 

 
ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy 
óraszáma lett 

megnövelve a szabadon 
tervezhető órák 
óraszámából? 

Hány órával lett 
megnövelve a 

szabadon tervezhető 
órák óraszámából? 

1. évfolyam Önkiszolgálás 2 óra 

2. évfolyam Önkiszolgálás 2 óra 

3. évfolyam Életvitel és gyakorlat 2 óra 

4. évfolyam Életvitel és gyakorlat 2 óra 

5. évfolyam Számolás-mérés 1 óra 
5. évfolyam Életvitel és gyakorlat 1 óra 

5. évfolyam Környezetismeret 1 óra 

5. évfolyam Ábrázolás-alakítás 1 óra 

6. évfolyam Számolás-mérés 1 óra 
6. évfolyam Életvitel és gyakorlat 1 óra 

6. évfolyam Környezetismeret 1 óra 

6. évfolyam Ábrázolás-alakítás 1 óra 

7. évfolyam Olvasás-írás 1 óra 
7. évfolyam Számolás-mérés 1 óra 

7. évfolyam Életvitel és gyakorlat 1 óra 

7. évfolyam Ábrázolás-alakítás 1 óra 

8. évfolyam Olvasás-írás 1 óra 
8. évfolyam Számolás-mérés 1 óra 

8. évfolyam Életvitel és gyakorlat 1 óra 

8. évfolyam Ábrázolás-alakítás 1 óra 
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Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok 1-8. évfolyamon 
középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára 

 

A nevelés- 
oktatás-

fejlesztés 
területei 

 
Tantár

gy 

1. 
évf. 

 
2. évf. 

3. 
évf

. 

4. 
év
f. 

5. 
évf. 

6. 
évf. 

7. 
évf. 

8. 
évf. 

Anyanyelv és 
kommunikáció 

Kommuniká
ció 

4 4 4 4 4 4 5 5 

Olvasás-
írás 

2 2 3 3 4 4 2 2 

Társadalmi 
környezet 

Számolás-
mérés 

2 2 2 2 3 3 3 3 

Játékra 
nevelés 

2 2 2 2     

Társadalmi 
ismeretek 

    1 1 2 2 

Életvitel és 
gyakorlat 

Önkiszolgál
ás 

2 2       

Életvitel és 
gyakorlat 

  2 2 2 2 3 3 

Természeti 
környezet 

Környezetis
meret 

    1 1 2 2 

Művészetek Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ábrázolás-
alakítás 

3 3 2 2 2 2 2 2 

Informatika Információs 
eszközök 
használata 

      1 1 

Testi nevelés Mozgásnev
elés 

5 5 5 5 5 5   

Testnevelés       5 5 

Összesen 25 25 25 26 28 28 31 31 

Rehabilitációs órák 3 3 3 3 3 3 4 4 
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76 76 Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 
2020 – ÚJ NAT 

Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a 
jobb oldali rovatba pedig a szabadon tervezhető órák. 

Heti óraszám/évfolyam 
2020/21 

1. 
2021/22 

2. 
2022/23 

3. 
2023/24 

4. 
2020/21 

5. 
2021/22 

6. 
2022/23 

7. 
2023/24 

8. 

Magyar nyelv  3 1 3 1 2 1 2 1 2   2   1 1 1 1 

Irodalom 4   4   3 1 3 1 2   2   2   2  

Matematika 4 1 4 1 4   4   4   4 1 3 1 3 1 

Történelem   2   2   2   2  

Állampolgári 
ismeretek   1  

Hon- és népismeret       1       
 

 

Etika/hit és 
erkölcstan 1   1   1   1   1   1   1   1  

Környezetismeret         1   1      

Természettudomány   2   2   0   0  

Kémia   1   2  

Fizika   1   2  

Biológia   2   1  

Földrajz   2   1  

Első élő idegen 
nyelv   2   3   3   3   3  

Ének-zene 2   2   2   2   2   1   1   1  

Vizuális kultúra 2   2   2   1   1   1   1   1  

Dráma és színház   1 
 

           

Technika és 
tervezés 1   1   1   1   1   1   1   

 
 

Digitális kultúra   1   1   1   1   1   1  

Testnevelés 5   5   5   5   5   5   5   5  

Osztályfőnöki   1   1   1   1  

Kötelező 
alapóraszám 22 22 22 23 27 26 28 28  

Szabadon 
tervezhető óra   2   2   2   2   1   2   2 

 
2 

Összes tervezett 
óraszám 22 2 22 2 22 2 23 2 28 0 27 1 28 2 28 2 

Összesített 
óraszám 24 24 24 25 28 28 30 30  

Maximális órakeret 24 24 24 25 28 28 30 30 
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Kötelező tantárgyak és óraszámok 1–4. évfolyamon az enyhén értelmi 
fogyatékos tanulók számára 
új NAT Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon  

      Tantárgyak 
2020/21 

1. 
2021/22 

2. 
2022/23 

3. 
2023/24 

4. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+2 7+1 

Matematika 4 4 3 4 

Etika 1 1 1 1 

Környezetismeret - - 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1+1 

Digitális kultúra - - 1 1 

Technika és tervezés  1+1 1+1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok 5-8. évfolyamon az enyhén értelmi 
fogyatékos tanulók számára 

Tantárgyak 

2020/21          
5. 

évfolyam 

2021/22       
6. 

évfolyam 

2022/23          
7. 

évfolyam 

2023/24         
8. 

évfolyam 

Heti óraszám Heti óraszám 

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 4+1 4+1 

Idegen nyelv  - - 2 2 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 

Etika 1 1 1 1 

Történelem  2 2 2 1 

Hon- és népismeret 1 - - - 

Természettudomány 2 3 5 5 

Állampolgári ismeretek - - - 1 

Ének-zene 2 2 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 1 1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra  1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Heti órakeret 28 28 30 30 
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Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok 1-8. évfolyamon 
középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára 

Műveltségi 
terület 

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

Magyar nyelv és 
irodalom 

Kommunikáció 

4 4 4 4 4 4 5 5 
(Magyar nyelv és 
irodalom) 

Olvasás-írás 

2 2 3 3 4 4 2 2 
(Magyar nyelv és 
irodalom) 

Matematika 
Számolás-mérés 

2 2 2 2 3 3 3 3 

(Matematika) 

  
Állampolgári 
ismeretek 

- - - - 1 1 1 1 

Történelem és 
állampolgári 
ismeretek 

Hon- és 
népismeret 

- - - - - - 1 - 

  Etika - - - - - - - 1 

Természettudom
ány és földrajz 

Környezetismeret - - - - 1 1 2 2 

  Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Művészetek 
Ábrázolás-
alakítás 3 3 2 2 2 2 2 2 

  (Vizuális kultúra) 

Technológia Digitális kultúra - - - - 1 1 1 1 

  Mozgásnevelés 

5 5 5 5 5 5 - - Testnevelés és 
egészségfejleszt
és 

(Testnevelés) 

  Testnevelés - - - - - - 5 5 

  Osztályfőnöki 
(Közösségi 
nevelés) 

- - - - 1 1 1 1 

Egyéb 

Önkiszolgálás 2 2 - - - - - - 

Életvitel és 
gyakorlat 

- - 2 2 2 2 3 3 

Játékra nevelés 2 2 2 2 - - - - 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 3 3 3 2 2 

Rehabilitációs 
órák 

                  

Összesen 24 24 24 25 28 28 30 30 
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A helyi tanterv tantárgyai, tartalmai  

A kerettanterv tartalmaz tantárgyi tanterveket, az egyes témákhoz kötelező tartalmakat, 

fejlesztési célokat és minimális óraszámot határoznak meg. (Az óratervben szereplő 

óraszámoknak csak a 90%-ára adnak meg tervet.)  

A rendelet előírja, hogy ezeket a tematikus egységeket tanévre lebontva kell beépíteni a 

helyi tantervbe, továbbá a szabadon felhasználható 10% időkeret tartalmát is meg kell 

tervezni. 

Rendeletek 

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről 

kiegészítések és korrekciók: 

- 23/2013. (III. 29.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 

- 6/2014. (I. 29.) számú EMMI rendelet – az egyes köznevelési tárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról 

- 34/2014. (IV. 29.) számú EMMI rendelet – a köznevelés szabályozására vonatkozó 

egyes miniszteri rendeletek módosításáról 

- 40/2015. (VIII. 28.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 

- 11/2016. (VI. 13.) EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 

- 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 

- 23/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 

4/2013. (I. 11.) számú EMMI rendelet – a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének 

kiadásáról 

 A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete 
 

 a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 
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A Nemzeti alaptanterv 2020. évi módosítása 

2020. január 1-jén a Magyar Közlöny 17. számában megjelent a Nemzeti alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló az 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet, a 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításaként kerül bevezetésre. A nemzeti 

alaptantervet t továbbra is a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet tartalmazza, amelyben 

2020. szeptember 1. napjától lényeges változások bevezetésére kerül sor. 

A módosított Nemzeti alaptantervet 2020. szeptember 1-jén kell bevezetni általában az 

első, az ötödik és a kilencedik évfolyamokon. A továbbiakban a bevezetés tanévenként 

felmenő rendben történik. A Nemzeti alaptanterv módosításáról rendelkező 

kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdése meghatározza, hogy az iskoláknak 2020. április 

30-ig kell felülvizsgálniuk és szükség szerint módosítaniuk a pedagógiai programjukat és 

az ennek részét képező helyi tanterveiket 

1. Elvi és módszertani változások a módosított Nemzeti alaptantervben 

A módosított Nemzeti alaptanterv ”Fejlesztési területek, nevelési célok” című részében az 

előző alaptantervhez képest nem történt lényeges módosulás, a szövegben az egyetlen 

változás az állampolgárságra és a demokráciára történő nevelésről szóló alcímben van, 

ahol a „kritikai gondolkodás” helyett a „mérlegelő gondolkodás” kifejezés került a 

szövegbe. 

Az egységességről és a differenciálásról, valamint a módszertani alapelvekről szóló 

fejezetben azonban számos lényeges változást találunk, amelyek egy részében 

kifejezetten korszerű pedagógiai módszerekkel találkozhatunk.  

 megjelenik az aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés, az egyénre szabott 

tanulási lehetőségek biztosítási kötelezettsége, 

 megjelenik a tanulói együttműködésen alapuló tanulás, az eddiginél nagyobb hangsúlyt 

kapnak a differenciált tanulásszervezési eljárások, 

 az alaptanterv minden tanévben ajánlja több multidiszciplináris óra megszervezését, 

azaz olyan foglalkozások szervezését, amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre 

több tudományterülettel foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg, 

 konkrét új előírás, hogy a módosított pedagógiai programban egyértelműen meg kell 

határozni és nyilvánossá kell tenni az értékelés minden formájának szempontjait, 

valamint az ehhez kapcsolódó eljárásokat, 

 előremutató folyamatként jelenik meg a teamtanításnak olyan alkalmazása, amely a 

több tantárgy ismereteit integráló témákat feldolgozó foglalkozásokat közös tanítás 

keretében valósítja meg, tehát arra is van elvi lehetőség, hogy egy-egy órát több 

pedagógus egyidejűleg tarthasson, 
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 nyomatékosan jelenik meg a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek 

rendszeres alkalmazása iránti igény, 

 a korábban 10%-ban deklarált szabad időkeret már csak „szabad időkeret”-ként jelenik 

meg, 

 az óraszámok 80%-át a kerettantervben foglaltak megtanítására kell fordítani, de 

szükség esetén az óraszámok 100%-a is felhasználható a törzsanyag elsajátítására, 

 a törzsanyag megtanítását követően az órakeret megmaradó 20%-a szabadon 

választott témák feldolgozására használható föl (ha marad erre idő). 

 

2. A tantárgyak oktatásával kapcsolatos preferenciák és változások 

A módosított nemzeti alaptanterv meghatározza az iskolákban tanítandó tantárgyakat, és 

rendelkezéseket tartalmaz az oktatási tevékenység szervezéséről. Ezek közül igyekszünk 

kiemelni a legfontosabb rendelkezéseket az alábbiakban: 

 Az alapóraszámok továbbra is kétéves bontásban jelennek meg. 

 A magyar nyelv és irodalom tanítására fordított heti összes óraszám az 1-12. 

évfolyamokon kismértékben csökken, 56 óráról 53 órára, a heti egy-egy órás csökkenés 

a 3., 4. és a 9. évfolyamokon történik. 

 A történelem tanítására biztosított heti óraszám nem változik, az 5-10. évfolyamokon 

heti 2-2 óra, A 6. évfolyam végére a tanulóknak idegen nyelvből a KER (Közös Európai 

Referenciakeret) szerinti A1, a 8. évfolyam végére pedig az A2 nyelvi szintet kell 

elérniük.  

 Az (első) idegen nyelv tanulására biztosított óraszám a 4-8. évfolyamokon változatlan 

mértékű,  

 A 7-8. évfolyamon az oktatás a biológia, a kémia és a fizika, földrajz tantárgyak 

keretében valósul meg, de a diszciplináris tartalmak egy integrált 

természettudományos tantárgy részeként is oktathatók évfolyamonként heti két 

órában.  

 A 7-8. évfolyamokon összesen továbbra is heti 3 óra (1+2, illetve 2+1) jut a biológia, 

fizika, kémia és földrajz tanítására,  

 A dráma és színház tantárgy a felső tagozat valamely évfolyamán kötelezően 

választandó, 

 Az 5-8. évfolyamok esetében a hon- és népismeret, illetve a dráma és színház 

tantárgyak közül egy évfolyamra egyszerre csak az egyik tervezhető. 

 Új szintetizáló tárgyként jelent meg a 3-11. évfolyamokon a digitális kultúra 

tantárgy, amely tartalmazza az eddigi informatika tantárgy tananyagát, de azt 

jelentősen kiszélesíti és bővíti a digitális információszerzés és kommunikáció 

témaköreivel. A digitális kultúra/informatika oktatására a 3-12. évfolyamon 

rendelkezésre álló összes heti óraszám 5 óráról 14 órára növekszik. 

 Új tantárgyként jelenik meg az 1-7. évfolyamokon a technika és tervezés nevű 

tantárgy, amely az eddigi technika ismeretkörének kiszélesítését jelenti, a tantárgy sok 
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különböző bonyolultsági szintű feladat segítségével közvetíti a környezet-átalakítás 

eljárásainak, folyamatainak, technológiáinak összefüggéseit.  

 A tanórai foglalkozások a továbbiakban is változatlanul megszervezhetők a 

hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő módon, így különösen 

projektoktatás, erdei iskola, múzeumi foglalkozás, könyvtári foglalkozás, művészeti 

előadáshoz vagy kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás formájában is, amennyiben 

biztosított az előírt tananyag átadása, a követelmények teljesítése, a tanítási órák 

ingyenessége, a tanulói terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések megtartása. 

 

3. Megváltoztak a fejlesztési célként megjelenő tanulói kompetenciák 

A nemzeti alaptanterv az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, 

azokra építve, de a hazai sajátosságokat figyelembe véve az alábbiak szerint határozza 

meg a tanulási területeken átívelő általános kompetenciákat. A táblázatban összevetési 

lehetőséget kínálva szerepeltetjük az előző Nat kulcskompetenciáit is. 

Az új kompetenciák, 2020 A korábbi kompetenciák, 2012 

A tanulás kompetenciái A hatékony önálló tanulás 

kompetenciája 

Kommunikációs kompetenciák: 

anyanyelvi és idegen nyelvi 

Anyanyelvi kommunikáció 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Digitális kompetenciák Digitális kompetenciák 

Matematikai gondolkodási 

kompetencia 

Matematikai kompetenciák 

Személyes és társas kapcsolati 

komp. 

Szociális és állampolgári 

kompetenciák 

Kreativitás, önkifejezés, kult. 

tudatosság 

Esztétikai, művészeti tudatosság 

komp. 

Munkavállalói, vállalkozói 

kompetencia 

Kezdeményezőképesség és 

vállalkozói k. 

? Természettudományos és 

technikai komp. 
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4. Módosultak a tanulók heti és napi óraszámával kapcsolatos rendelkezések 

A Nemzeti alaptanterv módosítása iránti társadalmi igény elementárisan és egyértelműen 

arra mutatott, hogy az általános és a középiskolákban jelentős mértékben csökkenteni kell 

a tanulók számára kötelező, valamint a kötelező és választható órák összeadott heti 

óraszámát, valamint az egy tanítási napon megtartható tanórák számát. A következő 

táblázatban évfolyamonként megtalálhatjuk a módosított Nat rendelkezései alapján 

a tanulók heti kötelező óraszámát, a szabadon tervezhető órák számát, valamint a 

maximális heti óraszámot.  

 

 

A táblázat felső részében a 2020-ban bevezetésre kerülő óraszámokat, alsó 

részében – összehasonlítási lehetőségként – a 2012-ben bevezetett alaptanterv 

kötelező és maximális óraszámait találjuk. A táblázatokat elemezve megállapíthatjuk, 

hogy az új alaptanterv bevezetésével minden évfolyamon jelentős mértékben csökken a 

tanulók kötelező óraszáma és maximális heti óraszáma.  

A tanulók egy napon megtartható óráinak számával kapcsolatos adatokat a fenti táblázat 

szintén tartalmazza. E tekintetben azonban az előző alaptantervhez képest csupán a 

negyedik évfolyamon csökkent egyetlen órával az iskola által egy napon szervezhető 

tanrendi órák maximális száma.  
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5. A módosított Nemzeti alaptanterv tantárgyai és kötelező óraszámai 

 

A heti kötelező óraszámok és a heti maximális óraszámok erőteljes csökkenése 

természetesen maga után vonja a Nemzeti alaptanterv által meghatározott tantárgyak és 

azok kötelező óraszámának lényeges megváltozását. A 2020-ban felmenő rendszerben 

bevezetésre kerülő Nemzeti alaptanterv rendelkezései alapján követően az iskoláknak 

2020. április 30-ig kell módosítaniuk pedagógiai programjukat és helyi tantervüket, 

amelyek elkészítéséhez a Nat alapvető információkat tartalmaz.  
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A több tantárgy anyagát integráltan tartalmazó „Természettudomány” tantárgy a 7. és 8. 

évfolyamon akkor szerepel 2-2 órában, ha a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyakat 

az általános iskola nem szakrendszerű oktatásban kívánja tanítani. Ez a 2-2 óra az 

összegző sorokban nem szerepel. A szabadon tervezhető órakeretet a pedagógiai 

programban meghatározottak szerint egyes tantárgyak kötelező óraszám feletti tanítására 

vagy más oktatási célokra lehet felhasználni. 

6. A 2020. és a 2012. évi Nat kötelező óraszámainak összehasonlítása 

Cikkünk előző részeiben tárgyaltuk a tanulók heti kötelező és maximális óraszámával 

kapcsolatos, jelentősen módosult rendelkezéseket, és az előző fejezetben bemutattuk a 

tantárgyi struktúra általakítását és az egyes tantárgyak számára biztosított óraszámokat. 

Ebben a fejezetben egy táblázatban igyekszünk összehasonlítani az általános és 

középiskolák egyes évfolyamain az új (2020-as) és a régi (2012-es) Nat rendelkezései 

szerint tanítandó tantárgyak óraszámát. A táblázatból kihagytunk néhány nehezen 

összehasonlítható tantárgyat, mert az összehasonlítás nem lenne korrekt. Táblázatunkban 

félkövér szedéssel emeltük ki azokat az óraszámokat, amelyekben jelentős változást 

hozott az új nemzeti alaptanterv. 



 

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 
PEDAGÓGIAI PROGRAM 2021. 

 

 

86 86 

 

 

A természettudomány tantárgynál a 7-8. évfolyamokon szereplő 4-5 óra csak abban az 

esetben szerepel, ha a természettudományos tárgyakat nem tantárgyanként, hanem 

integrálva tanítja az iskola. 

 

 

 

 



 

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 
PEDAGÓGIAI PROGRAM 2021. 

 

 

87 87 
Kerettanterv az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, 1–4. évfolyam 

 

Tantárgyak és óraszámok 

 

Az alapismeretek elsajátításához 2 tanévnyi idő áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló 

órakeretet rugalmasan, a résztvevő tanulók tényleges tudásához illesztve kell felhasználni.  

A program elvégzése az általános iskola 1-4. évfolyamában megfogalmazott 

követelményeket teljesítését biztosítja. A tanítást esti és levelező munkarendben lehet 

megszervezni, heti 3, illetve 2 tanítási nappal. (Amennyiben arra lehetőség adódik, a 

képzés intenzív formában, akár több heti tanítási nap beiktatásával is megszervezhető, a 

rendelkezésre álló órakeret határáig.) 

 

 

 

Javaslat a szabadon felhasználható órakeretre 

 

A rendelkezésre álló órakeretet a tanulók előzetes tudásához, valamint a helyi reális 

feltételekhez illeszkedő programokkal célszerű kitölteni. Például: 

1. Bevezetés a digitális kompetenciákba 120/100 óra 
2. Felkészítés a munkaerő-piaci szerepvállalásra 100/80 óra 
3. Tanulás tanulása 100/80 óra 
4. Helyi igények, specialitások 40/28 óra 

 

Évfolyam/ 

Tantárgy 

1–4. évfolyam 

heti óraszám 

1–4. évfolyam 

összes óraszám 

 

Esti Levelező Esti Levelező 

Magyar nyelv 

és irodalom, 

kommunikáció 

5 3 360 216 

Matematika  5 3 360 216 

Szabadon 

tervezhető sáv 

5 4 360 288 

Összes óra 15 10 1080 720 

 



 

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 
PEDAGÓGIAI PROGRAM 2021. 

 

 

88 88 
Kerettanterv az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, 5–8. évfolyam 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

5. 6. 7. 8. 

esti levelező esti levelező esti levelező esti levelező 

Anyanyelv, 

kommunikáció 

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

Magyar irodalom 2 1 2 1 2 1 2 1 

Matematika 3 2 3 2 3 1,5 3 1,5 

Fizika 1 - 1 - 1 1 1 1 

Kémia 1 - 1 - 1 1 - 1 

Földrajz 1 1 1 1 - - - - 

Biológia 1 1 1 1 - - - - 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Művészeti 

ismeretek 

- - - - 1 - 1 1 

Informatika - - - - 1 1 2 1 

Idegen nyelv 

(Angol/Német) 

2 2 2 2 2 2 2 1 

Osztályközösség-

építő program 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon 

tervezhető 

órakeret 

1 - 1 - 1 - 1 - 

Összesen 15 10 15 10 15 10 15 10 
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helyi tanterv 

Évfolyam/ 
Tantárgyak 

1-4. 
5. 

6. 7. 8. 

esti levelező esti levelező esti levelező esti levelező 

Anyanyelv, 
kommunikáció 

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

Magyar irodalom 2 1 2 1 2 1 2 1 

Matematika 2 2 3 2 3 1,5 3 1,5 

Fizika 1 - 1 - 1 1 1 1 

Kémia 1 - 1 - 1 1 - 1 

Földrajz 1 1 1 1 - - - - 

Biológia 1 1 1 1 - - - - 

Történelem és 
állampolgári 

ismeretek 

2 1 1 1 1 1 1 1 

Informatika 2 - 2 - 1 1 2 1 

Információs 
eszközök 

2        

Szabadon 
tervezhető 
órakeret 

1 - 1 - 1 - 1 - 

Összesen 15 10 15 10 15 10 15 10 
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MELLÉKLET (letölthető)  

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára  

Kerettantervek > az általános iskola 1-4. évfolyamára 

Bevezetés 

Kötelező tantárgyak 

 Magyar nyelv és irodalom 
 Idegen nyelv 
 Matematika 
 Erkölcstan 
 Környezetismeret 
 Ének-zene – A változat 

o A változat 
o B változat 

 Vizuális kultúra 
 Technika, életvitel és gyakorlat 
 Testnevelés és sport (módosított - kiegészítés korrektúrával jelölve 

Szabadon választható tantárgyak 

 Dráma és tánc 
 Tánc és mozgás 
 Informatika 

MELLÉKLET 

Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 

Kerettantervek > általános iskola 5-8. évfolyamára 

Bevezetés 

Kötelező tantárgyak: 

 Magyar nyelv és irodalom 
o A változat 
o B változat 

 Idegen nyelv 
o Idegen nyelv 
o Függelék: angol és német nyelvi specifikáció 

 Matematika 
 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 
 Hon- és népismeret 
 Erkölcstan 
 Természetismeret 
 Biológia-egészségtan 

o A változat 
o B változat* 

http://kerettanterv.ofi.hu/index.html
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/1.1_bevezetes_1-4_u.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/1.2.1_magyar_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/1.2.2_idnyelv_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/1.2.3_matemat_1-4_u.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/1.2.4_erkolcstan_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/1.2.5_kornyism_1-4_u.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/1.2.6.1_enek_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/1.2.6.2_enek_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/1.2.7_vizkult_1-4_u.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/1.2.8_eletvitel_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/1.2.9_testnev_1-4_u-kieg.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/1.3.1_drama_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/1.3.2_tanc_mozgas_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/1.3.3_informat_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/index.html
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.1_bevezetes_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.01.1_magyar_5-8_a_u.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.01.2_magyar_5-8_b_u.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.02.1_idnyelv_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.02.2_fugg_angol_nemet_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.03_matemat_5-8_u.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.04_tort_tars_5-8_u.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.05_honism_5-6_u.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.06_erkolcstan_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.07_termism_5-6.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.08.1_biologia_7-8_u.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.08.2_biologia_7-8_b.doc
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 Fizika 

o A változat 
o B változat* 

 Kémia 
o A változat 
o B változat* 

 Földrajz 
 Ének-zene 

o A változat 
o B változat 

 Dráma és tánc 
 Vizuális kultúra 
 Informatika 
 Technika, életvitel és gyakorlat 
 Testnevelés és sport (módosított - a kiegészítés korrektúrával jelölve) 

Emelt óraszámú kerettantervek: 

 Emelt matematika 
o A variáció 
o B variáció 

 Informatika 
 Technika, életvitel és gyakorlat 

o A változat 
o B változat 

Szabadon választható tantárgyak: 

 Természettudományi gyakorlatok 
 Dráma és tánc 
 Tánc és mozgás 

KERETTANTERVEK – helyi tanterve 2020 – ÚJ NAT szerint - (letölthető)  

 

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek 

 

 

 

 

 

 

 

http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.09.1_fizika_7-8_u.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.09.2_fizika_7-8_b.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.10.1_kemia_7-8_u.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.10.2_kemia_7-8_b.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.11_foldrajz_7-8_u.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.12.1_enek_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.12.2_enek_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.13_drama_5-6.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.14_vizkult_5-8_u.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.15_informat_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.16_eletvitel_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.2.17_testnev_5-8_u-kieg.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.3.1.1_matemat_emelt_5-8_a.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.3.1.2_matemat_emelt_5-8_b.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.3.2_informat_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.3.3.1_eletvitel_5-8_a.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.3.3.2_eletvitel_5-8_b.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.4.1_termtud_gyak_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.4.2_drama_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/2.4.3_tanc_mozgas_5-8.doc
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek
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6.Választható tantárgyak, foglalkozások, ezek esetében a pedagógusválasztás 

szabályai 

A választható tantárgyak, foglalkozások óratervben meghatározott listáját a tantestület az 

adott tanévben április 15-ig ismerteti a szülőkkel, akik május 20-ig nyilatkoznak a 

választásukról. Ugyanezen időszakban kerül felmérésre az egyéb foglalkozások köre. 

(Szakkörök, tehetséggondozó-, felzárkóztató-, és tömegsport foglalkozások, énekkar) 

Ezen szülői nyilatkozatokkal alátámasztott igények alapján szervezzük meg a 

foglalkozásokat, melyek gyermekeik számára a továbbiakban kötelezővé válnak. Ha a 

felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokra a tanulókat a Szakértői Bizottság, a Pedagógiai 

Szakszolgálat, jelöli ki képességeik, tanulmányi eredményeik alapján, ezeken az órákon a 

tanulók részvétele szintén kötelező. Pedagógusválasztásra intézményünkben nincs 

lehetőség. 

 

(Dányi Széchenyi István  Általános Iskola Helyi tanterve) 

Idegen nyelvként az angol nyelvet tanítjuk, a 4. évfolyammal kezdődően. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 35. §, valamint a 22/2013.(III.22.) 

EMMI rendelet rendelkezéseinek alapján az állami fenntartású általános iskolák minden 

évfolyamán meg kell szervezni az etika és a helyette választható hit-és erkölcstan-tanítást. 

A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke 

etikaoktatásban, vagy hit- és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni. 

a)1 a hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő tanulócsoportok az Nkt. 4. mellékletében 

meghatározott maximum osztály- és csoportlétszám mértékéig összevonhatók,  

b)2 az etika helyett választott hit- és erkölcstan órákat elsősorban az etika órák számára 

az órarendben meghatározott időben kell megtartani. 

(10)3 A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése az Nkt. 54. § (2)-(3) vagy (4) 

bekezdésének megfelelően az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint 

történik. Az iskola a tanügyi dokumentumaiban az „Etika/Hit- és erkölcstan” megnevezést 

használja. (11) A hit- és erkölcstan órákra vonatkozó csoportnaplót a hitoktató, hittantanár 

vezeti, az iskola egyéb tanügyi dokumentumaiban a hit- és erkölcstan oktatással 

kapcsolatos további adminisztrációt az egyházi jogi személy által az Nkt. 35. § (4) 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV
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bekezdése szerint foglalkoztatott hitoktató, hittantanár tájékoztatása alapján minden 

tanítási órát követő tanítási nap végéig az érintett tanulók osztályfőnöke végzi el. 

 

Amennyiben a szülő írásban nem nyilatkozik, a gyermek automatikusan 

etikaoktatásban részesül. 

A szülői nyilatkozattételek időpontja a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek az általános 

iskolai beiratkozás időpontja. Honlapunkról letölthető a nyilatkozattételhez szükséges 

dokumentum.  

Etika tantárgy megszervezése iskolánkban: Az alsó tagozaton valamennyi tanítónő 

oktathatja e tárgyat. Felső tagozaton képesített pedagógusunk végzi az etika tanítását. 

Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika, vagy a hit-és 

erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó 

szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett 

egyházi jogi személy képviselőjével. 

„20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 182/B. § (7) Ha a szülő a következő 

tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó 

választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 

20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy 

képviselőjével.” 

 

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

Iskolánkban alkalmazható az osztályokon belüli csoportos oktatásszervezés, ahol a 

nevelési-oktatási szakaszoknak megfelelően nem szakrendszerű (alsó tagozat) és 

szakrendszerű (felső tagozat) oktatás szerint tanulnak a diákok. A csoportbontást alsóban 

az idegenyelv míg felsőben matematika, idegen nyelv és (magyar nyelv és irodalom, 

történelem, sport óra) tantárgynál oktatásánál alkalmazzuk a szaktanár által kialakított 

racionális elvek mentén. 

Az egyéb foglalkozások esetén a foglalkozás jellegének és pedagógiai tartalmának 

megfelelő képességalapú differenciált csoportbontást alkalmazunk, a szubjektív és 

objektív lehetőségekhez mérten.  
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Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei  

Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösségek véleményének 

kikérésével választják meg az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, 

taneszközöket, ruházati és más felszereléseket. 

Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai 

tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem 

biztosítható valamennyi tanulónak.  

A következő tanévben szükséges taneszközökről szülői értekezleten szóban, 

1.osztályosoknál a bizonyítvány kiosztásakor írásban, iskolai honlapunkonn, „facebook” 

oldalunkon  tájékoztatjuk a szülőket. Tájékoztató található a kölcsönözhető tankönyvekről 

is, illetve arról, hogy ingyenesen kaphatnak tankönyvet.  

A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása:  

Az alsó tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős 

egyéni fejlődésbeli különbségeket pedagógiai szempontból kezeljük. 

 Fokozatosan átvezetjük a tanulót az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai  

 tanulás tevékenységeibe. 

 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.  

 Törekszünk a mozgásigény kielégítésére, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésére, a koncentráció képességének alapozására. 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok.  

 Fokozatosan előtérbe helyezzük a Nat elveiből következő motiválási és 

tanulásszervezési folyamatokat. 

 Fontosnak tartjuk az önismeret alakítását, a fejlesztő értékelés és önértékelés 

képességének fejlesztését, az együttműködés értékének tudatosítását a családban, 

a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban. 

 A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempontnak tekintjük: az 

életkori jellemzők figyelembevételét, az ismeretek tapasztalati megalapozását és az 

ismeretszerzés deduktív útjának bemutatását. 
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 Kiemelt feladatként kezeljük a kreativitás fejlesztését, az írásbeliség és a szóbeliség 

egyensúlyára való törekvést, a tanulók egészséges terhelését, érési folyamatuk 

követését, személyre szóló, fejlesztő értékelésüket. 

A felső tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. 

 Fontosnak tartjuk a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozását, 

helyes magatartásformák megismertetését és gyakoroltatását.  

 Fejlesztjük a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználatot, az alapvető 

képességek, készségek elsajátítását, a mentális képességeket, az önálló tanulás 

és az önművelés alapozását. 

 Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

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 kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése. 

 Célunk az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása.  

 Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a tanulók 

fizikai állapotának mérése  

Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehetőségekből 

kiinduló, reális, fenntartható célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának 

egész éven át lehetőséget ad a rendszeres mozgásra. A program figyelembe veszi a 

helyben felkínálható iskolán kívüli lehetőségeket is. 

A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges 

tulajdonságokat megerősítsük: legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen 

fáradékony, bírja a tanulással járó idegi és fizikai terhelést. 
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Célunk: 

 Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti 

igényt, elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, 

ismereteket. 

 Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének 

alapfokú tudnivalóit. 

 A testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez 

szükséges alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, 

becsületesség, szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka 

szerepe, az idegi és fizikai állóképesség, az egészséges önbizalom, a 

céltudatosság stb. 

A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja 

tartalmazza. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a 

köznevelési törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg 

a következő módon.  

 Kiegészítés:  

 1-4. évfolyamon az általános tantervű osztályban: heti 5 testnevelés óra, melyből 

heti 1 óra néptánc 

 5-8. évfolyamon heti 5 testnevelés óra, melyből 2 óra Sport óra 

 A tanulók fizikai állapotának mérése 

A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, 

hanem az egészség, az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező. A fizikai 

aktivitás jellemzője az egészséges testsúly, az állóképesség és az izomerő. 

A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését tanévenként április-május 

hónapra írják elő. A mérésre egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható 

teszteket használunk. 

El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon 

követése motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve 

életvitelükben helyet kapjon a rendszeres fizikai aktivitás is. 

A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése  

Az ellenőrzés feladata, hogy adatokat, tényeket tárjon fel az intézményben folyó 

tevékenységekről, illetve a tevékenységek által elért eredményekről. 
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Az ellenőrzés célja, hogy a feltárt adatok, tények alapján olyan intézkedéseket lehessen 

hozni, amelyekkel az esetleges hibák, problémák kijavíthatóak. Ehhez kapcsolódik az 

értékelés, amely az ellenőrzés eredményeinek elemzését jelenti. 

Az ellenőrzés módszerei: 

 Megfigyelés 

 Írásos kikérdezés (kérdőív) 

 Interjú (lehet egyéni vagy csoportos) 

 Tanulók által készített produktumok vizsgálata 

 Tanulói teljesítmények felmérése (mérés) 

 Dokumentumok elemzése 

Az értékelés a tanítási-tanulási folyamat minden mozzanatára kihat. A pedagógusok 

értékelő magatartásának és a tanulók önértékelésének jellemzője a pozitívumokra való 

támaszkodás, az elért sikerek, eredmények megerősítése.  

A pedagógiai program értékelési koncepciójának célja, hogy az értékelés:  

 ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be;  

 számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit 

fejlődött;  

 jelenjék meg, hogy a tanuló saját lehetőségét mennyire használta ki. 

Iskolai gyakorlatunkban háromféle értékelési funkciót különböztetünk meg: a minősítő 

értékelést (teljesítménymérést), a diagnosztikai értékelést és a fejlesztő értékelést.  

Az írásbeli és szóbeli feladatok, az otthoni, napközis, tanulószobai 

felkészüléshez előírt feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

 Folyamatos megfigyelés eredményeként a helyes tanulási technikák kiválasztása, 

fejlesztése. Minden tanuló számára a legoptimálisabb – életkori szintjének és 

aktuális szükségletének megfelelő – tanulási módszerek megismerése, az egyéni 

tanulásban az önállóság fokozása. 

 A figyelem, akarat fejlesztése, irányítása. 

 A tanulók természetes érdeklődésének felkeltése, ébrentartása, elmélyítése, az 

egyéni érdeklődés és az egyéni képességek kibontakoztatása. 

 Az önművelési igény felkeltése, az önművelés legfontosabb jártasságainak, 

készségeinek, képességeinek kialakítása, fejlesztése, önálló ismeretszerzésre 

ösztönzés. 
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 A tanórai keretben folyó nevelő-oktató munka speciális foglalkozások keretében 

történő megszilárdítása, kiegészítése, bővítése. 

 A hátránnyal induló tanulók következetes fejlesztése, felzárkóztatása, a gyengébb 

képességűekkel való differenciált foglalkozás. 

 A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése. 

 Segédkönyvek, kézikönyvek, lexikonok használatának megismertetése, 

segítségnyújtó szerepének, hasznosságának felismertetése. 

 Önképzésre nevelés. 

 Önálló gyűjtőmunka végzése. 

 Csoportos feladat elvégzése a tanítási időn kívül. 

 Önellenőrzésre, önértékelésre nevelés. 

 A tantárgyakhoz kötődő, differenciált képességfejlesztést szolgáló feladatok. 

Hétvégére és az iskolai szünetekre csak annyi házi feladat adható fel, mint általában egyik 

tanóráról a másikra. 

Az írásbeli beszámoltatás formái  

A tanulókkal az év eleji ismétlések után az elméleti tantárgyakból szintfelmérő dolgozatot 

íratunk. Az 5. évfolyamon a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében az év eleji 

szintfelmérő dolgozat anyagát magyar nyelvből és matematikából a negyedik és ötödik 

évfolyamon tanító szaktanárok együttesen állítják össze. A szintfelmérő dolgozat 

eredményét felső tagozaton érdemjegy formájában fejezzük ki, és tekintetbe vesszük a 

félévi, év végi osztályzat kialakításánál. 

A témazáró dolgozat megíratására egy teljes tanórát biztosítunk. A tanulók egyenletesebb 

terhelése érdekében a felső tagozaton a témazáró dolgozatok időpontját a tanári 

szobában kifüggesztett táblázat segítségével egyeztetjük.  

A kisdolgozatok, szódolgozatok nem vesznek igénybe egy teljes tanórát, általában 10–20 

percesek, bármelyik tanítási órán írathatók. 

Oktatási eredményvizsgálatok 

 „Bemenetkor” az első osztályosok ismeretanyagának, képességeinek felmérése, a 

feladatok meghatározása, szükség esetén fejlesztőpedagógus segítségével. 

 „Átmenetkor” a 4. és 5. osztályban tanítók és a szaktanárok közösen összeállított 

anyagon mérik az alapkészségek helyzetét (hangos és szövegértő olvasás, 

helyesírás, matematika). 

 Országos mérések 4., 6. és 8. évfolyamon minden tanév májusában. 
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A tanulók teljesítményének értékelése 

A tantárgyi követelményeket a helyi tanterv határozza meg. Az értékelésnél figyelemmel 

kell lenni a tanuló általános állapotára, fejlesztés esetén egyéni haladására, képességeire.  

 A vonatkozó jogszabályi előírások alapján az alsó tagozaton első évfolyamon és a 

második évfolyam első félévében szöveges értékelést végzünk, majd az ötfokozatú 

érdemjegy az osztályozás eszköze. A későbbiekben és a felső tagozaton a tanulók 

teljesítményének értékelése tanév közben érdemjegyekkel, félévkor és tanév végén 

osztályzatokkal (kitűnő (= jeles dicsérettel), jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen) 

történik.  

Etika, vagy a hit-és erkölcstan tantárgy értékelése: félévkor és év végén, szöveges 

minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített vagy 

felzárkóztatásra szorul, vagy részt tvett. 

 

Az értékelés kategóriái első osztálytól a második évfolyam félévéig 

Kiválóan teljesített / Kiválóan megfelelt 

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képes azokat az 

évfolyam követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Szóban és írásban is képes 

gondolatai, véleménye és a tanultak pontos megfogalmazására. Életkorának megfelelő 

szinten képes az összefüggések meglátására, alkotó módon tudja a megszerzett 

ismeretanyagot hasznosítani. 

Jól teljesített / Jól megfelelt 

A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó, alkalmazásában kissé 

bizonytalan. Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során. Kevés 

segítséget igényel az összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes 

alkalmazni. 

Megfelelően teljesített / Megfelelt 

A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szintű, 

alkalmazása során többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul 

meg. Összefüggések meglátására csak segítséggel képes. 

Felzárkóztatásra szorul 

A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló 

alkalmazására is csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak kérdések 

segítségével tud megnyilvánulni, fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket 

sem tud felismerni. 
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A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai 

Jeles 

A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel. 

Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot. 

Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz. 

Fogalmai pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja. 

A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtokában közelíteni 

képes a megoldáshoz. 

Jó 

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. 

Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan. 

Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró pontatlanságokat. 

Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik.  

 

Közepes  

Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti. 

Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt. 

Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel. 

Elégséges 

A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a 

továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges. 

Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.  

A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul. 

Elégtelen 

A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni. 

A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

Hagyományosan tanulóink kimagasló teljesítményeit a tanévzáró ünnepélyeken értékeljük. 

Ennek formája bizonyítvány, oklevél, könyv, szóbeli dicséret. Itt tanulói közösségeket is 

kiemelhetünk.  

Ennek szempontjai a tantestület döntése szerintiek: 
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 tanulmányi munka 

 sportteljesítmények 

 közösségi munka 

 kulturális és közéleti tevékenység 

 

A jutalmazás formái 

Egyéni jutalmazási formák:  

Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: 

 szaktanári, 

 osztályfőnöki, 

 igazgatói, 

 nevelőtestületi. 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók, tantárgyi, dicséretét a bizonyítványba 

kell bevezetni. Az osztályfőnökök és a munkaközösségek javaslatára a legkiemelkedőbb – 

megyei, országos eredményekkel rendelkező – tanulók oklevélben és könyvjutalomban 

részesülnek. 

Közösségi munkáért a DÖK is javasolhat tanulókat az elismerésre. 

Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi és 

kulturális versenyek győztese, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért végzett 

kiemelkedő társadalmi munka részese), jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola 

közössége előtt nyilvánosan veszi át. 

Csoportos jutalmazási formák:  

 jutalomkirándulás, 

 kulturális hozzájárulás (színház vagy kiállítás látogatáshoz). 

A magatartási elvárásokat a házirend tartalmazza. Ezen elvárások teljesítése alapján az 

értékelési szempontok a következők: 

Példás  

 A házirendet minden körülmények között betartja, és másokkal is betartatja. 

 Órai és órán kívüli magatartása kifogástalan. 

 A közösség alakításában aktívan részt vesz, kezdeményez. 

 Iskolai feladatokat önként vállal, és maradéktalanul teljesít. 
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 Megnyilvánulásaiban őszinte, társaival, tanáraival szemben tisztelettudó, 

együttműködő és segítőkész.  

 Fegyelmező intézkedés nem volt ellene. 

Jó 

 A házirendet betartja, apróbb hibáit törekszik javítani. 

 A közösségben a rábízott feladatokat ellátja. 

 Fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő. 

 Fegyelmi fokozata: legfeljebb szóbeli figyelmeztető. 

Változó 

 A házirendet több ízben megsérti, vét a közösségi szabályok ellen. 

 A közösség alakításában nincs szerepe, munkájában vonakodva vesz részt. 

 Társaival szemben közönyös, megnyilvánulásaiban durva, tanáraival szemben 

tiszteletlen. 

 Fegyelmi fokozata: legfeljebb igazgatói figyelmeztetés. 

Rossz 

 A házirendet nagyon hiányosan tartja be. 

 A közösség munkáját hátráltatja, szándékosan árt a közösségnek.  

 A nevelésére tett erőfeszítéseket rendre elutasítja. 

 Társaival szemben durva, goromba. 

 Tanáraival szemben tiszteletlen, udvariatlan, elutasító. 

 Fegyelmi fokozata: igazgatói intés. 

A szorgalom értékelésekor a tanuló iskolai és tanulmányi munkához való hozzáállását 

értékeljük. A szorgalom értékelése nem feltétlenül függ össze az eredményes, jó jeggyel 

értékelt tanulási eredménnyel, hiszen gyenge képességű tanuló is lehet kiemelkedően 

szorgalmas. 

Példás 

 Aki tanulmányi munkájában kitartó, a tanítási órákra képességeihez mérten 

pontosan és rendben, maximálisan felkészül. 

 Tanulmányi munkájában többletfeladatokat végez, részt vesz versenyeken, 

pályázatokon. 

 Az órai munkát érdeklődésével, aktivitásával segíti. 
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Jó 

 A tanítási órákra lelkiismeretesen felkészül, feladatait elvégzi, de többletfeladatokat 

nem végez. 

 Órai aktivitása a tőle elvárható, de különösebb érdeklődést nem mutat. 

 Érdeklődése csak az iskolai tananyagra korlátozódik. 

Változó 

 Iskolai és otthoni munkájában csak időnként teljesít képességeihez mérten. 

 Órai aktivitása hullámzó teljesítményt mutat. 

 Házi feladatait hiányosan készíti el, felszerelése is többször kifogásolható. 

 Gyakran szétszórt, figyelmetlen. 

Hanyag 

 Tanulmányi munkájában gyakran képességei alatt teljesít, megbízhatatlan, 

feladatait nem végzi el. 

 Felszerelése hiányos, így az órai tanulmányi munkát hátráltatja. 

 Munkafegyelme rossz, érdektelenség, közömbösség jellemzi. 

A tanulók továbbhaladása  

A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei  

Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt, a 

továbbhaladáshoz szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges 

készségek meglétét és az elvárt kimeneteli követelményeket valamennyi tantárgyból.  

Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához, a 

tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

 egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület 

döntése értelmében osztályozó vizsgát tehet. 

 ha a tanuló mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja,  

 magántanuló volt. 
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Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a 

nevelőtestület határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból 

van elégtelen osztályzata.  

Az évfolyamot megismételni köteles az a tanuló, aki az adott tanévben a javítóvizsgán 

nem felelt meg. 

Az első évfolyamot megismételheti a tanuló szülői kérésre, ilyenkor bizonyítványt a tanuló 

a megismételt évről kap. 

A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a 

tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem 

tudta teljesíteni, vagy a szülő írásban ezt kéri.  

Évfolyamtól függetlenül idegen nyelvből a tanuló az idegen nyelv tanulásának első évében 

nem utasítható évfolyamismétlésre azért, mert a tanulmányi követelményeket nem 

teljesítette. 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Valamennyi tanulónak joga van képességei minél maradéktalanabb kibontakoztatására, 

személyiségfejlődésének támogatására. Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból 

hátrányos helyzetbe került tanulókra, akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, 

amely biztosíthatja iskolai sikerességüket.   

Iskolánk – többek között – az alábbi segítséget nyújtja számukra az esélyegyenlőség 

megteremtése érdekében:  

 kulcskompetenciák fejlesztését,  

 az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák alkalmazását, a 

digitális tananyagok felhasználásának elősegítését,  

 méltányos és egészséges tanulási környezet kialakítást,  

 a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését,  

 tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulást,  

 a differenciáló módszerek alkalmazását,  

 a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű 

tanulók integrált nevelését,  

 a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosítását,  

 környezettudatos szemléletű oktatás-nevelést,  

 egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakítását,  
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 hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatását és alkalmazását a tanórákon,  

 a tanulói aktivitás növelésévt a tanítási órákon,  

 a tanulási attitűd pozitív átformálását,  

 a továbbtanulás támogatását,  

 személyiségfejlesztést és közösségépítést,  

 a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését,  

 partnerközpontú nevelést. 

 

7. SAJÁTOS PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK 

 

A kulcskompetenciák fejlesztése érdekében az iskola pedagógusai által alkalmazott 

munkaformák és módszerek a következő formákban jelennek meg  

 óvoda-iskola átmenetet segítő 2 hónapos előkészítő időszak az 1. osztály elején,  

 pedagógiai diagnosztizálás.(DIFER, kompetenciamérés),  

 habilitációs és rehabilitációs tevékenység,  

 tanórai differenciálás (homogén csoport),  

 kooperatív tanulás (heterogén csoport),  

 a drámapedagógia eszközei,  

 projektmunka (egyéni és csoportos),  

 prezentációs technikák,  

 tanulói értékelési formák gazdagítása.  

Projektek  

A projektoktatás megvalósulásának színterei:  

 projektek osztályon belül több tantárgyat összekapcsolva,  

 évfolyamszinten, lehetőség szerint minél több tantárgy bevonásával,  

 tagozatszinten 1-1 adott téma kidolgozása során,  

 Iskolaszinten a tagozatok együttműködésével. Ezek megvalósítása témahét keretén 

belül történik.  

 

Alkalmanként egy-egy ünnepséget témanapként, osztálykeretben dolgozunk fel, amelyben 

az adott osztályban tanító tanárok az adott napon minden tantárgyat az adott ünnephez 

kapcsolódó tartalommal töltenek meg.  
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 A Föld Napja projekt tagozat szintű.  

 E-twinning projekt – nyelvi projektek.  

 Iskolai szintű projekt az egészségnap.  

 

 
A tanulásszervezés alapelvei  

 differenciálás,  

 egyéni különbségek figyelembevétele,  

 tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas kezelése,  

 problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs készségek 

(metakommunikáció), önismeret, önkifejezés, társismeret fejlesztése,  

 motiváló módszerek alkalmazása – pl. kooperatív-, projekt módszer, 

drámapedagógia.  

 

A tanulásszervezés módszerei  

Alapmódszerek:  

 tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, 

szemléltetés  

 munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer, házi feladat  

 individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok  

 Motiváló módszerek:  

 páros munka  

 csoportmunka  

 játék  

 szerepjáték (drámapedagógia)  

 vita  

 kutató-felfedező módszer  

 kooperatív módszerek  

 projekt módszer  

Kooperatív technikák  

Az általunk használt tanítási módszerek között megjelenik a kooperatív tanulás technikája 

is, amely elsősorban a gyermekek egymással való együttműködését hivatott szolgálni. A 

technika lehetővé teszi, hogy tudástól, képességtől függetlenül minél több diákot vonjunk 

be a közös feladatmegoldásba.  
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A pedagógusok gyakorló óráikon, esetenként az új ismeretet feldolgozó órákon, illetve 

közösségépítésre, kapcsolatok erősítésére, fejlesztésére az osztályfőnöki órákon vagy a 

napköziben is alkalmazhatják ennek technikáit.  

A differenciált csoportszervezést iskolánkban az eltérő képességgel és tudásszinttel 

rendelkező gyerekek lehetőség szerinti legmegfelelőbb fejlesztésére alkalmazzák a 

pedagógusok a tanítási óráikon, ezzel elősegítve a készségfejlesztést. (homogén 

csoportokban)  

Törekszünk az IKT eszközök, és az internethasználattal összefüggő módszerek 

alkalmazására. A remélhető fejlesztések hatására egyre többen használják ki a digitális 

tábla adta lehetőségeket tanítási óráik bizonyos hányadában, a digitális kompetenciák 

fejlesztése érdekében.  

A digitális pedagógiai módszerek elterjesztésével kapcsolatos tevékenységek, 

célkitűzések:  

 tantárgyi ismeretek bővítése, rendszerezése,  

 IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése,  

 a konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális kompetenciák fejlesztése.  

Az IKT által támogatott tanulásszervezési módok:  

 csoportmunka  

 párosmunka-tanulópár  

 egyénre szabott munka  

 részben egyénre szabott munka  

 önálló munka  

 

A digitális pedagógiai módszertan többszintű differenciálásra is lehetőséget 

biztosít, amelynek a következők a megvalósulási formái: 

 mennyiségi differenciálás  

  minőségi differenciálás  

 tanulási követelmények differenciálása  

Alkalmazására szánt feladattípusok:  

 problémamegoldó csoportfeladatok  

 alkotó feladatok  

 felfedező, kutató feladatok  

 érvelésre-vitára alkalmas feladatok  
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 ellenőrzés, értékelés  

 

Digitális tartalmak:  

 az iskola saját honlapja, diákoknak, szülőknek, tanároknak szóló információkkal,  

 saját digitális oktatási anyagok,  

 felhő alapú tudásmegosztó tárhelyek  

 virtuális, ( kiterjesztett osztályterem )  

 multimédia tartalmak (pl. képek, mozgóképes állományok, animációk, 

hangállományok),  

 multimédia CD-k, DVD-k, egyéb tömegtároló eszközök,  

 e-Tanulás rendszerekkel kezelhető, módosítható tartalmak, tananyagok.  

 

A művészeti nevelés kiemelt területe pedagógiai programunknak, ezért a nem művészeti 

tantárgyak oktatása során is minél többször alkalmazzuk a vizuális kultúra, ének-zene és a 

drámapedagógia adta lehetőségeket.  

Nemcsak a drámaórákon élünk a drámapedagógia eszközeivel, hanem az adott 

tantárgyhoz illeszkedően más órákon is (pl. érzékszervi finomítást elősegítő játékok 

ritmusjátékok, térhasználatot, tájékozódást fejlesztő játékok, fantáziajátékok, szerepjáték, 

stb).  

Pedagógiai munkánkban törekszünk a korszerű szemléletmód kialakítására, új tanítási 

módszerek elsajátítására. Elengedhetetlennek tartjuk a folyamatos megújulást annak 

érdekében, hogy érvényes válaszokat adhassunk a nevelés-oktatás időszerű 

kérdéseire. 
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8. Dányi Széchenyi István Általános Iskola 

„Egész napos iskola - Egész napos oktatás 

Iskolaotthonos képzés” 

1. Bevezetés 

 

EMMI 20/2012. (VIII. 31.)  

7. § (1) d) 

EMMI 20/2012. (VIII. 31.)  

7. § (1) d) 

EMMI 20/2012. (VIII. 31.)  
7. § (1) d)  
7.§ (2) 
7.§ (3) 
 

Az egész napos iskola a köznevelési törvényben egy olyan sajátos nevelési forma – 

eddig is volt, most is van és mindig is lesz –, amely az iskoláknak egy szűk körét érinti, 

és valójában arra vonatkozik, hogy egy-egy osztály vagy a teljes iskola az egész napra 

osztja el a tanórákat, a pihenést, az étkezéseket és az egyéb tevékenységeket. Az a 

fajta változás, amelyet a köztudatban egész napos iskolaként említenek, és ami 

összefügg a pedagógusok időbeosztásának változásával, a következőképpen néz ki: az 

iskoláknak délután négy óráig kötelességük értelmes elfoglaltságot biztosítani a 

gyerekeknek. A gyerekeknek értelemszerűen nem kötelező ezeken a foglalkozásokon 

ott lenni. Ha a szülő a gyermeke felmentését kéri ezek alól, akkor azt az iskola 

mérlegelés nélkül elfogadja. Joggal tehető fel a kérdés, akkor mégis miért vezetjük be a 

délutáni foglalkozások rendszerét, ha a szülő egyszerűen kikérheti a gyereket. 

Különböző felmérések eredményei alapján tudjuk, hogy a legtöbb gyerek nem azért ül 

otthon a számítógép vagy a tévé előtt, mert a szülei ezt szeretnék. Abban a pillanatban, 

hogy egy szülőnek külön kérnie kell azt, hogy a gyerek ne az iskolában legyen, hanem 

otthon, akkor ez az opció föl sem merül a részükről. Fordított esetben, vagyis ha a 

szakkör, sportfoglalkozás és a többi iskolai elfoglaltság csak lehetőség, és azt kell külön 

kérni, hogy a gyerek részt vehessen rajtuk, ritkábban élnek a szülők ezzel a 

lehetőséggel. 

 

Forrás: oktatas.hu 
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A közoktatási törvény szerint általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és 

délutáni tanítási időszakban úgy kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 

tizenhat óráig tartsanak. Vagyis az iskola délután négyig tart, és addig bent is kell 

lenniük a gyerekeknek. „A köznevelési rendszer megújításának egyik prioritása az 

egész napos iskola bevezetése. E változás a tervek szerint alapvetően növeli az 

esélyegyenlőséget és segítheti a tanulói sokféleség kezelését, ugyanakkor 

megköveteli a tanórákon kívüli időszak valódi tartalommal való megtöltését” lehetőség 

szerint: a szülőktől való kérés: a napközis (délután) tanítók, oktatási céljainak elérése 

érdekében,  délután fél három és négy között, a leckeírás idején, ha nem muszáj, ne 

zavarják meg a tanítást, , egyébként akkor vihetik el a tanórák után a gyereküket, 

amikor csak akarják. Az egész napos iskola a hátrányok leküzdésének, az 

esélyegyenlőség növelésének egyik eszköze. Fontos élettér, amely egyben kifejezi az 

iskolai szocializációs és civilizációs feladatainak fontosságát is. Hangsúlyozni kell 

azonban a megoldás eszköz jellegét. Hatékonysága a belső tartalomtól, minőségtől, 

színvonaltól függ. 

Csak minőségi egész napos iskolai program esetén várható el, hogy ennek az 

oktatásszervezési formának a célkitűzései megvalósulhassanak. A törvényi-

jogszabályi háttér javaslatot tesz az iskola hagyományos működési 

mechanizmusainak átalakítására, a differenciáltabb, hatékonyabb tanulásszervezésre, 

az eredményesebb nevelésre. Kiterjesztett iskolafunkciót ajánl, a hagyományos 

gyakorlattól eltérően az egyéni tanulást, illetve a gyakorlást is az iskolai nevelés-

oktatás részének tekinti. Ez egyben azt is jelenti, hogy az iskolai feladatellátás 

részének tekinti a napközi otthonos, illetve tanulószobai időszakot is, ezzel lehetővé 

teszi a munkarend rugalmas, differenciált alakítását. A törvény az iskola szocializációs 

funkciójának növelését kiemelt célként kezeli; az iskolát a felnövekvő generációk 

szociális terének tekinti, az étkezés, a pihenés, a sport, a játék, a művészet 

színtereként is értelmezi. A szabadidős programokat a gyermekek igényéhez 

igazítják, és a szakkörök is szerves részét képezik a foglalkozásoknak. Ez az oktatási 

forma kevésbé megterhelő a gyerekek számára, mint a hagyományos. 
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A jogszabály értelmében az egész napos iskolai nevelés és oktatás egységes keretbe 

foglalja a tanulók egyéni képességéhez igazodó fejlesztés teljes folyamatát, biztosítva 

a tanulóknak a pihenés, a kikapcsolódás, a szórakozás és a testmozgás lehetőségét. 

Iskolánk beiskolázási körzetében jelentős %-ban élnek hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű családok, illetve a munkavállalók jellemzően bejárnak más 

településekre, így a gyermek ellátása, felügyelete nehézségekbe ütközik. Évek óta 

emelkedő mértékben kérik az iskolaotthonos és a napközis ellátást. 

Az egész napos iskolában, mint élettérben gondolkodunk, így a megtervezett program - 

elemek több síkban értelmezhetőek. 

 Tanítási óra 

 Tehetséggondozás 

 Szabadidős tevékenység 

 Önálló tanulás 

 Szociális feladatok 

 

A tanítási órákról a törvényi rendelkezések értelmében iskolánk Helyi tanterve 

rendelkezik. 

A kisgyermek – kiskamasz életében nagy jelentőséggel bír a szabadidő hasznos és 

kulturált eltöltésének megtanulása. Fontos, hogy ez a tevékenység is értéket teremtve 

épüljön be a fejlődés folyamatába. A játék, bármely életkorban is élünk vele, fontos 

tere a személyiség fejlesztésének. A kreatív tevékenységek olyan életszerű 

ismereteket adnak a tanulónak, mit később a napi életében tud hasznosítani. 

A szabadidős tevékenységek kiválasztásának elvei: 

 

 Praktikus ismeretet adjon 

 Értéket teremtsen 

 Szórakoztasson 

 Kikapcsolódást jelentsen 

 Építse a közösséget, a közösségi érzést 

 Nyissa ki a fiatal látókörét saját környezetén túlra 
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Az önálló tanulás jelentősége felértékelődött. A munkafegyelem és a kitartás, a célért 

való küzdés eközben elveszni látszik. A tanulónak meg kell látnia, hogy bár mi minden 

támogatást megadunk a tanulmányainak sikeres előmenetele érdekében, de az ő 

feladata ezt kihasználni, élni ezzel a lehetőséggel. A napi élet része kell, legyen az az 

idősáv, amikor a tanuló „spontán” tanul, rögzíti és mélyíti az órán és 

tehetséggondozáson tanult információkat. Ennek érdekében az önálló tanulásra szánt 

idő védett idő az iskola napirendjében, mértékében az életkorhoz igazodik. 

Napjainkban egyre több szociális és szocializációs feladat hárul az intézményekre. A 

mi iskolánkban ez fokozottan igaz. Az egész napos iskola, a fenntarthatóság, a ránk 

hárított nevelési helyzetek mind azt sugallják, hogy az itt eltöltött időben tudatosan és 

tervezetten irányítsuk a gyermekek életét a szociális feladatok ellátásában is. 

A tanulók számára felkínáljuk a napi háromszori intézményi étkezést. Választhatják 

ezt részben is. Ha a család nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, akkor biztosítjuk, 

hogy társaival együtt, a saját maga hozott élelmét fogyassza el. 

A tanuló számára az egész napos iskolában a munkakörülmények biztosítása kiemelt 

feladat. Szükséges a megfelelő mozgástér, infrastruktúra, eszközök biztosítása. 

Az iskola „Teljes körű egészségnevelési programja” a szociális feladatokat 

részleteiben kidolgozza. 

 

2. Tehetséggondozó sáv 

Felkínált tehetséggondozó programok kiválasztásának szempontjai: 

 

 Erősítse a tanuló tanulmányait 

 Támogassa a motivációjának kialakulását, fenntartását 

 Teremtse meg a lehetőségét a sikeres pályaválasztásnak, továbbtanulásnak 

 Teljesítse ki a tanuló fejlődését 

 Adjon a tanuló kezébe eszközt az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz, 

ismereteinek elmélyítéséhez, érdeklődésének kielégítéséhez 

 Kapcsolódjon az iskola választott prioritásaihoz 

 Értéket teremtsen 
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3. Szabadidős sáv 

A szabadidős tevékenységek kiválasztásának elvei: 

 

 Praktikus ismeretet adjon 

 Értéket teremtsen 

 Szórakoztasson 

 Kikapcsolódást jelentsen 

 Építse a közösséget, a közösségi érzést 

 Nyissa ki a fiatal látókörét saját környezetén túlra 

 

4.  Önálló tanulás 

 

A nevelőmunka középpontjában az önálló tanulás áll, ez az egyik legnagyobb 

arányú, legnehezebb és legjelentősebb nevelői feladat. Lényeges az önálló tanulási 

képesség fejlesztése, a tanulás megtanítása. 

Nevelési célunknak tartjuk, hogy tanulóinkat elvezessük a valaki kedvéért való tanulástól 

a  „kedvemet lelem a tanulásban” élményéig. 

Az önálló tanulás kezdéséhez javasolt időpont 14:00 óra.  

Az önálló tanulásra tervezett idősáv védett. Ekkor más tevékenység nem szervezhető. 

 

9. Lázar Evin Program 

A Kormány a 1042/2019 (II.18.) Kormány határozatában döntött a Lázár Ervin Program 

(LEP) létrehozásáról. A Kormány fenti határozata alapján a Lázár Ervin Program szociális 

helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai 

diák részre tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja színházi, tánc- és 

cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei 

látogatásának élményét.  

 

A kiíró Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága meghatározta 

az egyes évfolyamok esetében a lehetséges programelemek körét.  

1. évfolyam: Bábelőadás bemutatása oktatási intézményekben  

2. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben  
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3. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen  

4. évfolyam: Komolyzenei vagy népzenei koncert bemutatása oktatási 

intézményekben vagy koncerttermekben  

5. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen  

6. évfolyam: Cirkuszművészeti előadás bemutatása saját játszóhelyen (Fővárosi 

Nagycirkusz)  

7. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben  

8. évfolyam: Színházi előadás bemutatása Budapesten  

 

Az általános iskolai tanulmányok ideje alatt egy alkalommal egy őshonos állatokat 

bemutató farmot is meglátogathatnak a tanulók, ennek időpontjáról, módjárók az 

intézmény dönt a lehetőségek függvényében.  

 

Az 1., 2., 4., és 7. évfolyamos diákok részére szervezett programokat helyben, az iskola 

vagy a területileg illetékes tankerületi központ által biztosított, kijelölt helyszínen kell 

megvalósítani. 
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10. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata 

Iskolánk nevelői közössége a dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 

módosította. A módosítások bevezetése 2020. év szeptember hónap 1. napjától történik. 

 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: a dokumentumot a fenntartó székhelyén, 

az iskola könyvtárában, az intézményvezetői irodában lehet elolvasni, valamint 

megtekinthető az iskola honlapján és a Köznevelés Információs Rendszerének 

elektronikus felületén. 

 

A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata 

Iskolánk nevelői közössége a dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 

módosította. A módosítások bevezetése 2021. év szeptember hónap 1. napjától történik. 
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116 116 Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai  

A pedagógiai programot/módosítását az intézmény diákönkormányzata 2021 év 

augusztus 31.  napján tartott ülésén véleményezte, melyet aláírásommal tanúsítok. 

  

Kelt: Dány, 2021.augusztus 31. 

 

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

diákönkormányzat képviselője   

 

A pedagógiai programot/módosítását a szülői szervezet (közösség) 2021 év augusztus 31.  

napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet 

(közösség)  véleményezési jogát jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a 

jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

 

Kelt: Dány, 2021 év augusztus 31.   

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

   szülői szervezet (közösség) 

képviselője   
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A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék 

A pedagógiai programot/módosítását az intézmény nevelőtestülete 2021 év augusztus 31.  

napján tartott értekezletén elfogadta. 

 

Kelt:Dány, 2021 év augusztus 31.   

 

Szűcsné Bense  Mária 

hitelesítő nevelőtestületi tag        P.H.                  hitelesítő 

nevelőtestületi tag 

 

A pedagógiai programot jóváhagyom. 

 

Kelt: Dány, 2021 év augusztus 31.   

 

………………………………. 

intézményvezető 

P. H.
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Fenntartói jóváhagyó nyilatkozat 

Jelen pedagógiai programot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § 

(1) bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget telepítő 

rendelkezések  

……………………………………… 

……………………………………... 

……………………………………... (fejezet és címmegjelölések) 

vonatkozásában a(z) …………………………………………………….. (fenntartó hivatalos 

megnevezése) mint az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal 

tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult szerve/vezetője a pedagógiai program fenti 

rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.  

 

Kelt: Dunakeszi, 2021 év szeptember . hónap ...... nap 

 

 

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

fenntartó képviselője 

 

 

 


