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PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK 

"Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, 

megtanulnak türelmesnek lenni.  

Ha a gyerekek bátorítva élnek,  

megtanulnak bízni.  

Ha a gyerekek dicsérve élnek,  

megtanulják becsülve érezni magukat.  

Ha a gyerekek méltányosságban élnek,  

megtanulják az igazságosságot.  

Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,  

megtanulnak hittel élni.  

Ha a gyerekek megerősítve élnek,  

megtanulják magukat szeretni.  

Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,  

megtanulják megtalálni a szeretetet a világban!"  

(Dorothy Law Holte)  
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HELYZETELEMZÉS 

Az intézmény mikrokörnyezete, szociokulturális helyzete 

Intézményünk Budakalászon az Ófaluban található. A lakosság összetétele, szociokulturális 

helyzete ebben a falurészben mutatja a legvegyesebb képet. Öreg, részben komfortosított házak 

mellett újonnan épülő családi házak, lakóparkok találhatók egymás mellett. Magyarok, szerbek, 

svábok élnek itt együtt. 

Az iskolában tanuló diákok szüleinek foglalkozása széles skálán mozog. A családok 

szociokulturális háttere erősen behatárolja a gyermek természetes környezetét, mozgásterét, 

tevékenységrendszerét. 

Személyi feltételek 

Az iskola egyik erőssége a jól felkészült, több képesítéssel, diplomával, szakvizsgával 

rendelkező pedagógusokban rejlő hivatástudat, tehetség, képesség az állandó megújulásra. 

Pályakezdő, és a Kalász Suli tantestületéhez újonnan csatlakozó kollégáinkat személyes 

mentorálással támogatjuk. 

A pedagógusok munkáját segítő munkatársak: az iskolatitkár és a gazdasági ügyintéző, 

rendszergazda, pedagógiai asszisztensek. 

A technikai dolgozók: takarítónők, karbantartó. 

Tárgyi-technikai feltételek 

Iskolánk három épületben működik.  

Minden tantermünk internet-hozzáféréssel rendelkezik, folyamatosan fejlesztjük ezek 

infokommuikációs eszközellátottságát és bútorzatát. 

A tanulóink egyéni és kiscsoportos fejlesztését külön termekben látjuk el: fejlesztő, logopédiai 

és pszichológusi szobánk is van. 

Könyvtárunk 15 ezer darab könyvtári dokumentumot őriz. 

A testnevelési órákat tornaszobában, az udvaron, és egyéb, külső helyszíneken tartjuk. 

Iskolánk korszerűsítését, kiemelt figyelemmel két informatikatermünkre, szertárainkra, 

fenntartói, alapítványi, pályázati és szülői segítséggel folyamatosan fejlesztjük. 

1 .  A Z  I S K O L A  N E V E L É S I  P R O G R A M J A  

1.1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, 

FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI  

Alapelvek 

1. A Kalász Suli Általános Iskola német nemzetiségi nyelvoktató iskola, tehát egyszerre kell 

szolgálnunk a nemzetiségek nyelvi–kulturális hagyományainak megerősítését, valamint a 

többségi társadalomba való beilleszkedését.  

2. Társas intelligenciafejlesztő iskola: azaz meggyőződésünk, hogy társadalmunknak 

kötelességtudó és kezdeményező felnőttekre van szüksége. A közösségi életben való 

részvétel képességeinek kialakítását fontosnak tartjuk. A sikeres szocializáció alapjának 

kulturális gyökereinken alapuló, személyiségfejlesztést, közösségfejlesztést és a szülői 
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házzal való hatékony együttműködést tekintjük. A közösségi együttlétre építő, nyitott 

iskola kívánunk lenni. 

3. Ugyanakkor a Kalász Suli integráló intézmény, feladatunk a sajátos nevelési igényű, illetve 

pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban akadályozott tanulók 

integrálása, speciális igényeik figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó 

fejlődésük elősegítése. 

4. Keressük a tanulók szükségleteihez, képességeihez legjobban illeszkedő tanítási 

módszereket, tanulásszervezési eljárásokat, tanulói tevékenységformákat. 

Értékek 

Iskolánk a hozzánk járó diákok nevelését az alábbi értékek mentén kívánja megvalósítani:  

A személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése (az életkori sajátosságok 

figyelembevételével):  

• becsületesség, mások tisztelete;  

• együttműködési képesség, tolerancia, empátia, segítőkészség;  

• küzdés, kitartás;  

• kreativitás;  

• önállóság, önismeret, önértékelés;  

• önfegyelem;  

• nyitottság;  

• a munka, a tudás értékének, becsületének felismertetése;  

• pozitív gondolkodás;  

• esztétikai érzékenység, a szépség iránti fogékonyság;  

• érzelmi intelligencia.  

A demokrácia technikáinak megismertetése, gyakorlása, gyakoroltatása:  

• kommunikációkészség;  

• konfliktuskezelés; 

• együttműködés;  

• vita kultúra; 

• önálló véleményalkotás, döntésképesség;  

• az egyéni, a csoport és a közösségi érdekek felismerése és összehangolása;  

• részvétel az iskolai élet szabályainak kialakításában, az elfogadott szabályok 

maradéktalan betartása.  

Egészséges életmód, életvitel iránti igény felkeltése:  

• mindennapos testnevelés;  

• táplálkozási szokások;  

• higiéniai kultúra;  

• kulturált kapcsolat fiúk és lányok között,   

• felkészítés a harmonikus családi életre.  

Kulturális gyökereink  

• nemzeti értékeink ismerete;  

• hazaszeretet;  

– Ezen értékek fontosságának megerősítéseként, fenntartói támogatással, 

négyévente a felső tagozatunk ellátogat a rákoskeresztúri Új köztemetőbe, ahol 

a 301-es parcellánál az 1956-os forradalmat követő megtorlás áldozataira 

emlékezünk műsorral és koszorúzással. 
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• más népek, nemzetek, nemzetiségek, népcsoportok elfogadása és sajátos szokásainak 

tiszteletben tartása;  

• az ember és környezete, környezetvédelem;  

• a vallási és világnézeti különbségek tiszteletben tartása.  

Az általános műveltség megalapozása, korszerű ismeretrendszer kialakítása:  

• az egyéni képességek maximális kibontakoztatása;  

• belső motiváció, érdeklődés kialakítása;  

• életközeli nevelés, oktatás, praktikus ismeretek szerzése;  

• ismeretszerzési, tanulási technikák, módszerek elsajátíttatása;  

• az önálló tanulás képességének kialakítása, folyamatos önművelésre szoktatás.  

Célok és feladatok  

Iskolánk a hozzánk járó diákok nevelésében, képzésében a legfontosabbnak tartja, hogy 

(amennyire az az intézményes nevelés és oktatás keretein belül megvalósítható), minden gyerek 

a saját adottságaihoz, képességeihez, helyzetéhez illeszkedő bánásmódban, fejlesztésben 

részesüljön. Tanulóink képesek legyenek a saját világukban, társaik között eligazodni, 

kapcsolatot teremteni, az általános emberi normák szerint élni. 

Az iskolába lépő, heterogén neveltségi szinttel, más-más családi háttérrel rendelkező 

gyermekekből a nyolcadik osztály végére, a világra nyitott, jó neveltségi szinttel, megfelelő 

alapműveltséggel rendelkező személyeket szeretnénk formálni. További célunk, hogy a német 

nemzetiségi nyelvoktatást választó diákjaink B1 szintű nyelvi tudással fejezzék be 

intézményünkben általános iskolai tanulmányaikat.  

Célunk, hogy megteremtsük azt a légkört, amelyben a tanulók a gyakorlatban alkalmazható 

korszerű tárgyi tudásra és olyan képességekre tesznek szert, amely biztosítja számukra a 

bármely iskolatípusba való átjárhatóságot, valamint felkészíti őket az egész életen át tartó 

tanulásra. 

Lehetőség szerint legyen iskolánk és környezete esztétikus, vonzó, munkaeszközeink 

modernek, naprakészek, ezek kialakításával nyugodt, biztonságos és támogató tanulási 

környezetet teremtünk valamennyi tanuló számára. 

Törekszünk arra, hogy intézményünk hírnevét folyamatosan növeljük, nevünket minél 

szélesebb körben tegyük ismertté. 

Fontos számunkra, 

• hogy kommunikációra alkalmas német vagy angol nyelvi tudással rendelkezzenek 

tanítványaink; 

• az egészséges életmód, az egészségmegőrzés, a környezetvédelem igényének 

kialakítása; 

• a sport iránti szeretet és tisztelet kialakítása; 

• hogy tanítványaink neveltségét jellemezze a nyílt és kulturált kommunikáció, az egymás 

iránti figyelem és elfogadás, és segítségadás, a felnőttek iránti tisztelet, a becsületes 

versenyszellem és egymás eredményeinek elismerése, az együttműködés, a társas 

intelligencia életkornak megfelelő nagyfokú fejlettsége; 

• a nemzeti és iskolai hagyományok őrzése, az európai kultúra sokszínűségének 

megismertetése; 

• a tanítási-tanulási folyamatban az esélyegyenlőség biztosítása mindenki számára; 

• hogy diákjaink legyenek nyíltak, őszinték, ismerjék képességeiket, erősségeiket, 

gyengeségeiket. 
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Módszerek, eszközök, eljárásaink 

A tanulók aktivizálására és motiválására használt eszközeink, eljárásaink igazodnak a gyerekek 

életkori sajátosságaihoz. A 6-7 éves kisdiák külső motiváltságát fokozatosan alakítjuk belső 

igénnyé. Az alsó tagozaton a felfedeztető tanulás, a kíváncsiság fenntartása, a felső tagozaton 

az egyéni érdeklődés, a tudás értékének felismerése kerül előtérbe. 

A meglévő ismeretek tevékeny felhasználásával megszerezhető tudás elsajátításához azonban 

olyan gondolkodási képességek szükségesek, mint a problémamegoldó gondolkodás, a kritikai 

gondolkodás, a logikus gondolkodás, analizálás, szintetizálás stb. E képességek fejlesztése a 

megszokottól eltérő tanítás-tanulási folyamatot kíván. 

Ezt támogatandó, iskolánk csatlakozott a Komplex Alapprogramhoz, melynek részletei a 2. 

számú mellékletben találhatók. 

Egyéb módszerek: 

páros munka, csoportmunka, szerepjáték (drámapedagógia), vita, kutató-felfedező módszer, 

kooperatív módszerek, projekt módszer, szituációs játékok. 

A tanítás-tanulás folyamatának tervezésénél nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy tanítványaink 

játékos formában sajátítsák el a tananyagot 

Lehetőségeinkhez mérten a digitális technológiával támogatott oktatási módszereket 

alkalmazunk a tanítás-tanulási folyamatban: 

• a délutáni könyvtári foglalkozások keretében biztosítjuk az önálló tanulás, az aktív 

tanulás és a kutatómunka feltételeit.  

Egyéni, differenciált képességfejlesztés  

A tanulók egyéni képességeinek, érdeklődésének, szükségleteinek figyelembevétele nem 

korlátozódik a tanulási-tanítási folyamat egy-egy mozzanatára, hanem az ismeretelsajátítás 

valamennyi fázisában alkalmazható. A differenciált tanulásszervezés megvalósítása nem 

nélkülözheti a tananyag sajátságos elrendezését. Rendezési elvünk, hogy lehetőleg minden 

tanulónak elegendő időt biztosítsunk az ismeretek elsajátítására. A differenciált feladatsorok 

alkalmazása feltételezi a képességek fejlesztésének lépésekre bontását. Annak ismeretét, hogy 

ennek melyek a szintjei; milyen az építkezése; hová lehet, és kell visszalépnünk, ha szükséges. 

Nem csak eltérő nehézségű feladatok adásával valósítjuk meg a differenciálást, hanem egy 

feladat különböző szinten történő feldolgozásával is. A differenciálást nemcsak a feladatok 

különbözőségével valósíthatjuk meg, hanem a tanuló számára biztosított eszközökben is. Aktív 

tanulás szervezésére törekszünk. 

Fejlesztő foglalkozások 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és a sajátos nevelési igényű 

tanulók ellátására, tanulási esélyeik javítására speciális egyéni és csoportos fejlesztő 

foglalkozásokat tartunk egyéni fejlesztési terv szerint saját gyógypedagógusainkkal. 

Pszichológiai ellátást biztosítunk intézményi szinten a rászoruló tanulók részére.  

Kapcsolatot tartunk a pedagógiai szakszolgálatokkal, szükség esetén külső szakemberek 

segítségét is igénybe vesszük. 

Csoportbontások 

Osztályainkba német nemzetiségi nyelvet tanuló és normál tanrend szerint haladó 

gyermekek is járnak. Csoportbontásra kerül sor a német nemzetiségi nyelv, az idegen 

nyelv, az informatika, a technika tantágyaknál. 
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Napközis csoportok és tanulószoba 

A csoportok a jelentkezők számától függően évfolyamonként, osztályonként, illetve 

összevont évfolyami formában szerveződhetnek. A foglalkozás az iskolai nevelő-oktató 

munka szerves része, ahol az előírt tantervi követelmények elsajátítása, mélyebbé tétele 

az egyik fő feladatunk. A napirendben fontos helyet foglal el a tanulmányi munka mellett 

a gyerekek szabadidejének helyes megtervezése is. A szabadidős tevékenységeket úgy 

szervezzük, hogy legyen idő pihenésre, szórakozásra. A programok a művelődést, a 

személyiség fejlesztését szolgálják. 

Tanórán kívüli foglalkozások 

A tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozások a tanuló 

fejlődését szolgálják. Lehetőséget kínálnak a személyiség fejlesztésére, az ismeretek 

bővítésére, a készségek és képességek elmélyítésére. 

Projekthét, projektnapok 

Iskolánkban a dráma és színház tantárgyat projekthét keretén belül tanítjuk. 

1.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 

Célok 

Tanítványaink különböznek egymástól, és a tanulás szempontjából fontos képességeik is igen 

eltérőek.  

 A tanulók közti különbségek  

• biológiai (fejlődési ütem), 

• pszichológiai, 

• szociológiai (otthonról hozott ismeretek különbsége, a család értékrendjében, az 

iskola milyen helyet foglal el, stb.) jellegűek.  

 

Nem a különbségek minősítésén van a hangsúly, hanem a különbségek tudomásul vételén és 

tiszteletben tartásán. Az egyéni különbségekhez alkalmazkodunk, igyekszünk az egyén 

erősségeit, lehetőségeit megtalálni. Törekvéseink azt célozzák, hogy tanulóink értelmi, érzelmi 

és társas intelligenciája fejlődjön, amely megkönnyíti számukra a társadalomba való 

beilleszkedést, képességeiknek kibontakoztatását.  

A személyiségfejlesztés színterei 

Az általános iskolai nevelés-oktatás két szakaszában az alábbi színtereken és területeken 

fogalmaztuk meg feladatainkat: 

A nevelés szokásos színterei: 

• tanórai nevelés, 

• tanórán kívüli nevelés. 

A személyiségfejlesztés területei: 

• az értelem kiművelése (kognitív kompetencia), 

• segítő életmódra nevelés (szociális kompetencia), 

• egészséges és kulturált életmódra nevelés (személyes kompetencia), 

• a szakmai képzés alapozása (speciális kompetencia). 
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A családdal együttműködve a tanulók személyiségét úgy kell alakítanunk, hogy képesek 

legyenek a szűkebb és tágabb környezetükben eligazodni. 

Meg kell tanítanunk a tanulókat arra, hogy indulataiknak határt tudjanak szabni, képesek 

legyenek önmérsékletre, tetteik következményeinek belátására – felelősségérzetüket kell 

növelnünk. Tudatosítanunk kell bennük a döntés, a választás lehetőségét. 

A tanuló társaihoz való viszonyát úgy kell alakítanunk, hogy azt az őszinteség, becsületesség 

jellemezze.  

A tanórákon, a tanórán kívüli foglalkozásokon és a szabadidős programokon tudatosan 

alakítunk ki olyan helyzeteket, ahol a tanulók tapasztalatok útján szerezhetnek élményeket, 

tudást, és ezáltal változik személyiségük. Például szabadidős tevékenységek alkalmával: 

kirándulásokon, kulturális programokon, az iskola és az osztály programjain. 

A táborok által biztosított lehetőségeket is kihasználjuk a személyiségfejlesztéshez, ezért tartjuk 

fontosnak ezek szervezését. Itt nagyon jól fejlődik a tanulók közösséghez való viszonya, 

önállósága, kitartása, a váratlan helyzetek megoldására való képessége és tudása is. 

A Nemzeti Alaptantervben megnevezett értékek és kompetenciák csak akkor épülnek be a 

tanulók önképébe és válnak magatartást irányító tényezőkké, ha a tanulók maguk is részeseivé 

válnak az értékek megnevezésének, azonosításának, és megismerik az elsajátított tudás, 

készségek működését, felhasználhatóságát.  

Ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek énképükbe, önreflexióikba integrálni az elsajátított 

tudást, készségeket, tanulást segítő beállítódásokat, motívumokat, a tanítás-tanulás egész 

folyamatában gondoskodni kell arról is, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját 

fejlődésük, sorsuk és életpályájuk alakításában.  

1.3. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 

Az egészségnevelés célja  

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

minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát 

hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő 

egészségfejlesztő tevékenységekben. Feladatunk, hogy a folyamat eredményeképpen a 

gyermek, a tanuló egészségi állapotának kedvező irányú változása jöjjön létre.  

Az iskolai egészségfejlesztés akkor hatékony, ha teljes körű. Ez feltételezi, hogy minden 

tanulóra kiterjed, nem csak akciókban valósul meg, ha mindenki számára kötelező érvényű, és 

ha bevonja a szülőket és a társadalmi szerveződéseket, szakszolgálatokat a megvalósításba. 

Iskolánk egészségfejlesztő tevékenységének stratégiai célja, hogy a tanulók kellő ösztönzést és 

tudást szerezhessenek a személyes és környezeti értelemben egyaránt észszerű, a lehetőségeket 

felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez.  

Az egészségnevelés feladata 

Iskolánkra nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra 

nevelésében. Minden tevékenységünkkel szolgálnunk kell a tanulók egészséges testi, lelki és 

szociális fejlődését. Célunk az, hogy személyi és tárgyi környezetével az iskolánk segítse 

azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek 

a gyerekek, a fiatalok egészségi állapotát javítják. 

Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a tanulók egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a 

teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, úgymint 

• az egészséges táplálkozás, 

• a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

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

• a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

• a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

• a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

• a személyi higiéné. 

Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás 

kérdéseivel, és figyelmet fordítson a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő 

felkészítésre. Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, 

tevékeny részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az 

egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. 

Az egészségnevelés minden tanár nevelőmunkájának szerves része. Beépítjük a tantárgyak 

rendszerébe, az osztályfőnöki és a napközis nevelőmunkába. Az egészséges életvitelt alapozó 

szokások kialakítása ismeretekre alapozott cselekedtetéssel, pozitív beállítódások 

kifejlesztésével történik. Különös gondot fordítunk a személyi és környezeti higiéniára, az 

esztétikus környezetre, a helyes napirendre, az étkezési kultúrára, a mozgás, a sport és a 

természetjárás fontosságára. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely 

sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy 

megérkezése előtt.  

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók vészhelyzetben a 

lehető legjobb döntést hozzák. Tudjanak szabályosan mentőt hívni, legyenek tisztában a 

vérzések és csontsérülések alapvető ellátásával, ismerjék az újraélesztés technikáját.  

A fenti ismeretek elsajátítása nem önálló tantárgyként, hanem a természetismeret, biológia, 

testnevelés és osztályfőnöki órák keretei között folyamatosan, a tantárgyi tanterveknek 

megfelelően történik.  

A tanulmányi kirándulások is kiváló lehetőséget kínálnak az elsősegélynyújtási alapismeretek 

elsajátítására.  

Az elsősegélynyújtási 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 elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt 

feladatok 

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

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;  

• a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás alapismereteit;  

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

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel.  
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Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a helyi tantervben szereplő 

tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek szolgálják: 

Alsó tagozaton a környezetismeret tantárgy „Testünk” témakörében. 

- Veszély vagy baleset esetén való segítségkérés módjainak tudatosítása. 

- A fontos segélyhívószámok ismerete. 

- Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök megismertetése, helyes használatuk 

- Sérülések és azok szakszerű ellátása (horzsolás, felületi seb, égési sérülés, orrvérzés, 

idegen test a szemben, rovarcsípés) 

- Kisebb sebek ellátása, kötözése.  

- Helyes testtartás, tartásjavítás. 

Felső tagozaton a biológia, kémia, fizika tantárgyak aktuális tananyagához kapcsolódva, 

valamint testnevelés és osztályfőnöki órákon tanulják meg a megfelelő ismereteket az 

elsősegélynyújtással kapcsolatban. (Pl. rovarcsípések, légúti akadály, artériás és ütőeres vérzés, 

komplex újraélesztés, mérgezések, vegyszer okozta sérülések, égési sérülések, forrázás, 

sportbalesetek, sportsérülések, teendők közlekedési baleset esetén stb.) 

1.4. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

A Kalász Sulinak a színvonalas és eredményes oktatás mellett a tartalmas, eseménydús 

közösségi élet miatt van jó híre. A sikeres közösségfejlesztés adja iskolánk igazi arculatát.  

A megelőlegezett bizalom, az empátia, a barátságos, humánus értékelés, az együttgondolkodás, 

közös célok megfogalmazása olyan követelmények, melyek az együttműködés alapját képezik. 

A közösség fejlesztésére irányuló nevelő-oktató munka egyrészt a nevelők és a tanulók 

közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói 

közösség ráhatásán keresztül érvényesül, melyhez elengedhetetlen a szülői közösség aktív 

részvétele. Mindez az iskola szereplőinek – a tanulóknak, a pedagógusoknak, a szülőknek – 

hatékony együttműködéséhez kötött, s egyes intézményi pedagógiai feladatok megvalósítása 

révén érhető el. 

Célunk, hogy tanulóink legyenek képesek közösségük életét legalább olyan fontosnak 

elfogadni, mint az egyéni érdekeiket. 

A közösségfejlesztés fő területei: 

• tanórák: szaktárgyi óra, 

 DHFT alkalmazása, 

 osztályfőnöki óra, 

 nyílt napok. 

• tanórán kívüli foglalkozások: napközi, tanulószoba, 

 szakkörök, 

 sportprogramok, 

 múzeum-színházlátogatások, koncertek, 

 KAP alprogramok 

– Testmozgásalapú alprogram (TA), 

– Művészetalapú alprogram (MA), 

– Digitális alapú alprogram (DA), 

– Logikaalapú alprogram (LA), 

– Életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA), 

 fogadóórák,  

 szülői értekezletek, 
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 családlátogatások, 

• városi és iskolai programok: tófutás, Tour de Kalász, főzőverseny, Luca-nap,  

bolhapiac, gyereknap, alapítványi nap stb. 

• diákönkormányzati munka: diákfórum, programok szervezése, lebonyolítása stb. 

• iskolánk hagyományai: ünnepélyek, megemlékezések,  

 Márton-nap, Német nemzetiségi nap, Mondj le egy 

csokiról!, karácsony, Szülők-nevelők bálja, 

várostakarítás stb. 

• szabadidős tevékenységek: kirándulások, táborok, versenyek stb. 

A közösségfejlesztés során figyelembe kell venni a tanulók egyéni beállítódását, képességeit, 

szocializációját, a családból hozott viselkedési szokásait. 

Ki kell emelni, hogy a közösségfejlesztés során nemcsak a pedagógusoknak van feladatuk, 

hanem az iskolában foglalkoztatott valamennyi alkalmazottnak, sőt az iskolát segítő 

szervezetek vezetőinek is, hiszen az iskola valamennyi dolgozója példaként áll a diákok előtt  

• megjelenésével,  

• viselkedésével, 

• beszédstílusával, 

• társas kapcsolataival, 

• személyes példamutatásával. 

Legfontosabb feladatunk, hogy olyan (osztály, iskolai) közösséget formáljunk, amely képes a 

közös cél érdekében a közös értékrend elfogadására, és az iskola szervezett keretein belül ennek 

megfelelően viselkedni, munkálkodni. 

A tanórán kívüli foglalkozások – napközis szabadfoglalkozások, közös kirándulások, 

sportrendezvények stb. – keretében tanulóinkat egymás segítésére, a csapatmunka örömére 

neveljük.  

Közösségfejlesztéssel 

Társas intelligencia fejlesztő iskola 

A szociális kompetenciák egyik részterülete az együttműködés, amely épp olyan döntő 

munkaerőpiaci esélyeink, mint személyes boldogulásunk szempontjából. Az együttműködés 

képessége kialakítható, az együttműködési készségek kisiskolás kortól fejleszthetők. 

Harmóniában akarjuk fejleszteni az értelmi és az érzelmi intelligenciát.  

Iskolánk nevelő-oktató munkájában kiemelt figyelmet fordítunk a társas intelligencia sikeres 

kialakítására és kamatoztatására. 

Társas kompetenciák: 

• kommunikációs készség, véleményalkotás, vitakészség, 

• együttműködés, 

• konfliktuskezelés. 

Iskolai színterei: 

• nyitás – (osztályfőnöki órák első felében) drámapedagógiai-, zenei-, testnevelési 

játékok eszközrendszerével, 

• DHFT órák, 

• iskoladíszítés, 

• boldogságprogram, 

• délutáni társasjáték, 

• KAP alprogramok, 
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• kerekasztal-program, (részletesen az 1. számú mellékletben), 

• projektvizsgák, 

• csapatversenyek, csoportos tanulmányi versenyek. 

A pedagógusok: 

• legyenek képesek kollégáikkal, a szülőkkel, de főleg a tanulókkal a mindennapos 

kapcsolattartásra, vegyék észre gondjaikat, hallgassák meg véleményüket, 

javaslataikat; 

• rendelkezzenek alkalmazható és ténylegesen is alkalmazott kommunikációs-, 

döntési-, szervezési- és elemzőkészséggel. 

Az intézmény feladata: 

• kialakítani a kapcsolattartás kommunikációs csatornáit és azok hatékony 

működtetésének feltételeiről gondoskodni; 

• a szakmai műhelymunkák intézményén keresztül a nevelési-szakmai együttműködés 

lehetőségeit megteremteni az iskolavezetés bevonásával és aktív részvételével; 

• a diákképviselet és az osztályközösségek pedagógusokkal való konzultációjának 

tereit megteremteni; 

• a pedagógusok és a tanulók valamint a szülők között a nevelési tartalmak alakítása 

vonatkozásában a folyamatos érintkezés lehetőségeit megteremteni (szülői fórumok, 

egyeztető fórumok);    

• a hatékony kapcsolattartás, továbbá a közösségformálás és -fejlesztés céljait szolgáló 

pedagógusképzési formákat az anyagi lehetőségeknek megfelelően kezelni a 

továbbképzési és beiskolázási tervek kialakításánál. 

• a partnerközpontú hálózat kiépítése a szülőkkel, az érintettek neveléssel kapcsolatos 

kérdések megvitatásának folyamatába való minél szélesebb körű bevonásával; 

• a szülőkkel való találkozás alkalmával a családi nevelés és a gyermek pozitívumait 

erősíteni, őszinte légkört kialakítani, hogy a szülő elmondhassa a véleményét; 

• a szülők bevonása az intézmény különféle programjaiba. 

A diákönkormányzat 

A diákönkormányzat jelentősége a közösségi élet fejlesztésében  

A diákönkormányzat léte és működése elősegíti, hogy a diákok saját alkotásukként is 

megélhessék iskolai életüket, hogy a társadalom kreatív, alkotó tagjává váljanak. A 

diákönkormányzati ülések, a diákfórum, a diákközgyűlés a demokrácia „játékszabályainak” 

gyakorlóterei. A demokratikus jogok érvényesítési technikáinak elsajátítása az állampolgári 

nevelés eszköze. A jól működő DÖK segíti a tanulók és a pedagógusok kapcsolatát, elősegíti a 

gyermekközpontú iskolánkban a demokratikus közélet kialakulását, fejlődését. A 

diákönkormányzat legkiemelkedőbb közösségfejlesztési feladata a közösségi tevékenységek, 

rendezvények szervezése, az iskola főbb rendezvényein a diákok aktivitásának elősegítése. A 

diákönkormányzat feladata a kulturált véleménynyilvánítás, az önkifejezés segítése, 

kialakítása. 

A diákönkormányzat helyi felépítése, működése 

A diákönkormányzat az ötödik évfolyamtól működik. Tagjait, osztályonként két főt, az 

osztályok választják maguk közül. A képviselők az év során rendszeresen összeülnek. A 

diákönkormányzat megbeszéléseire a negyedikesek megfigyelőt küldhetnek. A képviselők 
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bármilyen aktuális problémát, kérést vagy javaslatot felvethetnek, továbbá mindig 

megbeszélésre kerülnek az aktuális iskolai rendezvényekkel kapcsolatos kérdések. 

A diákönkormányzat élén a diákpolgármester áll, akit az iskola tanulói maguk közül, 

közvetlenül választanak. A diákönkormányzat munkáját ezen túl egy erre kijelölt pedagógus 

segíti. 

Évente egyszer, az év elején összeül a diákfórum, ahol az iskola összes diákja jelen van. A 

fórum céljai a következők: 

– teret ad a képviselőknek a bemutatkozásra, 

– lehetősséget biztosít a diákpolgármester-jelöltek megismerésére, 

– a diákokat foglalkoztató kérdések, problémák direkt módon történő felvetésének 

színtere. 

Megválasztásuk után a képviselők és a polgármester az iskola diákjai előtt tesznek esküt. Az 

eskü szövegében a példamutató magatartást és a közösségért való munka fontosságát 

hangsúlyozzuk. 

A boldogságprogram alkalmazása iskolánkban  

(A program részletei a 3. számú mellékletben találhatóak.) 

A Kalász Suliban kiemelt figyelmet fordítunk az érzelmi intelligencia, a társas intelligencia 

fejlesztésére. Nagy segítségünkre van ebben a boldogságprogram. Iskolánkban a programhoz 

csatlakozás önkéntes, de a csatlakozókat minden lehetséges eszközzel támogatjuk a helyi 

(iskolai) program sikerének érdekében. Ennek is köszönhetően 2016 óta egyre több 

pedagógusunk csatlakozik az osztályával. 

1.5. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA 

TARTALMA 

Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, az intézményvezetés 

iránymutatásával összhangban, a tanulók tudásának, képességeinek és személyiségének 

fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a munkaköri leírásban foglaltak keretein 

belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott munkarend alapján. 

A pedagógusok alapvető feladatai 

 Tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a 

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a módszertani 

innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására. 

 Tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően 

differenciáltan szervezi. 

 A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez (amennyiben a 

korrepetálás biztosított), segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat. Aktív kapcsolatot 

tart a fejlesztőkkel (esetmegbeszéléseken vesz részt, a differenciálás gyakorlati 

megvalósításának lépéseiről konzultál). 

 Gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai 

differenciáláson kívül lehetőség szerint egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve 

tanulmányi versenyekre való felkészítés formájában is megtesz. 

 A gyermekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel 

szolgálja. 
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 Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját annak figyelembe 

vételével, hogy az értékelés az életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelő, motiváló 

hatású legyen. 

 Az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására gondot 

fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen. 

 A kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal együtt értékeli. 

 Az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 10 munkanapon 

belül köteles kijavítani. 

 A tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi, s ennek 

keretében feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók állandó, 

tudatos megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, szükség szerinti 

családlátogatások és különböző vizsgálatok segítségével érhet el. 

 Fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti és 

betartatja velük az iskola házirendjét. 

 Erősítse tanítványai hazaszeretetét, Európához való tartozás tudatát, és egyetemes 

értelemben is késztessen más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, 

életmódjának megismerésére, megbecsülésére. 

 Biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 

fejlődjenek. 

 Feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások 

felfedeztetése, a gyermekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése. 

 Tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek 

megfelelően. 

 Különös figyelmet fordít a mindennapos testmozgás megvalósítására a tanórai és a 

szabadidős foglalkozások megtartása során. 

 A tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók 

együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására. 

 A közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi 

viselkedés szabályait. 

 A félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb egy 

héttel a jegyek lezárása előtt megíratja. 

 A témazáró dolgozat írásának napját legalább egy héttel korábban kijelöli és közli az érintett 

osztállyal. 

 A kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük együtt 

értékeli. 

 Megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői 

véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek 

tanításakor és osztályzásakor. A szakértői véleményben foglaltak változásait nyomon 

követi. 

 Állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó új 

tudományos eredmények megismerésére törekszik, és a módszertani fejlesztések körében 

folyamatosan tájékozódik. 

 A pedagógusok feladata kiegészül a DFHT órák megszervezésével, a kapcsolódó 

dokumentumok (óraillusztrációk) elkészítésével.  

 Az elkészült óraillusztrációk, foglalkozás illusztrációk, tapasztalatok 

megosztása a kollégákkal. 

 Programhoz kapcsolódó további oktatási segédanyagok, szemléltető és 

mérőeszközök kidolgozása, tantestületen belüli közreadása. 
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 Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

Az osztályfőnöki munka általános nevelési tartalmai 

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

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

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

bekapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe.  

A tanulók közvetlen megismerésére és az osztályközösség arculatának formálására kiváló 

lehetőségeket kínálnak az iskolai és iskolán kívüli programok: szakkörök, klubdélutánok, 

sportfoglalkozások, rendezvények, diákgyűlések, utazások, kirándulások, színház-, és 

múzeumlátogatások stb. 

Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart tanítványai 

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

viszonyulását az iskolához, a gyermekhez. 

Az osztályfőnök nevelő munkájának szerves része a közvetlen nevelőmunka. 

Az osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a tanulók 

nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozására. Jellemezze az 

osztályfőnöki órákat a mai fiatalokhoz közel álló tartalom és forma! Az osztályfőnöki óra a 

helyes vitakultúra kialakításának nélkülözhetetlen gyakorlóterepe. 

Drámapedagógiai, zenei és mozgásos feladatok eszközrendszerével az osztályfőnöki órákon 

törekszünk olyan légkör kialakítására, amely feloldja a tanulókban lévő gátlásokat, segíti a 

tanulókat abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg a "kényes" témákban is. 

Célunk, hogy a tanulók fejében megfogalmazódott kérdések ne haljanak el. Gondolkodjanak, 

kérdezzenek, vitatkozzanak ők és az osztályfőnök is. A válaszokat ne a tanár fogalmazza meg, 

ő csak a saját véleményét mondja el, de társ legyen a megoldáskeresésben. Sokszor egy-egy 

problémát alternatív módon lehet csak kezelni és megoldani, ebben segíthet a szülő is. 

Lényeges, hogy az osztályfőnök - akinek célja a diákok sokoldalú megismerése és fejlesztése - 

élvezze ezt a szabadságot adó együttlétet. Serkentő környezetet teremtsen, bátorítsa a 

gyermekek autonóm törekvéseit, fogadja el fantáziavilágukat. Biztonságos hátteret adjon a 

gyermekeknek, a fejlesztő szándék mellett is elfogadva őket olyannak amilyenek, hiszen 

élettapasztalatukat, társadalmi - emberi mintáikat és személyes élményeiket saját 

környezetükből, életterükből hozzák. 

Az osztályfőnök közvetlen pedagógiai tevékenységének jellemzői 

 Az 5-8. évfolyamon kötelező osztályfőnöki órák nevelési témái lehetnek: kötöttek, 

szabadon választhatók és aktuális eseményekhez kapcsolódóak. 

 Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a 

világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti a 

tanulókat a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a differenciált 

emberkép és identitástudat alakulásához. 

 A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti- és társadalmi 

környezetről, az emberről, és megismerteti őket a magatartási szabályokkal és etikai 

normákkal. 

 Szükség van azonban arra, hogy a javasolt osztályfőnöki program koncentrikusan bővülő 

ismeretrendszere már 5. osztálytól járuljon hozzá a fiatalok önismeretének, önfejlesztő 
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stratégiájának és erkölcsiségének alakításához (egészséges életmód, konstruktív 

életvezetés, kulturált magatartás, erkölcsismeret, hazaszeretet).  

 Az életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával segítse elő a tanuló 

szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való beilleszkedését. 

 Segítse a tanulót kapcsolat-, és viszonyrendszereinek felismerésében, nevelje értékes és 

hasznos kapcsolatok kialakítására és ápolására. 

 Fejlessze a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus képességét az 

életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt. 

Az osztályfőnöki munka a pedagógus egyik legnehezebb, de a leghálásabb feladata. Csak akkor 

érhet el tartós eredményeket, ha következetesen alapoz a szülőkkel való folyamatos 

együttműködésre nevelési feladatainak, céljainak megoldásában. 

1.6. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉG RENDJE 

Célunk egy olyan intézmény működtetése, ahol az iskola minden polgára jól és biztonságban 

érzi magát, ahol megvalósul a tolerancia, a másság elfogadása, empátia, az emberi jogok 

tiszteletben tartása, és ahol mindenki eljuthat képességei maximumára. Pedagógiánk alapja a 

differenciálás és az egyéni bánásmód a társadalmi integráció elérése érdekében.  

A beilleszkedési- tanulási – és magatartási nehézséggel küzdő és sajátos nevelési 

igényű tanulókkal kapcsolatos pedagógia tevékenység 

A tanulók lehetőségeihez, speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint 

kell a munkát megszervezni: 

• a feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, ahol 

erre szükség van; 

• szükség esetén a sajátos igényeinek megfelelő tartalmak, követelmények 

kialakítása és teljesítése; 

•  az osztályfőnökök, szaktanárok segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, 

egyénileg is segítik a tanulókat, önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve, 

értékelésnél figyelembe veszik a szakértői vélemény javaslatait. 

 

Az érintett tanulók megsegítésére az iskola minden tanára kiemelt figyelmet fordít, speciális 

ellátásukról a támogató-segítő- fejlesztő csoport (röviden fejlesztő csoport) gondoskodik.  

Tagjai pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, diszlexia- diszkalkulia -diszgráfia 

módszerspecifikus végzettséggel rendelkező terapeuta, gyógypedagógiai-és pedagógiai 

asszisztensek. 

A beilleszkedési-, tanulási- és magatartási zavarokkal összefüggő pedagógiai 

tevékenység  

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 

nevelési igényűnek. (NKT, 4  §. 3. alapján)  
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A támogató- segítő - fejlesztő munka (röviden: fejlesztő munka) eltér a „hagyományos" 

pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés olyan képességeket fejleszt, melyek a tanulók iskolai 

teljesítményére visszahatva javuló tanulmányi eredményekhez vezethetnek.   
A fejlesztés célja: személyiségfejlődés, pozitív énkép, önbizalom kialakítása, az idegrendszer 

fejlődésének biztosítása a pedagógia eszköztárával, prevenciós-és reedukációs tevékenység, 

mely irányul a részképesség zavarok kompenzálására miközben segíti a tanulót ismereteinek 

bővítésében, így a tanuló jobban meg tud felelni az iskolai szerepeknek és elvárásoknak.  

A fejlesztés tartalmilag kiterjed mindazon részterületekre, amelyeket a szakértői bizottság 

megjelöl. A komplexitás elvének érvényesítése szellemében egyszerre több képességterület 

fejlődésére próbál hatni. 

• A fejlesztés szervezeti formái: 

– egyéni fejlesztés, 

– kiscsoportos fejlesztés (2 - 5 fő), 

lehetőség szerint a szakvéleményben, illetve a szakértői véleményben 

rögzített óraszámok, illetve kapacitás szerint.  

• Tárgyi feltételek: védett környezet, kétszemélyes helyzet biztosítása a fejlesztést végző 

szakemberrel a fejlesztő teremben. A fejlesztéshez szükséges eszközöket a fejlesztést 

végző szakember az előírt fejlesztési terület támogatása alapján válogatja meg.  

Sajátos nevelési igényű tanulókkal összefüggő pedagógiai tevékenység 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. ((NKT, 4  §. 25. alapján) 

A sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs 

foglalkoztatását a szakértői véleményben meghatározott fejlesztési területek és óraszám, 

valamint fejlesztési terv alapján kell megszervezni, a megjelölt szakos gyógypedagógus 

segítségével.  

Az intézményünkben dolgozó gyógypedagógus szakemberek szakirányú végzettségétől 

függően tudjuk a habilitációs-rehabilitációs foglalkozások ellátását biztosítani. Amennyiben 

nem áll rendelkezésre a kijelölt szakember utazótanári ellátás szervezésében tudunk 

közreműködni.  

A fejlesztés alapjául szolgáló fejlesztési tervet a gyógypedagógus 3 havonta készíti el, majd a 

fejlesztési időszak végén az elért eredményeket felülvizsgálva jelöli ki a következő 3 hónap 

fejlesztési tevékenységét, céljait, módszereit a szakértői bizottság véleménye alapján 

meghatározottak szerint.  

A fejlesztés célja: személyiségfejlődés, pozitív énkép, önbizalom kialakítása, az idegrendszer 

fejlődésének biztosítása a gyógypedagógia eszköztárával, habilitációs- és rehabilitációs 

tevékenység, mely irányul a súlyos tanulási zavarok kompenzálására, a fogyatékosságból adódó 

hátrányok kompenzálására, miközben segíti a tanulót ismereteinek bővítésében, így hozzájárul 

a tanulók sikeresebb iskolai integrációjához, képességeinek fejlődéséhez.  

A fejlesztés szervezeti formái és tárgyi feltételei megegyeznek a beilleszkedési –tanulási -

magatartási nehézséggel küzdő tanulóknál leírtakkal. Esetükben azonban speciális, gazdagabb 

eszközrendszer használata indokolt.  



20 
 

A sajátos nevelési igénnyel vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

Szűrés  

Már az óvodai szűrés is fontos előrejelzést adhat a majdani beválásról, a várható problémákról. 

Beilleszkedés szempontjából elsődlegesen az a fontos, hogy a tanuló egyéni értelmi és szociális 

érettségének megfelelő osztályközösségbe kerüljön. Az iskolába lépés utáni szűrés nagyon 

fontos információt ad a tanulókról nemcsak az értelmi képességekre vonatkozóan, hanem a 

gyermek szociabilitásának, feladattudatának, koncentrálóképességének, motorikájának 

fejlettségi fokáról. A szűrést az iskolába lépéskor a fejlesztő-csoport tagjai hivatalból végzik, a 

többi évfolyamon a tanári kérések és kapacitás függvényében a szakértői bizottsági küldés 

alátámasztására végezhető.  

Fejlesztő-és habilitációs-rehabilitációs foglalkozások biztosítása 

A fejlesztést végző szakemberek meghatározott órarend szerint fejlesztő foglalkozások 

keretében változatos módszerekkel fejlesztik a tanulók személyiségét, és a 

szükségesség/kapacitás függvényében a tárgyi tudás bővítését is támogatják speciális 

módszereikkel. 

A foglalkozások légkörét a szakember a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével 

alakítja ki: az oldott, bensőséges, szeretetteljes légkör megteremtése a kiindulópont. A 

csoportokon belül a tanulók együttműködésének segítésére irányuló feladatokat alkalmaz, 

fejlesztő játékokkal oldja a tanulók feszültségét, kudarctűrését.  

Felzárkóztatás, tantárgyi korrepetálás, tanórai megsegítés a komplex fejlesztés kapcsán 

megvalósul, de jellemzően a szaktanár feladata. 

Amennyiben a korrepetálás lehetősége biztosított, a fejlesztésben részesülő, illetve a gyengén 

teljesítő tanulók számára a szaktanár javaslata alapján a részvétel kötelező. 
A tanórán az érintett tanulók megsegítését kapacitástól függően az asszisztensek látják el, akik 

a tanítókkal, tanárokkal és a fejlesztést végző szakemberekkel is szoros kapcsolatban állnak.  

Kapcsolattartás, együttműködés 

A tanulók nevelése, személyiségük alakítása, jellemük formálása a szülők, a pedagógusok, a 

fejlesztő csoport, a teljes iskolaközösség közös feladata.   

Fontos a kölcsönös tiszteleten alapuló, bizalom teli, egymás munkáját segítő kapcsolat. A 

pedagógiai célrendszer része, hogy a szülők kapjanak rendszeres és pontos tájékoztatást 

gyermekük teljesítményéről, magatartásáról.   

Intézményünkben a külső együttműködés a szakmai szolgáltató rendszer tagjaival igen 

hangsúlyos, mivel tanulóink szükségletei egyre változatosabb szakhátteret igényelnek, így a 

pedagógiai szakszolgálat, a szakértői bizottság és az utazótanári ellátást biztosító intézmények 

munkatársaival is folyamatos a kapcsolattartás.  

Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló esetén a tehetség, képesség 

kibontakoztatását segítő tevékenység 

A tehetség- és a képességek kibontakoztatása szempontjából elsődleges, hogy tanulóink 

versenyképes, használható, gyakorlatias tudásra tegyenek szert. 

Kiemelten tehetséges tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki átlag feletti 

általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és 

felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség,  
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A tehetségkutatás tantestületünk minden tagjának feladata. Iskolai szinten színterei a tanítási 

órák, szakkörök, szabadidős foglalkozások. 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység célja tanítványaink kiváló 

adottságainak felismerése, és megfelelő tevékenykedtetéssel tehetségük fejlesztése. 

A tehetségek felismerése történhet: 

• leendő első osztályos gyermekek képességvizsgálatával; 

• tanórai megfigyeléssel; 

• tanórán kívüli időtöltés alatt; 

• mérésekkel, eredmények összehasonlításával; 

• versenyeztetéssel, bajnokságokkal; 

• szülőkkel való kapcsolattartással, konzultációval. 

A tehetség kibontakoztatását serkenti:  

• a megfelelő légkör megteremtése,  

• a motiváció, a pedagógus ösztönző attitűdje,  

• a bizalom,  

• a megfelelő szervezeti strukturáltság,  

• a játékosság. 

A tehetség kibontakoztatását gátolja:  

• a kreativitás lebecsülése,  

• a túlzott fegyelem,  

• a teljesítménykényszer. 

Tehetséggondozás 

A képességek fejlesztésének, a tehetség kibontakoztatásának helyszínei: tanítási óra, tanórán 

kívüli foglalkozások, iskolán kívüli tevékenységek. 

Minden órán módot kell találnunk arra, hogy a tehetséges gyermekek kapjanak értelmi 

szintjüknek és érdeklődésüknek megfelelő ismeretszerzésre lehetőséget. 

Biztosítjuk a gyermekeknek a produktív tanulást: lehetővé tesszük számukra a feladat és 

problémamegoldást, a kreativitásuk fejlesztését. Emellett arányosan törekszünk a reproduktív 

tanulás biztosítására is, amit ugyancsak feladatok megoldásához kötünk. 

A tanítási órán differenciált feladatokat biztosítunk. Csoportbontásnál fontos a viszonylagos 

homogenitás, hogy a tehetséges gyermekek a velük versenyképes kortárstanulókkal ismételten 

összemérhessék képességeiket, erejüket. Megvalósulhat a tantervdúsítás, tananyag gazdagítás. 

Egyes anyagrészekkel elmélyültebben foglalkozhatnak, gazdagíthatják a 

követelményrendszert, projektet készíthetnek, gyűjtő- és kutatómunkát végezhetnek.  

A tanórán kívüli képességfejlesztést olyan tanulásirányításnak tekintjük, ahol normaként a 

következőket jelöljük meg: 

• önkéntességre, öntevékenységre épülést, 

• a tevékenységek értékorientált lehetőségeit, 

• a tevékenység végzésével kapcsolatos széles körű informáltságot, 

• versenyekre felkészítést (iskolai, kerületi, budapesti, országos), 

• vetélkedők szervezését. 

  



22 
 

Az iskolapszichológus működése iskolánkban 

A Kalászsuliban teljes munkaidőben iskolapszichológus működik. Tevékenységével az iskola 

oktató-nevelő munkáját segíti, támogatja. 

Munkáját rendszerszemléletű megközelítésben végzi, a szülő – a gyermek – valamint a 

pedagógus együttműködését szem előtt tartva. Kliensei körébe az intézmény minden 

résztvevője beletartozik. 

Szemlélete preventív; elsődleges célja a tanuló személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme 

és a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése. 

Az iskolapszichológus feladatait a szakmai, etikai irányelvek betartásával végzi. Kliensei felé 

titoktartási kötelezettséggel bír. 

Terápiás tevékenységet nem folytat, szükség esetén jelzi ennek szükségességét és segítséget ad 

a megfelelő szakember megtalálásában. 

Az iskolapszichológus főbb feladatai 

Tanulókkal végzett tevékenységek: 

 Preventív szűrővizsgálatokban való közreműködés az iskola fejlesztő teamjével közösen. 

 Preventív, egészségfejlesztéssel, lelki egészségvédelemmel kapcsolatos előadások 

tájékoztató anyagok, csoportok összeállítása, szervezése /pl. Bullying, drogprevenció/. 

 Társas kapcsolatok vizsgálata. 

 Egyéni konzultáció, mely létrejöhet a szülő, a pedagógus, vagy a tanuló 

kezdeményezésére. 

 /a gyermekkel való egyéni foglalkozás esetén a szülő írásbeli beleegyező nyilatkozata 

szükséges/. 

 Kiscsoportos foglakozások. 

 Osztályfoglalkozások. 

 Tanórán és tanórán kívüli megfigyelések. 

Pedagógusokkal végzett tevékenységek: 

 Egyéni konzultációk adott gyerekkel, vagy osztállyal kapcsolatban. 

 Csoportos konzultációk, esetmegbeszélések /kezdeményezése, részvétel/. 

 Munkájával kapcsolatos értekezleteken való részvétel. 

 Folyamatos szakmai kapcsolattartás az iskolában működő segítő szakemberekkel 

/fejlesztőpedagógusok, logopédus, iskolai szociális segítő/. 

Szülőkkel végzett tevékenységek: 

 Egyéni konzultáció lehetőségének biztosítása. 

 A szülő/szülők, a pedagógus, valamint az iskola hatékony együttműködésének segítése, 

támogatása. 

Kapcsolatot tart, együttműködik: 

 a környéki iskolák pszichológusaival, 

 a családsegítő, gyermekvédelmi intézmények szakembereivel, 

 a pedagógiai szakszolgálat munkatársaival, 

 az iskolai védőnőkkel.  
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1.7. A SZÜLŐ, TANULÓ, PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

Az eredményes pedagógiai tevékenység nem képzelhető el a szülők tevékeny közreműködése 

nélkül. Az iskola és a pedagógusok feladata, hogy szülői kérésre segítséget adjanak gyermekük 

neveléséhez. Az iskolában folyó nevelési feladatok végrehajtásához a pedagógusnak szüksége 

van azokra az információkra, amelyeket csak a szülő közölhet, amelyek segítik feltárni a tanuló 

fejlődését előre vivő vagy hátráltató tényezőket. 

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szülők iskolánk életébe aktívan bekapcsolódva, nevelési 

elveinket és oktatási célkitűzéseinket megismerve, azt elfogadva, azzal azonosulva, partnerként 

vegyenek részt munkánkban. Örömmel vesszük javaslataikat, észrevételeiket, előre vivő 

kritikájukat, ugyanakkor elvárjuk a kompetenciahatárok betartását.  

Szülők, tanulók és pedagógusok együttműködésének színterei, formái 

Az osztályközösség  

az iskola és a diákönkormányzat legkisebb működő egysége, amelynek alapértékei: 

– tanulói joggyakorlás, 

– célok demokratikus meghatározása, 

– közösségen belüli vita, kritika, 

– választott tisztségviselők tevékenysége. 

Iskolaszintű közösségek: 

1. a tantestület: 

Tagjai napi kapcsolatban állnak és folyamatosan megbeszélik a diákokat illetve 

az iskola életét érintő aktuális tennivalókat. Rendszerességgel tartott 

értekezleteken értékelik munkájukat, kijelölik a feladatokat. 

2. DÖK: 

Az általános pedagógiai célok mellett a diákönkormányzat részt vesz az iskola 

mindennapi életének szervezésében is, így konkrét feladatok is hárulnak rá. A 

diákönkormányzat feladatai a következők: 

– közösségi tevékenységek, rendezvények szervezése, 

– megoldásjavaslatok kidolgozása a mindennapokban felmerülő 

problémákra, 

– a diákok véleményének tolmácsolása a pedagógusok, az iskola 

vezetősége felé. 

3. Szülői Munkaközösség (SZMK) 

A szülői munkaközösség dönt saját szervezeti és működési rendjéről. 

Feladatai:  

– az iskolai és családi nevelés összehangolása, 

– vélemények és javaslatok közvetítése az iskola felé 

– az intézményt segítő kezdeményezések, munkák szervezése, 

– mozgósítás az iskolai rendezvényekre, 

– pályázatok írása, 

– szülők közötti kapcsolattartás, 

– vezetőit az intézményvezető összehívhatja, ahol tájékoztatást ad az 

intézmény munkájáról, feladatairól, aktuális problémákról.  
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4. Alapítványi Kuratórium  

Az iskola vezetésével és az SzMK-val együttműködve dönt az alapítvány 

stratégiai kérdéseiben, a programokról, az alapítvány működési irányáról, az 

alapítványi vagyon felhasználásáról. 

A kapcsolattartás formái 

Fogadóórák, szülői értekezletek: Az éves munkatervben meghatározott napokon – 

évente háromszor – szülői értekezletet, valamint fogadóórát – évente kétszer – 

tartunk az alsó és felső tagozaton. 

A továbbtanulás évében közös beszélgetést szervezünk a vágyakról, lehetőségekről. 

Családlátogatások: A családlátogatás keretében lehetőség nyílik környezettanulmány 

végzésére. Ez alkalomból a következőket vizsgáljuk: 

– szociális helyzet, a tanuló helye a lakásban, 

– családi légkör, a gyermek helyzete a családban, 

– nevelési elvek, konkrét nevelés (testi, értelmi, erkölcsi, esztétikai), 

– szabadidő eltöltése, 

– a család véleménye az iskoláról, a pedagógusokról, 

– a gyermek iskolai munkájának támogatása a szülő részéről. 

Alsó tagozaton az első osztályt tanítók a leendő elsősöknél bemutatkozó 

családlátogatáson vehetnek részt. Az így létrejött személyes ismeretség sokat 

segít az iskolába lépés kezdetén.  

Felső tagozaton ajánlott az osztályfőnöknek a problémás gyermekek szüleinél 

tett látogatás. 

Nyílt napok: Annak érdekében, hogy az iskolánk iránt érdeklődők minél jobban 

megismerjék nevelési céljainkat, az iskola légkörét, sajátosságait, 

szolgáltatásait, minden tanévben iskolába hívogató foglalkozásokat, nyílt napot 

tartunk a leendő első osztályosoknak és szüleiknek. Ezen alkalmakkor 

tájékoztatjuk a szülőket az iskola szervezetéről, működési rendjéről, pedagógiai 

programjáról, hagyományairól. Személyesen megismerkedhetnek az induló első 

osztályok tanítóival. A tanítók részletes tájékoztatást adnak a módszereikről és a 

tanulók napirendjéről. Segítséget nyújtanak a családoknak ahhoz, hogyan 

könnyíthetik meg gyermekük iskolába lépését. A szülők megtekinthetik az 

iskola helyiségeit, és a leendő első osztályok tantermeit is.  

A felső tagozaton is lehetőséget biztosítunk a szülőknek, hogy évente egy 

alkalommal az éves munkatervben meghatározott időpontban tanórákat és egyéb 

iskolai foglalkozásokat látogassanak. 

Írásbeli tájékoztatás színterei:  

Internet: e-napló, honlap, az iskola közösségi oldala, G Suite iskolai rendszer; szükség 

szerint üzenőfüzet. 

Az írásbeli kapcsolattartás legfőbb színtere az elektronikus napló, mely többek között 

az alábbi lehetőségeket biztosítja: 

– érdemjegyek, 

– magatartás, szorgalom értékelése,  

– e-Ügyintézés: hiányzások igazolása, kikérők, gyengén teljesítők 

értesítése, tájékoztatás stb. 

Telefonos kapcsolat olyan sürgős esetekben, ami nem tűr halasztást. 

Rendezvények, melyeken a pedagógusok a diákok és a szülők együtt dolgoznak, 

alkotnak, együtt készülnek. Ezek az összetartozást, a közösségi érzést erősítik. 

http://nonprofit.hu/?q=/node/27797
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A szülő, a tanuló, a pedagógus kapcsolattartásának tartalmi kérdései 

A család az elsődleges szocializáció színtere. Ezért az iskolai nevelés területén kapcsolódni kell 

hozzá, figyelembe venni hatásait, így lehet rá építeni. 

Az osztályozás, értékelés rendszerét nyitottá kell tenni. Az elérhető érdemjegyek szerint 

szintezett tantárgyi követelményeket a szülők és a gyerekek rendelkezésére kell bocsátani a 

pedagógiai programon keresztül. 

Amennyiben a tanuló magatartásával, tanulmányi eredményével kapcsolatban súlyos probléma 

merül fel, a szülőt azonnal értesíteni kell. 

A továbbtanulás, pályaválasztás során nagyon szoros tanár – szülő – diák kapcsolatra van 

szükség.  

A pedagógus a szülőkhöz való viszonyában szaktanácsadói szerepkört lát el. Legalapvetőbb, 

hogy egyeztessék a családok és az iskola nevelési követelményrendszerét.  

Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán 

kívüli intézményekkel 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetésének állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

• az intézmény fenntartójával, 

• a területileg illetékes önkormányzattal,  

• a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalásszal, 

• a budakalászi Német Nemzetiségi Egyesülettel, 

• a helyi oktatási intézmények vezetőivel, 

• a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálatokkal, 

• az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatókkal, 

• a Kalász Suliért Alapítvánnyal, 

• az egyházak helyi képviselőivel. 

Iskolánk kapcsolatban áll a moholi Novak Radonič Általános Iskolával testvériskolai 

megállapodás alapján. 

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

fenn helyi civil szervezetekkel, gazdálkodókkal. 

1.8. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE 

Az osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló vizsga, javítóvizsga 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI alapján: 

A tanuló tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos szabályok 

64. § 

(1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 

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

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

A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.  

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

megállapításához, ha…  

• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  

• engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  
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• az 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a 

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,  

• a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.  

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

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

lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.  

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

kívánja.  

Iskolánkban a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie német nemzetiségi nyelvből valamint 

német népismeretből abban az esetben, ha nem heti 5 plusz 1 órában tanulta ezeket a 

tantárgyakat korábban, és csatlakozni szeretne ehhez a csoporthoz. 

(6) A vizsgázó pótló vizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról 

neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel 

eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a 

vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető 

vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató engedélyezheti, hogy 

a vizsgázó a pótló vizsgát az adott vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. 

A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

(7) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha  

• a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,  

• az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból 

elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

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

15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel osztályozó vizsga 

esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két héttel, javítóvizsga esetén a tanév végén 

(bizonyítványosztáskor) közölni kell. 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) 

szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik 

tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg. 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64-73.§ -aiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni. 

 Belső vizsgák a 7. – 8. évfolyamon 

Irodalom és matematika tantárgyakból tett vizsgák rendje 

Hagyományaink szerint a 7. évfolyamos tanulóink irodalom és matematika tantárgyakból belső 

vizsgát tesznek a tanév végén. 

A vizsgák célja: 

– A tanulók legyenek képesek rendszerezni a felső tagozat során megszerzett 

ismereteiket. 

– Az órákon elsajátított tananyagot képesek legyenek önálló anyaggyűjtéssel 

kiegészíteni. 

– Az ily módon összegyűjtött információt rendszerezzék tételek formájában, és 

ezeket külön füzetbe dolgozzák ki a vizsgára. 
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– A tantárgyi vizsga célja továbbá a középiskolai felvételire való felkészítés, a 

vizsgahelyzetben való szereplés elsajátítása illetve a tanulók szóbeli 

kifejezőkészségének fejlesztése. 

A vizsgák lebonyolításának menete: 

– A tanév során megkapott tételcímek alapján a diákok kidolgozzák a vizsga anyagát, 

melyeket a szaktanár a tanév során legalább egyszer beszed és ellenőriz, majd 

kiegészítéseivel ellátja. 

– A tantárgyi vizsgát a tanév végén május vagy június hónapban tartjuk meg. 

– A vizsga napján megjelent tanulók a megadott tételekből kettőt húzhatnak, és a 

számukra kedvezőbb témából írásban felkészülnek. Magyar irodalom tételhez a 

kapcsolódó irodalmi szemelvényeket segítségül megkapják, matematikához pedig 

a tétel kifejtéséhez szükséges (sík és térmértani) segédeszközöket. 

– A felkészülés után a tanulók a szaktanár és legalább még egy tanár jelenlétében 

adnak számot tudásukról. 

– A vizsgát követően a tanulók osztályzatot kapnak feleletükre, mely 200%-osan 

súlyozva kerül be a naplóba. 

– A tételhúzás előtt a vizsgázó köteles bemutatni tételfüzetét, amelyben minden tételt 

részletesen kidolgozott. 

– Tételfüzetük színvonalas kidolgozását szintén osztályzattal értékelhetjük. 

– Ha a vizsgázó a húzott tételekből teljes tájékozatlanságot árul el, a vizsgáztató egy 

másik alkalommal póttételt húzathat vele. 

A tanulási nehézséggel küzdő vizsgázónak: 

– kevesebb, a szaktanár által kijelölt tételeket kell kidolgoznia (szaktanára és 

fejlesztőpedagógusa segítségével), 

– a felkészülési idejét meg lehet növelni, 

– engedélyezni lehet, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen. 

Matematikából és magyar irodalomból a 8. évfolyamon csoportos projekt-vizsgát tesznek a 

tanulók. 

A témaválasztás a szaktanár irányítása mellett kerül kialakításra. 

A téma feldolgozása sokféle módon történhet,  

– akár a hagyományos órakeretben,  

– akár az iskola időkeretén túl.  

A termék, a produktum összeállítása a munka befejező fázisainak egyike.  

– Lehet prezentáció, 

– kiállítás,  

– kiadvány,  

– iskolaújság,  

– könyv,  

– videó készítés, stb. 

A produktum bemutatásával kezdődik a projektmunka értékelő fázisa, ahol fontos az 

önértékelés, egymás munkájának pozitív szemléletű mérése, szükség esetén a produktum 

korrigálása.  
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Német nemzetiségi nyelv és irodalomból tett vizsgák rendje 

A 4. évfolyamos tanulóink vizsga követelményei: 

 Szóbeli vizsga, melynek célja az alsó tagozaton szerzett szókincs, egyszerű nyelvtani 

szabályok alkalmazása. A témák a tanult tananyagot tartalmazzák, ezeket a szaktanár 

segítségével a tanulók dolgozzák ki. 

A 6. évfolyamos tanulói vizsga: 

 Lehetőség A2 junior nyelvvizsgára. A vizsgára való felkészítést és a vizsgáztatás 

adminisztrációját iskolánk szervezi. 

A 7. évfolyamon a szaktanár által megadott témakörökből szóbeli vizsgát tesznek a tanulók. 

A 8. évfolyamos tanulói vizsga: 

 Lehetőség a német állam által támogatott B1 nyelvvizsgára. A vizsgára való felkészítést 

és a vizsgáztatás adminisztrációját iskolánk szervezi. 

1.9. AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK, ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI 

A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony kezdete 

Az iskolai jogviszony létrejöttét a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza.  

Az iskola tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely jelentkezés alapján 

történik. A felvételről és átvételről az iskola intézményvezetője dönt.  

Csoportba sorolás a tanulók felvételénél 

A tanulócsoportok kialakítása során törekszünk megfelelő fiú-lány, körzetes-körzeten kívüli, 

illetve a Pedagógiai Szakszolgálat javaslata alapján fejlesztésre szoruló tanulók osztályok 

közötti megfelelő arányának kialakítására. 

Az első osztályba beiratkozó tanulók jelentkezhetnek általános tantervű csoportba és 

nemzetiségi német nyelvet tanuló csoportba. A csoportokból heterogén osztályokat szervezünk. 

Más iskolából átiratkozáskor a következő eljárások lehetségesek: 

• indokolt esetben osztályozó vizsga letétele, 

• türelmi idő kijelölése felzárkózásra,  

• évfolyamugrás osztályozó vizsga letételével, 

• nemzetiségi nyelvi csoportba sorolás, ha a tanuló sikeres különbözeti vizsgát tett, 

vagy ha német nemzetiségi nyelvet tanult. 

Átvételi eljárás: 

Az átvételről az iskola intézményvezetője az intézményvezető-helyettesek és a leendő 

osztályfőnök véleménye alapján dönt. Ennek meghozatalakor figyelembe veszi az 

osztálylétszámot, a fogadó osztályközösség tanulói összetételét, a jelentkező tanuló tanulmányi 

eredményét, a magatartás és a szorgalom értékelését, előzetes idegen nyelvi tanulmányait, 

sajátos nevelési igényét, ill. egyéni sajátos körülményeit. Az átvételi eljárás eredményéről a 

szülőt írásban értesítjük. 

Ha az iskola a felvételi kötelezettsége után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, 

előnyben részesíti a hátrányos helyzetű gyermeket.  
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Amennyiben az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett 

csoportba tartozók között sorsolás útján dönt a nemzeti köznevelésről szóló törvényben 

meghatározottak szerint. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni.  

Sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt 

különleges helyzete indokolja.  

A nemzetiségi nyelv, vagy nem kötelező tanítási órák választása 

Iskolánkban a német nemzetiségi nyelv választható tantárgy. Választása esetén a tanulók heti 

óraszáma magasabb az általános tanterv szerint tanulókénál. A jelentkezés a szülő részéről 

nyilatkozat formájában, formanyomtatványon történik a beiratkozáskor, illetve a tanuló más 

intézményből történő átvételekor. 

A német nemzetiségi nyelvet tanulók 4. osztálytól idegen nyelvként tanulják az angolt. Minden 

tanulónk számára kötelezően választható az etika/hit- és erkölcstan tantárgy. Ezeken a tanítási 

órákon a tanuló köteles a tanítási év végéig részt venni. 

A beiratkozó elsős tanulók kivételével a tanulók szülei minden év május 20-ig jelezhetik 

változtatási igényüket.  
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2 .  H E L Y I  T A N T E R V  

2.1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott alábbi kerettantervre épül:  

1. és 5. évfolyamon, 2020-2021-es tanévtől, felmenő rendszerben: 

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

rendelet, amely a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításaként kerül bevezetésre. 

(A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról.) 

A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai 

foglalkozások 

Mivel a kerettanterv által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek 

csak a nyolcvan százalékát fedik le, a fennmaradó húsz százalékot iskolánk pedagógusai a 

kerettantervben szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói 

képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel. 

A szülő azzal, hogy gyermeke részére iskolánkat választotta, egyben az alábbi tantárgyak 

óraszámának emelését is elfogadta. 

A normál tanrendű csoportoknál: 

A  k e r e t t a n t e r v b e n  s z e r e p l ő  k ö t e l e z ő n é l  t ö b b  ó r a s z á m  

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Tantárgy         

Környezetismeret         

Magyar nyelv és irodalom 1 1 1 1  1 1 1 

Matematika 1 1 1 1  1 1 1 

Informatika         

Természetismeret         

Fizika         

Kémia         

Biológia         

Földrajz         

Hon- és népismeret     1    
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A német nemzetiségi nyelvet tanuló csoportoknál: 

A  k e r e t t a n t e r v b e n  s z e r e p l ő  k ö t e l e z ő n é l  t ö b b  ó r a s z á m  

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Tantárgy         

Német 2 2 2 2  2 2 2 

Német népismeret         

Környezetismeret         

Magyar nyelv és irodalom 
  

      

Matematika         

Informatika         

Természetismeret         

Fizika         

Kémia         

Biológia         

Földrajz         

Hon- és népismeret     1    

 

A Kalász Suli Általános Iskolában ötödik évfolyamon tanítjuk a Hon- és népismeret tantárgyat. 

A Dráma és színház tantárgy szervezése hetedik évfolyamon projekthét keretében valósul meg. 

A helyi óraterv kialakítása az alábbi szempontok figyelembevételével történt: 

– a NAT előírt óraszámai, 

– a nemzetiségi oktatásra vonatkozó előírások, 

– a helyi sajátosságoknak, igényeknek való megfelelés. 
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Helyi óraterv 

A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát az Nkt. és 

a NAT 2020 határozza meg.  

tárgy évf. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 Ált. Né. Ált. Né. Ált. Né. Ált. Né. Ált. Né. Ált. Né. Ált. Né. Ált. Né. 

magyar 7+1 7 7+1 7 5+1 5 5+1 5 4 4 4+1 4 3+1 3 3+1 3 

német - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 

német népism. - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

történelem - - - - 2 2 2 2 

állampolgári 

ismeretek 
- - - - - - - 1 

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

digitális kultúra - - 1 1 1 1 1 1 

angol - - - 2 1 3 1 3 2 3 2 3 2 

környezetism. - - 1 1 - - - - 

természettud. - - - - 2 2 - - 

fizika - - - - - - 1 2 

biológia - - - - - - 2 1 

kémia - - - - - - 1 2 

földrajz - - - - - - 2 1 

vizuális kultúra 2 1,5 2 1,5 2 1,5 1 1 1 1 1 1 

ének-zene 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1 2 1 1 1 1 

hon- és népism. - - - - +1 - - - 

technika és 

tervezés 
1 1 1 1 1 1 1 - 

etika/hit- és 

erkölcstan 
1 1 1 1 1 1 1 1 

közösségi 

nevelés 

(osztályfőnöki) 
- - - - 1 1 1 1 

testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Összesen: 24 27 24 27 24 27 25 27 28 31 28 31 30 33 30 33 
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2.2. A NAT-BAN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI 

MEGVALÓSÍTÁSA 

A Kalász Suliban, a Nat-ban megfogalmazottakkal összhangban feladatunknak tartjuk a 

nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadását, megőrzését, az egyetemes 

kultúra közvetítését, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítését. 

Feladatunk továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, 

attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való 

törekvés megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése. 

Célunk, hogy a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljünk az igazság és az 

igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlesszük a harmonikus személyiség kibontakoztatásához 

szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket. 

Iskolánk általános műveltséget megalapozó, 8 osztályos általános iskola. 

Alsó tagozaton a tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra szétosztva 

szervezzük meg a nevelés, oktatás hatékonyságát szem előtt tartva, az iskolai partnereinek (pl. 

a szülők) igényeihez és a lehetőségeinkhez igazodva. 

Az alsó tagozat első két évének feladata a tanulók között tapasztalható különösen jelentős 

egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése a fejlesztő csoporttal együttműködve. 

A tanítás-tanulás szervezése játékos formában történik, a tanulói közreműködésre építve, az 

érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre, és a tanulói képességek 

fejlesztését szolgáló ismeretek elsajátítására irányulva. Ennek a játékosságnak a révén 

megkönnyítjük az átmenetet az óvoda és az iskola között, és a tanulás okozta nehézségek 

oldására is figyelmet fordítunk. Ebben az időszakban a tanulói terhelésnek a tanulói 

képességekhez igazodva kell növekednie. 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-

elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Továbbra is előtérbe helyezve a 

NAT elveiből következő játékosságot, motiválási és a tanulásszervezési folyamatokat. 

Az iskola teret ad a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának, segíti természetes fejlődésüket, 

érésüket. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – élményszerű tanulással, 

problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal 

– fejlesztjük az alapvető képességeket és alapkészségeket. A kíváncsiságtól és érdeklődéstől 

motivált, szabályozott és kötetlen tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejlesztjük 

a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, és megalapozzuk a társas 

együttműködést, a reális önértékelést. 

A felső tagozat 5–6. évfolyamán elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási 

eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak 

megalapozásának folytatására törekszünk. A gyermeki gondolkodás fejlődéséhez, az életkori 

sajátosságokhoz igazodva figyelembe vesszük, hogy a tanulók gondolkodása erősen kötődik az 

érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz, ezért integratív-képi gondolkodásra alapozó 

fejlesztést folytatunk. 

7 – 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már 

megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, megerősítése, bővítése, az életen át tartó tanulás 

és fejlődés megalapozása folyik. Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, 

pályaorientációra.  

A Kalász Suliban az 1–4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5–8. évfolyamokon is együtt neveli a 

különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, 

szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek 
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megfelelően felkészítjük őket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő 

továbbtanulásra, illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakaszára. 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

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

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

A megvalósítás lehetőségei: 

Helyszín: tornaszoba, udvar, városi sportcsarnok, BMSE műfüves pálya, a helyi cserkészcsapat 

pályája 

Heti két óra kiváltható sportolással iskolai sportkörben, vagy - a tanuló kérelme alapján - 

sportszervezet, sportegyesület keretei között végzett, és a sportszervezet, sportegyesület által 

igazolt sporttevékenységgel. 

Az iskolai sportkör szakmai programja  

A sportkör feladata az iskolán kívüli szabadidős tevékenység és az egészséges életmódra 

nevelés, a sportkultúra megszerettetése mellett, a diákok versenyrendszerbe való bekapcsolása 

és felkészítése is. A felkészítést és a kiválasztást szolgálja a házibajnokságok rendszere.  

2.3. AZ ALAPKÉPZÉST KIEGÉSZÍTŐ VÁLASZTHATÓ TANÓRAI ÉS TANÓRÁN KÍVÜLI 

FOGLALKOZÁSOK INDÍTÁSÁNAK ELVEI, FELTÉTELEI 

Német nemzetiségi nyelvoktatás 1-8. osztályban 

Intézményünk szakmai alapdokumentuma szerint német nemzetiségi nyelvoktató iskola. 

Az elsős beiratkozóknál nyilatkozatban vállalja a szülő a német nemzetiségi nyelv tanulásával 

járó többletterhet. 

Ez a nyilatkozat visszavonásig, illetve a tanulói jogviszony megszűnéséig érvényes.  

Többletterhek, óraszámi eltérések a nemzetiségi nyelvet tanuló gyermekek programjában: 

– az óraszámok kialakítása a következő kormányrendeletek alapján történik: a Kormány 

5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

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

– Bizonyos tantárgyak óraszáma a nemzetiségi csoportokban alacsonyabb. 

– A magasabb évfolyamokra becsatlakozni kívánó tanulónak az adott évfolyam 

megkezdéséhez sikeres szintfelmérőt kell teljesítenie. 

Iskolánkban osztályonként csoportbontásban párhuzamosan más-más program alapján folyik a 

nevelő-oktató munka. Az egyik csoportban német nemzetiségi nyelvoktató programban vehet 

részt a tanuló, a másik csoportban a kötelezőnél magasabb óraszámban tanul magyar nyelv és 

irodalmat, matematikát.  

A német nemzetiségi nyelvoktató program szerint működő csoportban 1. osztálytól 8. osztályig 

minden évfolyamon heti 5 német nyelv és irodalom órán, és 1 német hon- és népismeret órán 

vesznek részt a tanulók.  

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 

kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

Budakalászon német és szerb nemzetiségű lakosok is élnek. 
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Az alábbi tantárgyak tanterveiben szereplő tananyagtartalmakon keresztül ismerhetik meg 

diákjaink a településen élő nemzeti, etnikai kisebbség kultúráját:  

• Német nyelv és irodalom, német hon- és népismeret tantárgy. 

• Magyar irodalom tantárgy keretén belül, mesék, népszokások. 

• Ének-zene tantárgy keretén belül különböző nemzetiségi népdalok feldolgozása. 

• Történelem, valamint hon és népismeret tantárgyon belül, különböző népszokások, 

hagyományok, tárgyi emlékek. 

• Etika tantárgy keretében a kultúrák keveredése. 

• Vizuális kultúra, más nemzetek ünnepi szokásai. 

Etika/hit- és erkölcstan oktatása 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint az általános iskola 1–8. 

évfolyamán az etika tantárgy oktatása kötelező tanórai keretben történik. Az etika óra helyett a 

szülők egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan órát választhatnak. A hit- és 

erkölcstan oktatás tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg. A választás egy teljes 

tanévre szól, és a kötelező tanórai foglalkozással egyenértékű. Az elektronikus naplóban, a 

törzslapon és a bizonyítványban etika/hit- és erkölcstan tantárgyi megnevezést alkalmazzuk, 

elkerülve annak lehetőségét, hogy a későbbiekben megkülönböztethető legyen, a tanuló melyik 

foglalkozást látogatta. A tanulók teljesítményét szöveggel értékeljük („Aktívan részt vett”, 

„Részt vett”). 

A nem tanórai keretben tartott foglalkozások 

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervezi: 

• Fejlesztő foglalkozások egyéni fejlesztési terv alapján és pszichológiai megsegítés 

a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára, illetve 

szükség esetén az iskola pedagógusai szerint fejlesztő foglalkozásra javasolt 

tanulók számára fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus és pszichológus 

segítségével. 

 Logopédiai foglalkozások beszédkorrekcióra szoruló tanulók, 

beszédfogyatékos tanulók számára logopédus szakember által. 

 Anyanyelvi, matematikai fejlesztés, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia 

prevenciós és reedukációs terápia és pszichológiai megsegítés egyéni 

fejlesztési terv alapján a pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, nagyothalló, 

beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók számára 

gyógypedagógus, pszichológus segítségével. 

 Autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóink szakszerű ellátása. 

• Tantárgyi korrepetálások. 

• Tanulmányi versenyek szervezése, a versenyekre való felkészítés. 

• Múzeumi, könyvtári órák. 

• Hagyományőrző programok. 

• Tanulmányi kirándulások. 

• Művészeti szakkörök. 

• Tehetséggondozó szakkörök. 

• Felvételi előkészítő foglalkozások. 

• Iskolai sportfoglalkozások, sporttáborok. 

• Úszásoktatás szervezése igény szerint. 

• A Komplex Alapprogram öt alprogramjához kapcsolódó foglalkozások. 
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• Alsó tagozaton napközis csoportok, felső tagozaton tanulószobás csoportok 

biztosítása. 

Szakkörök: az alsó létszámhatár 8 fő, a felső határt a körülmények szabják meg (pl.: 

számítógépek száma). Korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások esetén létszámhatár nincs. 

A tanulóknak joga, hogy érdeklődési körüknek megfelelően válasszanak az iskola által 

meghirdetett foglalkozások közül, és kötelességük, hogy a jelentkezés után azon részt vegyenek 

a tanév végéig. 

2.4. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK, ÉS 

TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

Iskolánkban a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben meghatározottak szerint 

gondoskodunk a térítésmentes tankönyvellátásról.  

A nevelő-oktató munka során pedagógusaink csak olyan nyomtatott tankönyvet használnak a 

tananyag feldolgozásához, amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek. 

Egyéb taneszközök 

A nyomtatott tankönyveken túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb taneszközökre is 

szükségük lehet. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők egyénileg, illetve a szaktanárok egymással egyeztetve határozzák meg 

az iskola helyi tanterve alapján. 

Az előírt taneszközökről a szülőket tájékoztatjuk.  

2.5. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI 

A továbbhaladás szakaszhatára az egyes évfolyamokon a tanév vége. 

• Ha a tanuló a továbbhaladás feltételeit nem teljesíti, legfeljebb három tantárgyból 

elégtelen osztályzatot kap, augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. Ennek sikere 

esetén magasabb évfolyamba léphet, sikertelenség esetén pedig az évfolyamot 

ismételni köteles. 

• Ha a tanuló a jogszabályban megengedett időnél nagyobb mértékben hiányzik, illetve 

iskolalátogatás alóli felmentése van, a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozóvizsgára kötelezhető. 

• Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból év végén nem éri el a helyi tantervben 

meghatározott követelményeket, továbbhaladhat, ha szakértői vélemény alapján a 

köznevelési törvény 56. §-a szerint felmentést kapott az értékelés alól az adott 

tantárgyban. 

• Az iskola intézményvezetője a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal 

engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az 

előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben csak a 

megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló.  
• Lehetővé tesszük szülői kérésre egyedi esetekben, a követelmények magas szintű 

teljesítése esetén, osztályozó vizsga letételével az évfolyamugrást. Ilyen irányú szülői 

kérésekről az osztályfőnök és az osztályban tanító pedagógusok véleményének 

kikérésével az intézményvezető dönt. 
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2.6. A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÍRÁSBAN, SZÓBAN VAGY 

GYAKORLATBAN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJA, 

DIAGNOSZTIKUS, SZUMMATÍV, FEJLESZTŐ FORMÁI, A MAGATARTÁS ÉS A 

SZORGALOM MINŐSÍTÉSÉNEK ELVEI 

Értékelési rendszerünkben egyaránt jelen van 

1. a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelés, 

2. a minősítő (szummatív) értékelés, 

3. a fejlesztő (formatív) értékelés. 

Az ellenőrzés és értékelés akkor lehet csak eredményes, ha a tanulók tudják mit várunk el tőlük. 

Ismerniük kell a követelményeket, a viszonyítási alapot, melyeket a Házirend, illetve a tantárgyi 

tantervek tartalmaznak.  

A nevelés és oktatás minden mozzanata tartalmaz a tanulók viselkedésére, előmenetelére 

vonatkozó visszajelzést, megerősítést vagy helytelenítést. A tanulók magatartásának, 

szorgalmának, tanulmányi teljesítményének értékelése szerves egységet alkot még akkor is, ha 

az értékelésben a pedagógiai helyzettől, a tanulók életkorától függően különböző formákat 

alkalmazunk. Értékelési rendszerünket úgy dolgoztuk ki, hogy abban kiemelt szerepet kap a 

személyre szabott, differenciált, fejlesztő értékelés. Ennek célja nem a minősítés, hanem a 

tanulás támogatása. 

Az értékelésnek fontos része az önértékelés, a társak értékelése. 

Az ismeretek számonkérésének formái 

A tanulmányi munka ellenőrzésének egyedi formáit, az értékelés szempontjait az egyes 

tantárgyak tanterve tartalmazza. A beszámoltatás leggyakrabban, legáltalánosabban 

alkalmazott formái:  

Szóbeli beszámoló  

Sok esetben problémát jelent a szóbeli beszámoltatás időigényessége, ennek ellenére egyetlen 

tantárgynál sem hiányozhat ez a forma, hiszen a gyerekek beszédkészségének kialakítása és 

fejlesztése fontos képzési feladat.  

Formái:  

• Teljes felelet: egy téma, vagy az előző órán tárgyalt tananyag önálló kifejtése 

életkortól függő időtartamban. A feleltetés alatt legyen feladata a többi tanulónak 

is (pl. feladatlap kitöltése, keresztrejtvény megoldása, kérdésfeltevés a felelőnek). 

A felelő meghallgatása is sok esetben nevelő hatású, nem csupán a tanulók 

ismereteit bővíti, hanem szociális képességeit is fejleszti (türelem, a másokra való 

figyelem, tolerancia stb.).  

• Rövid felelet: egy rövidebb anyagrész, memoriter felmondása. 

• Egyszerű kérdésekre adott rövid válaszok (kérdések az előző órai anyagból).  

• Felelet, párbeszéd formájában: pl. idegen nyelvből, szituációk előadása, párban.  

• Kiselőadás: A kiselőadást vázlat segítségével, szabadon adja elő a tanuló.  

Írásbeli beszámoló  

Leggyakoribb formái:  

• Diagnosztikus felmérő, tudásszint felmérő dolgozat: diagnosztikus jellegű 

felmérés, melyet valamely témakör tanításának kezdete előtt írat a tanító, a 

szaktanár. Ezt a mérési formát a tanulók előzetes tudásának feltérképezésére 

használjuk (pl. 5. osztály év elején matematika, és magyar nyelv tárgyakból). 
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• Témazáró dolgozat: egy-egy nagyobb témakör lezárását követő felmérés. 

Időpontját a tanulók legalább egy héttel korábban ismerik.  

• Röpdolgozat, írásbeli felelet: egy kisebb anyagrész, néhány (legfeljebb öt) tanóra 

ismeretanyagát számon kérő felmérés. Az írásbeli feleletnek ez a formája nem 

mindig előre bejelentett. A pedagógus számon kérheti a házi feladatot, az adott 

órára feladott ismeretet (szabályt, alapfogalmakat, térképismeretet, memoritert, 

idegen nyelvből szavakat, nyelvtani szerkezetet stb.) is, formája lehet esszé, 

feladatlap, totó stb.  

• Kutatómunka: egy-egy választott témakör önálló, otthoni feldolgozását követő 

írásbeli dolgozat.  

• Házi dolgozat: egy téma önálló feldolgozása, könyvtári kutatómunkával, illetve 

bármilyen segítség igénybevételével. 

Gyakorlati munka:  

Valamilyen eszköz, tárgy (modell), rajz, játék, tanulói kísérlet, kísérleti eszköz stb. 

elkészítése. 

A beszámoltatások rendje 

• Az előző óra anyaga bármilyen formában, bejelentés nélkül számon kérhető. 

• Minden egyéb számonkérésről, annak módjáról, idejéről és témájáról (témazárók, 

kiselőadások, vizsgák stb.) a tanulót előre tájékoztatjuk. 

• Az írásbeli dolgozatokat a tanár kézjegyével látja el. Az írásbeli munkák kiosztási 

határideje nem lehet több két hétnél. A témazáró dolgozatokat a szülők 

megtekinthetik az iskolában, ezeket a tanítók, szaktanárok a következő tanév végéig 

megőrzik. 

• Napköziben, tanulószobán a feladatokat a tanár mennyiségileg vagy minőségileg 

ellenőrzi, és ezt „láttamozva” jelzi.  

• A tanórákon a házi feladatokat tanári iránymutatással minden esetben javítani kell. 

• A házi feladat az órán feladott anyag gyakorlása.  

Az írásbeli munkák értékelése 

• A témazárók, félévi és év végi dolgozatok egységes megítélése érdekében az alábbi 

százalékos értékelést alkalmazzuk: 

100 % - 90 % 5 (jeles) 

89 % - 75 % 4 (jó) 

74 % - 55 % 3 (közepes) 

54 % - 40 % 2 (elégséges) 

39 % - 1 (elégtelen) 

• A „központi felméréseket” a központilag megadott pontozás alapján értékeljük. 

• Tantárgyanként és a számonkérés fajtájától függően a tartományok változhatnak. A 

tanulókkal az értékelési szempontokat, átváltási kulcsokat közöljük. 

• Az egyéni értékelési, pontozási rendszerét minden pedagógus az év első szülői 

értekezletén közli a szülőkkel, az első tanítási órán a tanulókkal. 

Az írásbeli beszámoltatásnak a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya: 

• Témazárók, félévi, év végi, évfolyamszintű felmérések 200%-nak számítanak. 

• Gyűjtőmunkák, házi dolgozatok, szorgalmi feladatok osztályzattal is értékelhetők 

és egy részjegynek (100%) számítanak. 
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• Az iskolai dolgozatok, témazárók, feladatlapok, feleletek, munkák stb. érdemjegyét 

a szaktanár az e-naplóba beírja. 

A magatartás és a szorgalom értékelése 

a) A magatartás értékelése 

A magatartás érdemjegy a tanuló iskolai és az iskolán kívüli szervezett programokon tanúsított 

fegyelmezettségét, viselkedését, társaihoz, nevelőihez való viszonyulását, kommunikációját, 

saját maga és mások iránt érzett felelősségérzetét, a közösségi életben való részvételét, 

aktivitását értékeli az életkorhoz mérten. 

Kiemelten figyelembe vesszük, hogy a tanuló a házirendet betartja-e. 

A magatartást minősítő érdemjegyek tartalma 

PÉLDÁS  érdemjegyet kap az a tanuló, aki a közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó 

kezdeményezéseivel, véleményének megfelelő nyilvánításával, példás 

viselkedésével elősegíti, és társait is erre ösztönzi. Szereti a közösségi életet, szívesen 

tevékenykedik benne, érte az iskola házirendjét betartja, társainak példát mutat, 

nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias, fegyelmezett, 

megbízható, pontos, segítőkész. 

JÓ  érdemjegyet kap az a tanuló, aki részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat 

elvégzi, iskolai és iskolán kívüli viselkedése ellen általában nincs kifogás; az iskola 

házirendjét és az iskolai együttélés szabályait betartja; nevelőivel, társaival, szüleivel 

szemben tisztelettudó, általában udvarias, fegyelmezett, segítőkész, megbízható, 

pontos. 

VÁLTOZÓ érdemjegyet kap az a tanuló, aki a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, 

alakítására nincs befolyással, viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik 

javulni. Az iskola házirendjét, a szabályokat csak állandó figyelmeztetéssel tartja be, 

nevelőivel, társaival, a felnőttekkel szemben nem udvarias és nem tisztelettudó, társai 

viselkedését közömbösen nézi, nem segít, fegyelme ingadozó, munkája pontatlan. 

ROSSZ  érdemjegyet kap az a tanuló, aki munkájával és viselkedésével a közösség fejlődését 

hátráltatja, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével rossz példát mutat társainak, hibáit 

nem látja be, közösségi munkát nem végez, másokat visszatart, szándékosan árt a 

közösségnek, az iskola házirendjét nem tartja be, ismételt figyelmeztetések ellenére 

sem. Nevelőivel, társaival, felnőttekkel szemben tiszteletlen, udvariatlan, 

fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik, rongál. 

b) A szorgalom értékelése 

A szorgalom érdemjegy a tanuló tanulmányi munkáját, ebben tanúsított hozzáállását, 

munkavégzésének aktivitását, önállóságát, igényességét értékeli. 

A szorgalom értékelése nem függ közvetlenül össze a tanuló tanulmányi teljesítményével, mert 

figyelembe vesszük a gyermek képességeit, életkörülményeit is, s azt minősítjük, hogy 

lehetőségeiből mennyit valósít meg.  
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A szorgalmat minősítő érdemjegyek tartalma 

PÉLDÁS érdemjegyet kap az a tanuló, aki igényli tudása bővítését: céltudatosan és észszerűen 

szervezi meg munkáját. Munkavégzése pontos, megbízható, minden tárgyban 

elvégzi feladatait, munkavégzésében önálló, önellenőrzése rendes. 

Kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig 

felkészült, figyel, érdeklődik. Érdeklődése az iskolán kívüli ismeretanyagra is 

kiterjed. Egyes iskolai tárgyakban a tananyagon kívül is törekszik ismeretek 

szerzésére. 

JÓ  érdemjegyet kap az a tanuló, aki figyel az órákon, házi feladatait rendszeresen 

elvégzi, az órákra lelkiismeretesen készül fel, megbízhatóan dolgozik. Ösztönző 

hatásokra rendszeresen dolgozik és ellenőrzi önmagát. Tudja, mihez kell segítséget 

kérnie. Általában felkészül, de pluszmunkát, szorgalmi feladatokat nem vállal. 

Érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. 

VÁLTOZÓ érdemjegyet kap az a tanuló, akinek a munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, 

máskor figyelmetlen, pontatlan. Önállótlan, csak utasításra kezd a munkához, nem 

ellenőrzi magát. Munkája változékony jellegű. A szétszórtság, felszínesség jellemzi, 

ritkán figyel valamire. Iskolai érdeklődése szűk körű. 

HANYAG érdemjegyet kap az a tanuló, aki figyelmetlenül, igénytelenül dolgozik, 

megbízhatatlan, feladatait rendszeresen nem végzi el. Nehezen hajlandó 

munkavégzésre, sőt időnként megtagadja azt. Nem törődik kötelességeivel. 

Érdektelenség, közöny jellemzi. 

Egyéb eljárások: 

– Az igazolatlan órával és késéssel rendelkező tanuló nem kaphat a hiányzás hónapjában 

jó (4) és példás (5) magatartás érdemjegyet.  

– Az a tanuló, aki szaktanári figyelmeztetőt kapott, az adott hónapban változó (3) 

magatartás érdemjegyet kap. 

– Osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetés rossz magatartás osztályzatot (2) von maga 

után az adott hónapban.  

– Fegyelmi eljárás hátrányos következménye a rossz (2) félévi, ill. év végi magatartás 

osztályzat. Elégtelen félév/év végi tantárgyi osztályzat hanyag (2) szorgalom 

osztályzatot von maga után. Ez alól kivételt az osztályozó konferencia tehet. 

A tanulók jutalmazásának elvei 

A tanulmányi, magatartási, szorgalmi követelményeket kiemelkedően teljesítő, az iskola 

hírnevét tanulmányi, sport, kulturális, diákmozgalmi tevékenységgel erősítő tanulókat 

jutalomban részesítjük. 

Elismerések 

Tantárgyi: 

– tanító, szaktanár szóbeli dicsérete, 

– tanító, szaktanár írásbeli dicsérete, 

– kitűnő bejegyzés a bizonyítványba. 

Magatartással, szorgalommal, közösségi munkával kapcsolatos elismerések: 

– osztályfőnöki írásbeli dicséret, 

– igazgatói szóbeli dicséret tanulóközösség előtt, 

– igazgatói írásbeli dicséret, 

– nevelőtestületi dicséret. 
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A házi versenyek (tanulmányi, művészeti, sport stb.) I-III. helyezettjei osztályfőnöki írásbeli 

dicséretet kapnak, a körzeti versenyre továbbjutó tanulók jeles érdemjegyet. 

A körzeti, megyei tanulmányi, művészeti és sport versenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtó 

tanulók igazgatói írásbeli dicséretben részesülnek. 

Elmarasztalások 

Az elmarasztalások lehetnek: 

– tanítói, szaktanári, figyelmeztetés, 

– osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés, 

– osztályfőnöki intés, 

– osztályfőnöki megrovás, 

– igazgatói figyelmeztetés, 

– igazgatói intés, 

– igazgatói megrovás, 

– nevelőtestületi megrovás, 

– fegyelmi eljárás. 

A jutalmazásoknál, dicséreteknél, elmarasztalásoknál nem kell feltétlenül alkalmazkodni a 

fokozatokhoz. Kiemelkedő teljesítmény esetén, vagy kirívó magatartási vétségnél magasabb 

fokozatú jutalmazás, illetve büntetés adható.  

A magatartás és szorgalom osztályzatoknál, illetve a tantárgyi osztályzatok megállapításánál a 

dicséreteket és elmarasztalásokat figyelembe kell venni, attól csak a nevelőtestület határozata 

alapján lehet eltérni. 

A dicséretek és elmarasztalások az e-napló "Feljegyzések" rovatába kerülnek be. 

A jutalmazási és elmarasztalási fokozatokat év elején a szülőkkel a szülői értekezleteken, a 

tanulókkal az osztályfőnöki órán ismertetjük. 

2.7. A TANTÁRGYI ÉRTÉKELÉS FORMÁI 

Iskolánkban az értékelés folyamatos, és az iskolai élet minden területére kiterjed. 

Az értékelés néhány általános szempontja:  

– A tanuló aktuális tevékenységének megítélésekor a gyermek önmagához mért fejlődését 

értékeljük (honnan indult, hova jutott).  

– Figyelembe vesszük, hogy a saját teljesítőképességét mennyire aknázta ki; hogyan 

alakultak, változtak a gyermek csoportkapcsolatai, képességei, készségei. 

– A pedagógus jellemzően a sikert erősíti meg.  

– A hibákat a tanulóval közösen értékeljük, elősegítve ezzel az önértékelés biztonságának 

kialakulását.  

A szöveges értékelés  

Az 1. évfolyamon szövegesen értékeljük a tanulók teljesítményét tanév közben, félévkor és a 

tanév végén.  

A szöveges fejlesztő értékelés egy tanulási folyamat közben a konkrét teljesítményre és nem a 

tanuló személyiségére vonatkozik. Tartalmában komplex, három fő elemet tartalmaz: először a 

pozitívumokat, ezt követően a hiányosságokat és a problémákat, végül a továbblépésre 

vonatkozó, konkrét javaslatokat. Nyelvi megformáltságában differenciált, személyre szabott. 

Ösztönzést ad a teljesítmény javításához, motiválja a gyereket, beavatja a szülőt is a tanulási 

folyamatba, támpontokat ad neki a gyermekével való foglalkozáshoz, figyelmét a lényeges és 

konkrét dolgokra irányítja. 
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A Kalász Suliban a Kréta elektronikus naplóba feltöltött mondatbank szövegeit tekintjük 

iránymutatónak. 

A szöveges értékelés tartalmi kritériumai 

A tanulók fejlődésének követésében figyelemmel kell lennünk azokra a kulcskompetenciákra, 

amelyek fejlesztése az alsó tagozat kiemelt feladata, szerepük ugyanis meghatározó mind a 

személyiség formálódása, mind az iskolai eredményesség tekintetében. 

• A szöveges értékelésben megfogalmazzuk, hogy milyen mértékű a tanuló fejlődése 

önmagához képest a tantervi követelmények alapján.  

• Felsoroljuk, hogy a gyermek milyen ismereteket sajátított el, és hogy mely területen 

vannak még hiányosságai.  

• Feltárjuk a tanuló képességeinek, készségeinek fejlődését (pl.: figyelem, 

megfigyelő képesség, kreativitás stb.).  

• Tájékoztatunk a tanulónak a tantárgyhoz fűződő viszonyáról (pl.: érdeklődés, 

aktivitás, szorgalom, kitartás stb.).  

• Kitérünk a tanuló szociális kapcsolatainak alakulására (viselkedés, együttműködés, 

vitakészség stb.). 

• Megfogalmazzuk, hogy milyen a gyermek feladatvégzése a különböző 

feladathelyzetekben, munkaformákban (önállóság, önellenőrzés, feladattudat, 

munkamegosztás, szervezés, alkalmazkodás stb.).  

• Végül irányt mutatunk a továbbfejlődésre. 

A szöveges értékelés gyakorisága és módja 

- Félév végén és év végén, tantárgyanként történik. 

- Személyre szóló. 

- Összefüggő mondatokból áll. 

- A szöveges értékelés tartalma érthető a szülők és a gyermekek számára egyaránt.  

- Szerkezete jól tagolt, könnyen áttekinthető.  

- A tanító értékelő véleménye megalapozott, tükrözi a gyermek alapos ismeretét.  

- Megfogalmazása nem bántó, sértő a gyermek és szülője számára. 

- Tartalmából a tanító pozitív véleménye, a fejlődésbe vetett hite érződik. 

Szövegesen értékeljük félévkor és év végén 1-8. évfolyamokon az etika/hit- és erkölcstan, 

valamint év végén 7. évfolyamon a dráma és színház tantárgyakat. A félévi és év végi 

bizonyítványban a „részt vett”, illetve az „aktívan részt vett” bejegyzés kerül. 

Értékelés érdemjeggyel 

A nevelés és oktatás minden mozzanata tartalmaz a tanulók viselkedésére, előmenetelére 

vonatkozó visszajelzést, megerősítést vagy helytelenítést. 

Tanulóinknak sokféle tevékenységét értékeljük, de nem minden tevékenységét osztályozzuk.  

Osztályzás 

Szorgalmi időben nem osztályozásról, hanem érdemjegyről beszélünk. 

Az érdemjegy visszajelez, informatív értékű, a tanulói részteljesítmény és az adott 

témához tartozó tantervi követelmények összehasonlításának eredménye. 

Az osztályzat, ami a félévi értesítőbe és az év végi bizonyítványba kerül, összefoglaló 

képet ad a tanuló összteljesítményéről, osztályozza, minősíti a tanuló tudását. 

A tantárgyi osztályzatok kizárólag a tantárgyi követelményeknek a megfelelő 

tudásszinten való elsajátítását minősítik. 

A félévi, illetve év végi osztályzat megállapításához a heti 1-2 órában tanított tantárgy esetében 

legalább 3 darab érdemjegy szükséges, az ennél nagyobb óraszámú tantárgyak esetében 
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havonként legalább 1 érdemjegy szükséges. A tanár nem csak az osztályzatok alapján, hanem 

a tanuló órai munkája alapján is értékeli a diák teljesítményét. 

Az év végi osztályzatról az osztálytanító, szaktanár dönt, döntését az osztályozó értekezleten 

ismerteti a nevelőtestülettel. Az osztályzat nem feltétlenül az érdemjegyek átlagából alakul ki, 

hiszen eltérő a súlyozási értékük. Tükrözi az esetleges fejlődést is. A szaktanár nem köteles a 

matematika szabályai szerint le- vagy felkerekíteni a jegyet.  

Az év végi osztályzat az egész évi teljesítményt értékeli. 

A félévi, év végi osztályzat megállapításánál X,70-es tanulmányi átlag felett automatikusan 

megkapja a tanuló a magasabb osztályzatot. A pedagógus mérlegelési joga, hogy gyengébb 

tanulmányi átlag esetén is megadja-e a magasabb osztályzatot. 

Az értékelésnél figyelembe veszi a tanuló érdemjegyein kívül 

– feladatvégző képességét, 

– kreativitását, 

– érdeklődését, 

– eszközhasználatát. 

Mind a tantárgyi, mind a magatartás és szorgalom értékelésénél fő szempontként tekintjük az 

értékelésben, hogy a legutóbbi és jelenlegi értékelés között mennyit fejlődött vagy hanyatlott a 

tanuló. 

A tantárgyi osztályzatok 

JELES (5): ha a tanuló a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti és 

tudja a tananyagot, ismereteit alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. 

A szabályokat saját szavaival is vissza tudja adni, érti és alkalmazni tudja azokat. 

A tananyagot szabadon, önállóan elő tudja adni. Ismereteit önállóan is képes 

gyarapítani. 

JÓ (4): ha a tanuló a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen 

hibával tesz eleget. Csak apró bizonytalanságai vannak, kisebb hibákat vét 

előadásában, a definíciókat tudja, ha nem is képes saját szavaival megfogalmazni. 

KÖZEPES (3): a tanuló a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget. 

Nevelői segítségre többször rászorul. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan 

dolgozni, a tananyagot önállóan előadni. Segítséggel képes megoldani szóbeli 

feladatát, de kifejezésmódja egyszerű, fogalmazása hanyag. 

ELÉGSÉGES (2): ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak 

eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik, azaz a helyi tantervben meghatározott minden egyes minimális 

követelmény esetében az annak teljesítését mérő feladatot legalább 80 %-ban 

helyesen oldja meg. Egyszavas válaszokat ad. Fogalmakat inkább ismer, mint ért, 

az összefüggéseket legfeljebb részlegesen látja át. Nem képes önálló 

feladatvégzésre. 

ELÉGTELEN (1): ha a tanuló a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem tud 

eleget tenni. A minimumkövetelményeknek sem tesz eleget, továbbhaladása nem 

biztosított. 

KITŰNŐ (5D): ha valamelyik tantárgyból a tanuló kiemelkedő teljesítményt nyújt, a 

bizonyítványba jeles helyett kitűnő bejegyzés kerül. 

A tantárgyi értékelés rendszeressége 

A Köznevelési törvény 56.§-a alapján a sajátos nevelési igényű tanulót, ha egyéni adottsága, 

fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 
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intézményvezető mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés 

alól. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján fejlesztő pedagógiai ellátásban és az e törvényben, 

továbbá jogszabályban meghatározott kedvezményekben részesülnek. 

2.8. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS ÉS TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT 

ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS 

KORLÁTAI  

A házi feladat 

A pedagógusnak úgy kell a mindennapokban terveznie és megvalósítania az óráit, hogy legyen 

elegendő idő a szükséges gyakorlásra és az új ismeretek rögzítésére az órák keretén belül. 

A házi feladat a nevelő-oktató tevékenységünk szerves része. A tanítási órán kívül végzett 

egyénre szóló önálló munka javítja a tanulási kedvet, fejleszti a készségeket, és javítja a tanuló 

teljesítményét. A házi feladat az állandóságra, rendszerességre, kötelességtudatra, önálló 

munkára, a munkával szembeni igényességre nevel, segíti a tanulási technikák begyakorlását, 

elmélyítését. 

A házi feladat funkciói:  

a) képzési célok: 

– az órákon szerzett ismeret rögzítése, begyakoroltatása egyéni munkában; 

– új anyag előkészítése; 

– a helyes tanulási technikák elsajátítása, elmélyítése. 

b) fejlesztési célok: 

– önálló munkavégzésre szoktatás; 

– rendszerességre szoktatás; 

– kötelességtudat fejlesztése; 

– önálló problémamegoldó képesség fejlesztése. 

Az otthoni felkészülés elvei: 

A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre! 

A házi feladatok segítik a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett munkájáról, az 

iskolában folyó munkáról. 

A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy a 

tanulónak ne legyen megterhelő. 

A házi feladatok mindig kerüljenek szaktanár általi ellenőrzésre! 

Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a 

mulasztás okai szerint. Nem büntethetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba a feladat vagy 

annak alapjául szolgáló anyag nem értéséből fakad, melyet próbálkozással igazol, vagy más 

feladat megoldásával helyettesít, ha önhibáján kívüli okok miatt (igazolt betegség) mulasztotta 

azt el. 

Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését 

– a befektetett munka arányában – jutalmazni kell. 

Az otthoni felkészülés korlátai: 

Az órarend összeállításánál lehetőség szerint ügyelünk arra, hogy alsó tagozaton 3, felső 

tagozaton 4 óránál több, szóbeli felkészülést igénylő tantárgy ne kerüljön egy napra. 
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Lehetőség szerint kerülni kell az olyan órarendet az alsó tagozaton, amelyben napi kettőnél több 

írásbeli felkészülést igénylő óra van. 

A hét első napjára csak annyi írásbeli házi feladatot adunk, amennyi feltétlenül szükséges a 

gyakorlásra. 

Hosszabb, könyv nélkül megtanulandó verset, memoritert nem adunk fel egyik tanóráról a 

másikra. 

Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló képes.  

Csak olyan anyagrészt adhatunk fel otthoni tanulásra, amit a tanítási órán tárgyaltunk, 

megbeszéltünk, feldolgoztunk, elmagyaráztunk. 

A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes 

kutatómunka, modellkészítés, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése, 

forráselemzés) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire 

tekintettel kell megállapítani. 

A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl. 

versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az 

önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta. 

Házi feladatot önmagában nem osztályozunk. Sorozatosan ismétlődő hiányáért azonban a 

tanító, szaktanár adhat elégtelent. Ösztönző jegyként, jutalom ötös is adható a kimagaslóan 

precíz, alapos, mintaértékű feladatmegoldásért.  

2.9. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK 

A 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 80.§-a határozza meg a tanulók fizikai 

állapotának és edzettségének vizsgálatát. A NETFIT mérés módszerét, idejét a mindenkori 

tanév rendjéről szóló EMMI rendelet tartalmazza. 

A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, 

hajlékonyságát és testösszetételét.  

A mérések eredményei teszttől függően két illetve három zónába kerülhetnek.  

– egészségzónába,  

– fejlesztési zónába,  

– fokozott fejlesztési zónába. 
A felmérést a testnevelő tanárok végzik a felső tagozaton. 

2.10. AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEI 

Az iskola egészségnevelési elvei 

Egészségfejlesztő programunk feladata, hogy eredményeként erősödjenek a 

személyiségfejlesztő hatások, csökkenjenek az ártó tényezők, és az iskola befejezésekor a 

diákok saját életükre alkalmazni tudják az elsajátítottakat. 

Módszertani elemek: 

• problémamegoldó gyakorlatok, értékeléssel; 

• részvétel a helyi egészségvédelmi programokon; 

• mindennapos testnevelés, sport, kirándulás; 

• az iskolaorvosi, fogorvosi és védőnői szolgálat tevékenységének segítése; 

• környezetvédelmi tevékenységek kialakítása; 

• a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezése; 

• az egészséges életmódra nevelés tantárgyakban történő megjelenítése: 

testnevelés, természetismeret, biológia, kémia, osztályfőnöki órák; 

• felvilágosítás, prevenció; 
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• NETFIT rendszer alkalmazása. 

Személyi feltételek, segítő kapcsolatok 

• az intézményvezető vagy megbízottja; 

• iskolaorvos, fogorvos, védőnő; 

• pedagógusok (testnevelő, biológiatanár, kémiatanár, osztályfőnökök); 

• iskolapszichológus. 

Segítő kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontok 

• szülők, család; 

• szülői munkaközösség; 

• iskolaorvos, háziorvos, védőnő; 

• Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Pedagógiai Szakszolgálat,  

• valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más 

személyek, intézmények és hatóságok. 

A mindennapos testnevelés 

A testnevelés a köznevelésben nem csupán egy tantárgy. Civilizált világunkban mind a 

gyermek-, mind a felnőtt-, mind az öregkorban életmódunk szerves része kell, hogy legyen.  

A megfelelő testállapot feltételeihez tartoznak azok a testi kondíciót növelő vagy megtartó 

mozgástevékenységek, amelyek az emberek életörömét, egészségét fokozzák. Enélkül nem 

beszélhetünk egészségről. Az egészséges testállapothoz szükséges a testmozgás igénye, a sport 

szeretete. A tanító, a tanár a népesség egészségét sok irányba befolyásolni tudó, jelentős 

személyiség. Éppen ezért az iskola alapvető célja kell hogy legyen az egészség, a testi-lelki 

épség megőrzése, a szervezet tűrőképességének, edzettségének, mozgáskultúrájának 

fejlesztése.  

A megvalósítás lehetőségei a Kalász Suliban tornaterem (tornaszoba), iskolaudvar, valamint a 

városi sportcsarnok, műfüves futballpálya és a cserkészcsapat pályája. 

Az iskola környezeti nevelési elvei 

2016-ban iskolánk elnyerte az „Örökös ökoiskola” címet. 

Az „Ökoiskola” cím azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek az elismerése, amelyek 

átgondoltan és intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatosság, a 

fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti 

és egészségneveléssel.  

Célunk, hogy elősegítsük a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását 

annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság 

elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a 

társadalmak fenntartható fejlődését. 

Környezeti nevelés feladatai 

Feladatunk, hogy a környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi 

folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek 

mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív 

és negatív környezeti következményeit. 

A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 

Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való 
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törekvés váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a 

környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

A diákok értsék meg, saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 

• Fenntartható fejlődés: A jelenlegi generációk szükségleteinek kielégítése olyan 

módon, amely nem veszélyezteti a jövő nemzedékek szükségleteinek kielégítését 

• A növekedés korlátai: A Föld, és a földi erőforrások végességéből adódó korlátok, 

melyek lehetetlenné teszik az emberiség lélekszámának, és anyagi javainak 

folyamatos gyarapodását. 

• Alapvető emberi szükségletek: Minden ember és társadalom igénye és joga a 

túléléshez szükséges energiához és anyagokhoz való igazságos és egyenlő 

hozzáférés, és a Föld lehetőségeihez mért kielégítő életminőség megvalósítás. 

• Az elővigyázatosság elve: A megfontolt, a nem kívánt következményekre is 

figyelemmel lévő, az ökológiai folyamatokba a lehető legkevésbé beavatkozó 

döntéshozatal szükségessége olyan esetekben, amikor nem ismerünk minden 

körülményt, és/vagy amikor az adott kérdésre vonatkozó tudományos álláspont 

megosztott. 

• Kölcsönös függőség: A minden elem és életforma (beleértve az embereket is) 

között fennálló kölcsönös és egyenrangú függőségi kapcsolatok a természeti 

rendszerekben. 

Módszertani elemek: 

A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek 

segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, 

problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, 

a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös 

tetteikben. 

Mindez úgy valósítható meg, ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, és így 

képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi 

szintű értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és 

megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik 

gyakorlására. A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő 

magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi 

alapelv. 

Módszerek a környezeti nevelés számára: 

• természettudományos megfigyelések; 

• évente iskolatakarítási projektnapot tartunk; 

• újrahasznosítás érdekében gyűjtést/gyűjtéseket szervezünk; 

• szelektív hulladékgyűjtőt helyezünk el minden tanteremben (anyagi 

lehetőségeinkhez mérten) 

• helyi, országos és globális döntéshozatali rendszerek tanulmányozása; 

• új ismerethez kapcsolódó kérdések megfogalmazása csoportosan; 

• adatgyűjtés, adatfeldolgozás információrögzítés együttműködéssel; 

• fogalmak, jelenségek, összefüggések, kollektív definiálása, pontosítása, 

tisztázása; 

• viták, szituációs játékok; 

• természetvédelmi tevékenységek. 
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M E L L É K L E T E K  

1. SZ. MELLÉKLET 

KEREKASZTAL-PROGRAM 

2018. novemberétől iskolánkban bevezetésre került egy új program kerekasztal néven. 

Három fontos mondat jelenik meg minden osztályban, amelyek a sikeres, közös munkát, az 

iskolai közösség összetartozását hivatottak erősíteni: 

Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz. 

Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz. 

Mások jogait tiszteletben tartom. 

Ez a három mondat mintegy útmutató jelenik meg, s figyelmeztet mindenkit – tanulót, tanárt 

egyaránt –, hogy miért vagyunk az iskolában: tanulni, tanítani. 

Ez csak zavartalan körülmények között, egymást tisztelve valósulhat meg. A tisztelet 

mindenkinek kijár. 

Amennyiben ez sérül, úgy a tarthatatlan helyzeten lehetőség van változtatni a következők 

szerint: 

1. A tanár figyelmezteti a diákot helytelen viselkedésére, felhívja a figyelmét a falon 

látható szabályokra /a diáknak így lehetősége van változtatni a viselkedésén/. 

2. Ha a diák nem változtat a viselkedésén, s az órai munkát nem lehet folytatni, akkor a 

tanár az osztályterem elhagyására szólítja fel. 

3.  A tanár az információs lapra /az információs lapokat a tanári asztalok fiókjaiban lehet 

megtalálni/ feljegyzi a diák távozásának okát, idejét. 

4. A tanár felküldi a diákot a tanáriba (illetve az iskolatitkárságra), ha az zavarja, s 

ellehetetleníti az órai munkát. Itt megtalálja a kerekasztalért felelős tanárt. Az 

információs lappal érkezik, amin látható az óráról való távozásának indoka.  

5. A kerekasztalnál (második emeleti előtér kerek asztalánál) a rendbontó diák ügyeletes 

tanár felügyelete mellett átgondolja az órán történteket, erről feljegyzést készít, mit és 

hogyan változtatna magatartásán, hogy a korábbi helyzet ne ismétlődjön meg. Az órára 

nem mehet vissza, annak anyagát köteles aznap délután, az órái után, a szaktanár által 

kijelölt időpontban bepótolni. Az elmulasztott óra anyaga számonkérhető akár már a 

következő szakórán. 

6. A gyermeket kiküldő tanár szünetben értesíti telefonon a szülőket a tanuló délutáni 

kötelezettségéről, és annak okáról. Ha esetleg a szülőknél ellenállásba ütközik, kéri az 

intézményvezető segítségét. Jelzi a vezetőségnek a kiküldést. 

7. A tanuló a tanórák, vagy ha tanulószobás, akkor a tanulószoba után jelentkezik a 

szaktanárnál a tanáriban, vagy ha a szaktanár ebben az időben nem tudja a gyermek 
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felügyeletét ellátni, az iskolavezetésnél. /A szaktanár ezt egyezteti a vezetőséggel a 

kiküldést követően./ 

8. A tanuló a felügyelet alatt önállóan pótolja az óra anyagát; a szaktanár, ill. a vezetőség 

valamelyik tagja csak a felügyeletét biztosítja. 

Kiküldés utáni pótlások: 

A „Kerekasztal” alkalmazásakor a diák csak akkor kap az adott órára órai munkáért egyest, ha 

az óra anyagát, ill. a feladott házi feladatot nem pótolja/készíti el a következő szakórára. /Ezt a 

szaktanár ellenőrzi./ 

Fontos, hogy tudjuk, ez a program nem ellenünk, hanem értünk van!  

Értünk, a közösségünkért, a közös munkáért! 

Ha több alkalommal küldik ki a tanulót óráról, akkor a következőképpen járunk el: 

Három alkalom után: behívjuk a szülőt, aki visszajelzést kap az információs lapokon szereplő 

magatartásproblémákról. Jelezzük a szülőnek az elmarasztalások fokozatait. A tanuló 

magatartásának havi értékelésekor is figyelembe vesszük. 

Öt alkalom után: a tanuló igazgatói intőt kap. Esetmegbeszélést hívunk össze, melyen részt vesz 

az iskolai szociális segítő szakember, aki felveszi a családdal a kapcsolatot. (Három alkalommal 

találkozik a családdal: háttér, lehetséges okok felderítése, ha súlyosabb problémát talál, 

továbbküldi az esetet a családsegítő felé.) 

Hét alkalom után: a tanuló igazgatói rovót kap, és ismételten behívjuk a szülőt. 

Tíz alkalom után: a tanulót nevelőtestületi megrovásban részesítjük. 

Huszadik alkalmat követően: fegyelmi eljárást indítunk. 

Pedagógiai szempontból fontosnak tartjuk, hogy tanáraink vegyék észre a pozitív változásokat 

is a tanuló magatartásában, viselkedésében, és adjanak visszajelzést a tanulónak, az 

osztályfőnöknek, az intézményvezetőnek és a szülőnek is. 
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2. SZ. MELLÉKLET 

KOMPLEX ALAPPROGRAM 

I. ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK 

1. Célok: 

 Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve 

hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek 

kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód 

kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségeket, az 

önművelés képességét. 

 Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, 

kezdeményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, 

döntéshozatal és az érzelmek kezelése).  

 Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme a 

heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés 

Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az 

önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra. 

 A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia 

prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása; 

 A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása.  

2. Alapelvek: 

A program legfontosabb alapelvei:  

1) adaptivitás; 2) komplexitás; 3) közösségiség; 4) tanulástámogatás; 5) méltányosság 

3. Komplex Alapprogram 

 egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált 

fejlesztést támogató módszereket; 

 alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási 

motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot (KIP); 

 különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására az 

alprogramok segítségével. 
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A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény! amely magával hozza az élményalapú 

tanulást. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív 

élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán 

alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye. 

II. FELADATOK, ELJÁRÁSOK, ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK 

1. Fejlesztési feladatok: 

Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő 

elképzelések) és tanulási képességeket (stratégiákat és módszereket)! 

 A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak 

 A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag 

mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják 

 Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos foglalkoztatással 

lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására. 

 A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztő 

stratégiájának kialakításában és megvalósításában 

 Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási órák 

légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak, a pedagógus 

csak facilitáló szorongásszintet tart fenn. 

 Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erősítsük, a 

belső kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot!  

 Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat. 

 Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése. 

 Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás (attitűd) 

kiépítése  
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2. Kiemelt fejlesztési feladataink: 

 énkép, önismeret, 

 hon-és népismeret, 

 európai azonosságtudat 

 egyetemes kultúra, 

 aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés 

 gazdasági nevelés, 

 környezettudatosság, fenntarthatóság 

 művészeti nevelés, 

 művészeti eszközökkel történő nevelés 

 a tanulás tanítása, 

 testi és lelki egészség, 

 felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe 

 testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak 

3. További feladatok: 

A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési 

eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele. 

 A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú 

tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat 

nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére; 

 Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát 

(megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó 

anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték, drámapedagógia stb.). 

 Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő terheléssel. 

 Alkalmazzuk a DFHT módszerét. 

 Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket! 

 A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása.  

 Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi 

problémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez. 

 A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer 

központi eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele. 

 Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során 

szerzett kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell. 

 Emberléptékű következetes követelés. 

 Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés. 

 Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban visszajelzést kap a tanuló, ami 

kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeljövőben reálisan 

képes megoldani. 
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4. Tanulást segítő eszközök: 

 Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok. 

 A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere. 

 Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az 

aktivizáló módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási folyamatokat. 

 A pozitív motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó (nem 

szélsőséges) alkalmazása. 

 Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs 

technikák alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi 

jogok tiszteletben tartása, a konfliktusok kezelésére. 

 Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú szociális 

kapcsolatok építése. 

 A kulturált és egészséges életvitel kialakítása. 

 A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott 

életkorban célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő 

munkaformák alkalmazása. 

5. Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek 

5.1. Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek: 

 a rend és fegyelem fenntartása 

 tanuló szabadságának biztosítása 

 tanulói viselkedés szabályozása 

 pozitív tanulási légkör biztosítása 

 csoportfolyamatok elősegítése 

5.2. Alkalmazott módszerek:  

Iskolánkban a tanítási órák 80 %-ában a pedagógus saját kompetenciájába tartozik a tanítási 

óra módszerének megválasztása. 

5.2.1 A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát (20 %) 

alkalmazzuk, mint a Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét. 

A DFHT célja: 

 A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok fejlesztése.  

 A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása. 

 Az alulmotiváltság mérséklése.  

 A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.  

 A tanulók közötti együttműködés elősegítése.  

  



54 
 

DFHT koncepciója, módszerei: 

Egyénre szabott differenciálás  

 egyedül végzett munka 

 rétegmunka 

 teljesen egyénre szabott munka 

 részben egyénre szabott munka 

Párban folyó munka 

 páros munka 

 tanulópárok munkája 

Csoportban végzett munka 

 A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka. 

 KIP, melyet heti egy órás tantárgy esetén félévente minimum 3 tanítási órán, heti több 

órás tantárgy esetén pedig félévente minimum 5 tanítási órán alkalmazunk. Informatika 

és testnevelés tantárgynál az alkalmazás szabadon választható, vagyis nem jelölünk 

minimális időkeretet. 

5.2.2 Alapmódszerek: 

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

 munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer 

 individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok. 

5.2.3 Motiváló módszerek: 

 páros munka 

 csoportmunka 

 játék 

 szerepjáték (drámapedagógia) 

 vita 

 kutató-felfedező módszer  

 kooperatív módszerek 

 projekt módszer 

 szituációs játékok 

III. A KOMPLEX ALAPPROGRAM SAJÁTOSSÁGAI: 

1. A Komplex Alapprogram alprogramjai: 

Az alprogramokat iskolánkban kiemelt figyelemmel alkalmazzuk. 

1. A testmozgásalapú alprogram (TA) 

Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni, sajátélmény-

szerzést biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani repertoárját és 

szemléletét: 

 testnevelés óra 
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 mozgásos tanulás osztálytermi környezetben 

 szabadidős mozgástevékenységek 

A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva, 

tanulástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben. 

Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával 

teszi az alprogram a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni 

felelősség életgyakorlatává.  

Cél még az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása. 

Az alprogram tartalma: 

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi 

tartalmak implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben, a differenciálásra 

építve. 

Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása 

osztálytermi környezetben.  

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgás-alapú 

támogatása iskolai környezetben 

2. Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA) 

Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely 

hozzájárul az egyén és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és 

felelős alakításához. 

Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és ennek 

függvényében eltérő tanulási-tanítási egységeket tartalmaz. 

 Minden egységen belül alternatív, a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez, tempójához 

igazítható tanítási eszközöket, munkaformákat ajánl.  

Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen a 

gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.  

Cél továbbá, hogy megalapozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az önálló 

felelősségvállalást. 

Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése, 

az egészséges énkép kialakítása.  

A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus viszony van, így 

az életgyakorlat témái komplexek és minden szinten - a rendszerszemléletnek megfelelően 

- kidolgozásra kerülnek. 

Az alprogram tartalma: 

 egészséges életmód, életvezetés 

 környezettudatosság (fenntarthatóság) 

 állampolgári felelősség (közösségi szerepek) 

 életút-támogató pályaorientáció 

 család, párválasztás 

 érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés) 

3. A művészetalapú alprogram (MA) 

 Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai eszközként 

felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti tevékenységek terén 
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nevelő/oktató pedagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás mérséklésének irányába. 

 A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a tanulástámogatás 

megvalósítására. 

Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős 

foglalkozások biztosítása a tanulók számára. 

Indirekt célok: 

 Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén 

 Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása 

 Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek között 

 tanulásfejlesztés a művészetek révén 

 (Inter)diszciplináris ismeretátadás művészeteken alapuló, résztvevő központú  

gyakorlatokon keresztül 

 Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek révén. 

 A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a tanuló egyéni 

sajtságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai módszerek 

alkalmazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására. 

Az alprogram tartalma: 

A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak körébe 

sorolhatók, s ez arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint épüljenek fel 

alprogramjaik is.  

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi 

tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló tanórai környezetben, 

a differenciálásra épülve. 

Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő 

integrálása osztálytermi környezetben.  

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú 

támogatása iskolai környezetben. 

4. A logikaalapú alprogram (LA) 

A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és 

stratégiák megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az 

iskolai élet területein. 

Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal, (legyen 

az sakk, táblás, papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus fel tud 

használni mind az általános képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz.   

Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek 

segítségével a tanítási és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé, motiválóvá és egyben 

fejlesztő hatásúvá tehető. 

Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra 

építve, hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak.  
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A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók motivációja növelhető. 

Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik, 

hanem a tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a 

megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális 

képességek fejlődése is várható. 

Az alprogram tartalma 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – stratégiák és 

algoritmusok. 

 A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében. 

 Játék alapú megközelítések: 

 Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése  

 Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése 

 Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba 

 Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása  

 Játékstrukturált megközelítések: 

 Kártyajátékok – lapot kérünk!, logiccards, set, stb.  

 Logikai játékok, logisztorik  

 Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok 

 Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok 

5. A digitális alapú alprogram (DA) 

A Digitális alapú alprogram az IKT-műveltség elemeit kereszttantervi, transzverzális 

megközelítésben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szintű 

fejlesztését tekinti feladatának.  

Az IKT-műveltség tekintetében a technológiai, a kognitív és a szociális aspektust tekintjük 

irányadónak. 

Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő, olyan 

korszerű digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet 

kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását, mely lehetővé teszi, hogy a 

digitális eszközök alkalmazásával a tanulás élményszerűvé váljon. 

Az alprogram célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban az oktatásba integrált IT-eszközöket 

értő és kritikus módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az összetett 

problémák megoldása a technológia segítségét is igénybe veszi. 

Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális 

alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik 

színvonalát, tanulás módszertani repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns 

ismereteiket, (inter)diszciplináris ismereteik körét, és mindent egybevetve: a tanulók 

személyiségformálásához is hozzájáruljon. 

Az alprogram tartalma 

Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik: 
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 Játékalapú megközelítések 

 Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat 

 IKT-műveltség 

 Hálózati részvétel és együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció és 

eszközhasználat 

 Digitális írástudás  

 IKT alapú óratervezés 

 Személyes tanulási környezet menedzselése 

2. Komplex óra 

Komplex órák bevezetése – a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális 

képességek együttes fejlesztése jelenti. A közismereti tantárgyak esetében a tantárgyi és 

keresztantervi tartalmat (tananyagot) az alprogrami tartalmakkal kapcsolja össze, a DFHT 

óraszervezési eljárásaival megvalósítva a tanórát. Ezen órák esetében a tantárgyakon átívelő 

transzverzális készségek (a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőkészség, a 

problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és az érzelmek kezelése) 

fejlesztése is megjelenik. 

Tartalmi fejlesztési pontok: 

- legalább 1 alprogrami kapcsolat megjelenik benne 

- kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a tanítói/tanári 

kézikönyvben megjelenített órához 

- minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlő aránnyal jelenik meg (össz. komplex 

óraszám) 

 
A Komplex órák felépítése 

3. Ráhangolódás  
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A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az 

iskolában, és érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Heti 1-3 

alkalommal valósítjuk meg, 20-25 perces foglalkozás keretén belül. A tanulási környezetet 

célszerű átalakításával megkönnyítjük a kommunikáció feltételeit.  

A foglalkozás felépítése ajánlottan a következő:  

 Üdvözlés 

 Beszélgetés 

 Közös tevékenység/játék 

 Zárás 

A Ráhangolódás megvalósítását javasolt a nap elején, a nap kezdésekor vagy osztályfőnöki 

óra keretében megvalósítani. 

4. „Te órád” 

„Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon 

az osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Vagy az intézmény életében már 

meglévő, jól működő, már hagyományokkal rendelkező foglalkozások, szakkörök, 

tehetséggondozó programok stb. továbbvitele, megtartása, de a foglalkozások középpontjába 

helyezve a tanulók szociális-emocionális fejlesztését. Az óra kiválasztását a pedagógus segíti. 

IV. JELÖLÉSEK AZ OSZTÁLYNAPLÓKBAN 

A KRÉTA rendszerben az alábbi lehetőségek szolgálnak a program megvalósításának 

jelölésére: 
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3. SZ. MELLÉKLET 

BOLDOGSÁGPROGRAM AZ ISKOLÁNKBAN 

Magyarországon a Jobb Veled a Világ Alapítvány szervezésében a Boldogság Intézet szakmai 

csapata egy teljes programot dolgozott ki a diákok boldogságra való tanítására. Számos 

vizsgálat bizonyítja, hogy a Boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását, miközben erősíti 

önbizalmukat. Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de az iskolában is jobban 

teljesítenek. 

A program célja 

A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem, 

hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, 

képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás 

tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget. 

Célja, hogy a gyermekek megértsék, mindenkiben vannak értékek, és mindenkitől egy kicsit 

jobb lesz a világ. 

A program feladata 

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik 

meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.  

Az egyes témakörök sorrendben: 

1. Boldogságfokozó hála 

2. Optimizmus gyakorlása 

3. Kapcsolatok ápolása 

4. Boldogító jócselekedetek 

5. Célok kitűzése és elérése 

6. Megküzdési stratégiák 

7. Apró örömök élvezete 

8. Megbocsátás 

9. Testmozgás 

10. Fenntartható boldogság 

A program megvalósulása 

Havonta egy óra és egy feladat elvégzése a gyerekekkel, de érdemes ettől több órát szánni a 

témákra, hogy beépüljön a gyerekek szokásrendszerébe a havi boldogságfokozó technika. Egy 

témánál érdemes megmaradni egy hónapig, hogy elegendő ideje legyen a diákoknak saját 

tapasztalatok gyűjtésére. Legoptimálisabb az lenne, ha 4 héten át hetente egyszer lenne idő egy 

adott témával foglalkozni. A témakörökkel mind az osztályfőnöki, mind pedig az etikaórákon 

is foglalkozhatnak a csoportok, hiszen tartalmukban nagyon nagy támogatást jelentenek. 

 A feladatok játékos, vidám, kreatív formát öltenek, melyek a havi boldogságfokozó 

témát bontják ki, és gyakorlatban fejlesztik az optimista gondolkodást, tapasztalati 

tanulás útján. 

 A feladatokat három különböző nehézségi szinten dolgozta ki a program szakmai 

csapata. A regisztráló tanárok a saját osztályuk fejlettségi szintjéhez igazíthatják a 

feladatsorokat. 
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 Az adott témában, tetszőleges időszakokban szabadon ösztönözhetők a diákok kreatív 

feladatokra, dalok megtanulására, vidám szabadidős tevékenységek végzésére. 

Eszközök 

A program honlapjáról letölthetők a pedagógusoknak szóló segédanyagok, amelyek támaszt 

adnak az órák megtartásához. 

Boldogságóra szakkönyvek, amelyek alsó-, felső tagozatos és középiskolás korosztály 

számára vannak kidolgozva. 

30 órás akkreditált továbbképzés a pedagógusok számára.  
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A Pedagógiai Programot az intézmény vezetője 2020. június 25. napján jóváhagyta. 

P.H  
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

Jelen Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2020. június 25. napján elfogadta. Az 

elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal 

tanúsítják.  

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

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

 sk. sk. 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

A Pedagógiai Programmal kapcsolatban az SzMK és a Diákönkormányzat véleményezési 

jogot gyakorolt, melynek tényét a képviselői tanúsítják.  

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

 sk.  sk. 

 SzMK DÖK 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

A Pedagógiai Programmal kapcsolatban a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

véleményezési jogot gyakorolt, melynek tényét képviselőjük tanúsítja.  

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

 sk. 

 Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 


