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AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI 
 

 
1.) Az intézmény neve: Endresz György Általános Iskola 
 
2.) Az intézmény székhelye:  8086 Felcsút Fő utca 137. 

     / Fax: 22/353223 honlap:www.endresz.hu 
 
3.) Az intézmény alapítója:  

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő Testület 
székhelye: 8086 Felcsút Fő utca 79. 
Alapító határozat: 121/2011   
Az Alapító Okirat kelte: 2011. 11. 28.  
Az iskola OM azonosítója: 030138  
 

      Az intézmény fenntartója: 
           Székesfehérvári Tankerületi Központ  
                         8000 Székesfehérvár Petőfi u. 5. 
 
4.) Az intézmény jogállása: 

- önálló intézményként működő jogi személy 
 
5.) Az intézmény típusa: 
 

- általános iskola 
 

6.)  Az iskola évfolyamainak száma:    8  
 
7.) Az intézmény vezetője: 
 

- igazgató, akit az oktatásért felelős miniszter nevez ki. 
 

8.) Az intézmény alaptevékenységei: 
 
            -     általános iskolai nevelés - oktatás   
 

9. Az intézmény gazdálkodása:   
 
- Az intézmény önálló  gazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik 
- A fenntartó  rendelkezik a költségvetés kiemelt előirányzatai felett 
- Gazdálkodással kapcsolatos kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat 
- Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatait a Székesfehérvári 

Tankerületi Központ gazdálkodási szervezete látja el 
 

10. Intézményvezető: 
Kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési joggal nem rendelkezik, ez a fenntartó 
kizárólagos jogköre. Jogosult illetve jogosultságot adhat szakmai teljesítés igazolására, térítési 
díjak beszedésére, házipénztár kezelésére. 
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1. PREAMBULUM 
 

           Mottó: „Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik.” 
 (Széchenyi István) 

 
1.1. A pedagógia program szerepe 
 
A pedagógiai program az intézmény legmagasabb szintű szakmai dokumentuma. Az általános iskolai 
intézményegységek nevelőtestületeinek minden tagja köteles szakmai munkáját e szerint tervezni, 
szervezni, végezni. 
 
A pedagógiai programból következő, a pedagógiai munkát segítő, illetve a program teljesítéséhez 
szükséges körülmények megteremtése érdekében végzendő munkának, a nem pedagógus alkalmazottak 
munkájának is iránymutató dokumentuma. 
 
 
1.2. A pedagógiai program hatálya 
 
A pedagógiai program hatálya kiterjed az általános iskolai intézményegységek valamennyi 
közalkalmazottjára. A pedagógiai program a fenntartó jóváhagyásának időpontjában lép hatályba és 
határozatlan időre szól. 

 
 

2. ISKOLÁNKRÓL 
 

2.1. BEVEZETŐ 

 

2.1.1. Felcsút történelmi és szociológiai jellemzői 

  

A falu nevét 1269 táján Felcsút néven jegyezték be először. A Csút helységnév puszta személynévből 
keletkezett, magyar névadással. A fehérvári helybéli nemeseknek voltak itt részbirtokaik.  
Felcsút út menti, szalagtelkes település. 
A község műemlék jellegű épületei közé tartozik a r.k. Plébániatemplom, amely egy szabadon álló, 
egyhajós, klasszicista templom, 1828 és 1840 között, a református templom, amely 1895-ben, valamint 
a községháza, amely 1906-ban épült. 1977-től 1989-ig három község (Felcsút, Alcsútdoboz és Tabajd) 
közös tanácsi irányítás alá tartozott. A rendszerváltás óta önálló, azóta a falu kommunális ellátása 
ugrásszerűen javult, víz-, gáz-, szennyvízcsatorna épült. A 2000 őszén átadták a Sportcsarnokot. 2012 – 
ben felújították a falu orvosi rendelőjét, s annak környékét, mely a falu egy földbirtokosának, Margaret 
Miklósnak klasszicista kastélya volt. A község másik nagybirtokos  családja, a Kozma család, a falu 
legnagyobb klasszicista kastélyának tulajdonosai voltak, mely 2007–től a Puskás Ferenc Labdarúgó 
Akadémiának ad helyet. A romos épületet Makovecz Imre építette újjá, a rá jellemző organikus 
stílusban. 2012-ben gyarapodott községünk a Letenyei Lajos, volt felcsúti földbirtokos nevét viselő 
középiskolával. E két beruházás volt községünkben az utóbbi évek legjelentősebb fejlesztése, mely az 
általános iskola működését is jelentősen befolyásolta. Az akadémia alapítványának köszönhetően a mi 
iskolánk is megújult, s a labdarúgó gyerekek 30 fővel gyarapítják az iskola létszámát. 
Felcsút lakosainak száma 2001-ben 1685 fő, 2012–ben 1784 fő, 2022-ben 1936 fő, ami egyértelműen 
bizonyítja, hogy kisfalunk vonzó a betelepülők számára, s büszkék lehetünk szülőhelyünk megtartó 
erejére is, mely nem utolsó sorban az iskola meglétének, s magas színvonalú működésének is 
köszönhető. Az aktív korosztály Székesfehérváron, Bicskén, Tatabányán, Budapesten dolgozik, s a 
egyre gyarapodó helyi munkahelyek is sok felcsútinak adnak lehetőséget az elhelyezkedésre. A 
mezőgazdasági vállalkozások elindultak, s jelentős fejlődést könyvelhetnek el, életképesek.  
Az elmúlt években Felcsút jelentős lépéseket tett a testvérkapcsolatok terén is. A csíki medence egy kis 
falujával kötött testvérkapcsolati szerződést, s három éve ez a kapcsolat rendkívül szoros kulturális 
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együttműködést épített ki. Kölcsönös látogatások, rendezvények jellemzik a két falu kapcsolatát. 2012 
–től ez kiterjedt a két iskola közötti együttműködésre. 2022-ben egy teljesen új 16 tantermes, 
szaktantermekkel, és szabvány tornateremmel ellátott iskolát építettek, mely lehetőséget ad az iskolai 
tanulói létszám emelkedésének. 
 

2.1.2.  Az iskola rövid története    

 

Iskoláról Felcsúton 1770-ben tettek említést. Ez katolikus iskola volt, és csak télen folyt tanítás. A 
református iskola később alakult meg a II. József koráig érvényesülő vallásgyakorlat béli korlátozások 
miatt. Az izraelita vallásúaknak is külön iskolájuk volt, de ez a XIX. század vége előtt megszűnt. 
A református tanítók közül kiemelkedett Varga Lajos, aki 1905-től tanított Felcsúton, számos verse 
jelent meg tankönyvekben, lapokban, antológiákban, és 2 önálló verseskötete is megjelent. 1931-ben 
még mindig két iskola működött, egy római katolikus és egy református iskola egy-egy tanítóval. 1943-
ra a két iskolának összesen 138 tanulója volt. A háborúban mindkét iskola súlyos károsodást szenvedett. 
Ekkor a katolikus iskola igazgatója Nemes József, a reformátusok egyedüli tanítója Csörgöl Lajos volt. 
1948. június 6-án az iskolát államosították. Az államosítás után az egyesített általános iskola élére is 
Csörgöl Lajos került 1977-ig töltötte be az iskolaigazgatói tisztséget.. Az iskola tanulóinak létszáma 
1960-65 között volt a legmagasabb (pl. 1961-ben 347 fő), de a falu lakossága is több mint 2000 fő volt 
(pl. 1960-ban 2319 fő). 1977-ben került az iskola élére Szabó Klára, aki az igazgatói tisztet 1991-ig, 
nyugdíjba vonulásáig töltötte be, őt váltotta az igazgatói székben Szabóné Szalai Ilona, aki nyugdíjba 
vonulásakor 2008 – ban adta át ezt a posztot Flier Évának. Flier Éva 2018-as nyugalmazása után Sulyok 
Attila  lett a jelenlegi igazgató.  
Az iskola épületének utcafront felőli oldala 1939-ben épült, az itt lévő két tanteremben tanulnak most 
az első és a második osztályosok. 1956-ban a középső szárny hozzáépítésével 3 tanteremmel bővült 
iskolánk, majd az 1982-ben és ’83-ban átadott újabb három tanterem megépítése lehetővé tette, hogy 
mind a nyolc osztály egy épületben tanulhasson. 2022-ben Felcsúton egy új 16 tantermes, 
szaktantermekkel, és szabvány méretű tornateremme épült. 1995 óta az intézmény  önálló gazdálkodási 
jogkört kapott, melyet 2013-tól elvesztett.   
 

2.1.3.  A tanulók összetétele, létszámadatok 

 

Tanulóinknak a legnagyobb része helybéli, de az itt folyó a környéken elismert pedagógiai munkának 
köszönhetően a környező falvakból – Alcsútdoboz, Tabajd, Vértesacsa, Bicske, Szár, Újbarok, Óbarok, 
Etyek -, a bejáró gyermekek száma folyamatosan nő, mely az iskolánkba beiratkozó akadémisták 
számának növekedésével is magyarázható.  Az utóbbi években az iskola tanulóinak létszáma 174 - 210 
között mozgott. Ez igen magas osztálylétszámokat jelent, ami már nem volt optimális, hiszen 28 – 32 
fős osztályok szűk, nem erre az osztálylétszámra szabott termekbe zsúfolódnak. Ezen kívül az épület 
maga sem felelt meg a mai korszerű igényeknek. Ennek ellenére, mint ahogy ezt az előbbi létszámadatok 
igazolják mégis szívesen választottak bennünket a „szomszédból” is. Ez a 2022/23-as tanévtól 
megváltozott mert egy új 16 tantermes, szaktantermekkel, és szabványos tornateremmel ellátott iskolát 
építettek.   
A tanulók összetétele több szempontból is heterogén. A szülői háttér változatos mind anyagi, mind 
nevelési szempontból. Ez indokolja, hogy az azonos osztályba járó gyerekek szülei eltérő igényekkel 
lépnek fel gyermekeikkel és az iskolával szemben. Ennek a problémának a megoldása a pedagógusok 
kezében van, melyet ők élve a módszertani szabadság alkotótevékenységet motiváló erejével kiválóan 
oldanak meg. 
Hosszú évek óta van kapcsolatunk az alapműveltségi vizsgaközponttal és a Fejér Megyei Pedagógiai 
Szolgáltató Intézettel, a szegedi innovációs központtal. Az iskola tőlük kapott illetve vásárolt 
standardizált teszteket, felméréseket, amelyeket különböző tantárgyakból, eltérő évfolyamokon írattunk 
meg, valamint az éves rendszeres kompetencia felmérések azt mutatják, hogy  tanulóink tudása megfelel 
a megyei, illetve az országos átlagnak. 
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A továbbtanulási mutatók jók, a 9. osztályos tanulóktól és szüleiktől kapott információk (illetve a 9. 
féléves értesítők) alapján mondhatjuk, hogy a tanulók megállják a helyüket a középfokú 
intézményekben. 
Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a részképesség-zavarral rendelkező gyermekek száma 
növekszik. Fejlesztésüket az iskola keretein belül a szakszolgálat dolgozóival tudjuk megoldani. 
 

2.1.4. Személyi feltételek (2022. szeptember) 

 

A tantestület létszáma 27 fő. Az intézmény 8 óraadó tanárt is foglalkoztat, a szakos ellátottságot 
biztosítandó. 
 
Szakos ellátottságunk 98,4 % körül mozog, e tekintetben a környék legjobban ellátott iskolái közé 
tartozunk. 
Tantestületünk az elmúlt 4 évben jelentős változásokon ment keresztül, mely a megújulás irányába 
mutat. A tanári kar stabilitása és tapasztaltsága pozitívan hat a gyerekek személyiségfejlődésére. 
A vezetői koncepció motiválja a pedagógusok folyamatos szakmai megújulását. Lehetőségeinkhez 
mérten továbbképzésekre és tanfolyamokra iskolázzuk be a kollégákat, az utóbbi évek legjelentősebb 
eredményének tekinthetjük, hogy az alsós tanítók mindegyike elvégezte a Meixner tanfolyamot, mely 
reményeink szerint jelentős szemléletváltást hozott az írás, olvasás tanításában, s reméljük, hogy az 
olvasási, szövegértési problémákat is segít majd megoldani.  
 
 
A pedagógiai munkát segítők létszáma 7 fő: 
iskolatitkár                             1 fő 
gondnok                                 1 fő 
portás           1 fő 
takarító                                  4 fő 
 

2.1.5. Tárgyi feltételek 

 

A régi iskolánkban az oktatás 9 tanteremben, 1 könyvtár- és zeneteremben, 1 informatika teremben, s 1 
fejlesztő szobában, valamint az önkormányzati sportcsarnokban zajlott. 2012–ben kialakítottak egy 
orvosi szobát is, mely nagyban segítette a gyerekek egészségügyi ellátást. 
Az iskola épületéhez tartozott még a kémia–fizika szertár, a tálaló konyha és ebédlő, iskolatitkári, tanári 
és igazgatói iroda, valamint a mellékhelyiségek. Az oktatás tárgyi feltételei közepesek voltak annak 
ellenére a (TÁMOP 3.1.4) pályázattal javítottak rajta, illetve az Önkormányzat is nagy segítséget adott 
a fejlesztésekhez. 
Az oktatási feltételek óriásit javultak az ide tanévre. Új iskolánkban 16 tanterem van, melyben 
szaktantermeket is kialakítottak (kémia, biológia, fizika, kémia, ének-zene, történelem). A tornatermet 
szabvány méretűre építettek, így akár sportversenyek megrendezésére is alkalmas Az épületben 200 
férőhelyes főző konyha is üzemel. Az udvaron kültéri sportpálya, és játszótér is található. 
Az oktatás tárgyi feltételei ettől a tanévtől kezdve kimagaslóan jó. Az iskola a legmodernebb 
oktatástechnikai eszközökkel kiválóan felszerelt. 
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3.  NEVELÉSI PROGRAM 
 

3.1.  Pedagógiai alapelveink 
 

 Az Endresz György Általános  Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató 
munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 
 
1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.  
 
 Ennek keretében: 

- a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 
- a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 
- a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 
- diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit 

várunk el tőlük, 
- minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és 

életének egyéb problémáiban, 
- az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

 tanuló és tanuló, 
 tanuló és nevelő, 
 szülő és nevelő, 
 nevelő és nevelő között. 

 
2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 

ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai 
feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a 
ránk bízott gyermekekből. 
 
Ennek érdekében: 
 
- a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, a 

mindennapi életben hasznosítható, tovább építhető alapműveltséget nyújt, 
- iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a 

technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, 
világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb 
környezetükben,  

- az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében 
látjuk, 

- fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, 
- szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete 

legyen, 
- törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 
- segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, 
- törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes 

formáinak kialakítására, 
- szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, 

kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk 
a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 
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3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni 
lakóhelyünk életében.  
 
Ennek érdekében: 

 
- rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  
- igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről 

minél többet megismerhessenek a szülők, valamint szülőfalunk érdeklődő polgárai, 
- ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a faluban található középiskolával, óvodával és 

közművelődési intézményekkel, 
- nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven – továbbra 

is vállalja a különféle  rendezvények lebonyolítását, azok színvonalának műsorokkal való 
biztosítását-, illetve a tanulók számára szervezett  megmozdulások szervezésében és 
lebonyolításában is részt vegyen. 

 
 
4. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.  
 

 
 
Ennek érdekében: 
 
- biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képesség-kibontakoztató 

foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, illetve azt, hogy 
képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés követelményeinek.  

 
 
 
 

5. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen 
egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 
 
- humánus, 
- erkölcsös, 
- fegyelmezett, 
- művelt, 
- kötelességtudó, 
- érdeklődő, nyitott, 
- kreatív, alkotó, 
- becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 
- képes a problémák érzékelésére és megoldására, 
-  gyakorlatias, 
- képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 
- jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), 
- van elképzelése a jövőjét illetően, 
- becsüli a tudást, 
- öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 
- ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 
- képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 
- tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 
- képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és 

írásban, 
- a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,  
- ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 
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 nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 
 a természet, a környezet értékeit, 
 más népek értékeit, hagyományait, 
 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

 
- a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben, 
- ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,  
- ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító 

szabályokat, 
- ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és 

módszereit, 
- viselkedése udvarias, 
- beszéde kulturált, 
- társaival együttműködik, 
- szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 
- képes szeretetet adni és kapni, 
- szereti hazáját,  
- megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 
- szellemileg és testileg egészséges, edzett, 
- egészségesen él, 
- szeret sportolni, mozogni, 
- megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

 
 
Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes hozzánk 
járó tanuló személyiségében.  
 
Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk 
rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. 

 
 

3.2. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai 

 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal 
történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 
 
Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és 
aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink 
elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, 
magatartásukat.  
 
1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme, 

szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. 
 

2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kulturált 
életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása 
(tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre 
káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése). 

 
 

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). 
Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). 
Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. 
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4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, 
őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

 
 

5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 
 

6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások 
szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, 
áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a 
megegyezésre. 

 
 

7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, 
valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a 
nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, 
ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 
 

9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő 
kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben 
tartása. 

 
 

10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségének 
elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és 
problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia 
érvényesítésére. 

 
Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását elősegítse. 
Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és 
tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos 
értékelés. 
Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre 
irányuló eljárások, nevelési módszerek. 
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Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók: 
 
1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes 

kapcsolat révén hat a tanulóra. 
2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen 

keresztül érvényesül. 
Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 

 
 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 
1. Szokások kialakítását célzó, 

beidegző módszerek. 
 

- Követelés. 
- Gyakoroltatás. 
- Segítségadás. 
- Ellenőrzés. 
- Ösztönzés. 

- A tanulói közösség  
  tevékenységének  
  megszervezése. 
- Közös (közelebbi vagy  
  távolabbi) célok kitűzése,  
  elfogadtatása. 
- Hagyományok kialakítása. 
- Követelés. 
- Ellenőrzés  
- Ösztönzés. 

2. Magatartási modellek 
bemutatása, közvetítése. 

 

- Elbeszélés. 
- Tények és jelenségek  
   bemutatása. 
- Műalkotások bemutatása. 
- A nevelő személyes  
   példamutatása. 

- A nevelő részvétele a tanulói 
közösség tevékenységében. 
- A követendő egyéni és   
csoportos minták kiemelése   a 
közösségi életből. 

3. Tudatosítás (meggyőződés 
kialakítása). 

 

- Magyarázat, beszélgetés. 
- A tanulók önálló elemző 
   munkája. 

- Felvilágosítás a betartandó 
magatartási normákról. 

- Vita. 
 
Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha 
iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam végén: 
 

- minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott 
továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége - 
vagyis több mint ötven százaléka - a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni 
képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében 
megfogalmazott követelményeknek.) 
 

- rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 
jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a 
későbbiekben megfeleljen, 
 
 

- ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben 
éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 

határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően.  
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3.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle 
iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 
 
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 
 
1.   A tanulók erkölcsi nevelése. 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 
alakítása. 

 
2. A tanulók értelmi nevelése. 

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 
képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének 
kialakítása. 

 
3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 
fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált 
magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

 
4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és 
önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

 
5. A tanulók akarati nevelése. 

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó 
igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség 
kialakítása. 

 
6. A tanulók nemzeti nevelése. 

Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 
hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, 
megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 

 
7. A tanulók állampolgári nevelése. 

Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az 
érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a 
közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 

 
 

8.   A tanulók munkára nevelése. 
Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók 
önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 
 
 

 
9.  A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. 

Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. 
Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az 
egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény 
kialakítása. 
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4. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK     ELSAJÁTÍTÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV 

 
4.1.  Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

- ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat. 

- ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 

- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 
 

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

- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 
jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit; 
- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb 
alapismeretekkel. 
 

 
4.3.     Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

 megvalósításának elősegítése érdekében 

- az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 

- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 
vetélkedőkbe; 
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4.4.     Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

           tevékenységformák szolgálják: 

 

- a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: 
 

 
 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

biológia 

- rovarcsípések 
- légúti akadály 
- artériás és ütőeres vérzés 
- komplex újra élesztés 
- rándulás-ficam 
- nyílt és zárt törés ellátása 

kémia 

- mérgezések 
- vegyszer okozta sérülések 
- savmarás 
- égési sérülések 
- forrázás 
- szénmonoxid mérgezés 

fizika - égési sérülések 
- forrázás 

testnevelés - magasból esés 

technika 

- egyszerű sebek ellátása 
- kötések gyakorlása 
- Rautek-féle műfogás 
- mentő hívásának gyakorlása 

 

- az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási 
ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat 
felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi 
szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente egy alkalommal az 
ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási 
alapismeretekkel kapcsolatosan. 
 
 

 4.5.    Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

- szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó);  

- igyekszünk minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezni a 
tanulóknak az Országos Mentőszolgálat, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági 
Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával; 

- évente egy egészségvédelemhez, helyes táplálkozáshoz, elsősegély-nyújtáshoz kapcsolódó 
programot szervezünk az alsó és a felső tagozatos tanulók számára. 
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5. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 

5.1. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

- a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a 
természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer 
megalapozása; 

- tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához szükséges 
képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan 
működését elősegíthetik; 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások 
keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel: 
 a környezet fogalmával,  
 a földi rendszer egységével, 
 a környezetszennyezés formáival és hatásaival,  
 a környezetvédelem lehetőségeivel,  
 lakóhelyünk természeti értékeivel,  
 lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival  
kapcsolatosan. 

 
A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozás feladata. 
 
5.2. Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

a) a helyi tantervben szereplő környezetismeret, életvitel és gyakorlat, természetismeret, biológia-
egészségtan, fizika, földrajz, kémiatechnika-életvitel és gyakorlat tantárgyak tananyagai  

 

b) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

c) a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

- igyekszünk minden  évben osztályonként szervezni egy-egy gyalog- vagy kerékpártúrát a 
környékre a környezeti értékek felfedezésére;  

- évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó program szervezése a 
„Föld napja” alkalmából játékos vetélkedővel, akadályversennyel az alsó és a felső 
tagozatos tanulók számára; 

- a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában. 
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6. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők és 
a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói 
közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 
 
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, 
irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 
 
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 
 
6.1.       A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) 
kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű 
nevelői fejlesztése. 
 

6.2.      A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek  
                fejlesztésében. 

Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 
életkorral változó közösségi magatartáshoz: a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró – 
személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és irányítani képes – 
személyiséggé válásig. 
 

6.3.       Az önkormányzás képességének kialakítása. 
Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy 
nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt 
módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 
 

6.4.       A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 
Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a 
közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a 
tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a 
közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, 
és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz 
tapasztalatokat gyűjthetnek. 
 

6.5.          A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 
Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési 
normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 
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7. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  ÉS  A  KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK 
MEGVALÓSÍTÁSÁT  SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI   RENDSZER  ÉS  SZERVEZETI  
FORMÁK 

 
A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási 
folyamatba illeszkedő tanítási óra. 

 
Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók 
motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a 
gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. 

b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a 
módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó 
aktivitását biztosítják. 

c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy 
a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben 
igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott 
teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az 
egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél 
- a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 
 
 

7.1. Az egységes alapokra épülő differenciálás 
 
Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a 
játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát; hozzájárul 
életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához, 
megalapozásához.  
 
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak megfelelő tanítási 
folyamat, tanulási tevékenység.  
 
A tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és 
értékelése.  

 
 

 

 

A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel lenni: 

- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás belső 
motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. 

- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása. 

- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, 
nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és tudásának 
átrendeződésére. 

- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit. 

- Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a 
csoportmunkában, a tanulók páros és egyéni oktatásában) a tanulók tevékenységét, önállóságát, 
kezdeményezését, problémamegoldását, alkotóképességét kell előtérbe állítani.  
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- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a 
feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az 
értékelésben. 

- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a hátrányos 
helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében. 
 

- Az új iskola adta lehetőségek kihasználása. Ha évfolyamonként 2 osztály lesz felmenő 
rendszerben 5. évfolyamtól kezdve, akkor a normál tanmenetű osztály mellett, egy olyan 
osztályt alakítanánk ki, ahol a természettudományokat, és az angol nyelvet emelt óraszámban 
tanítanánk. Az idei tanévtől ezt szakköri szinten valósítjuk meg.  

 
 

7.2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási órán 
kívüli) tevékenységek segítik: 

 
a) Hagyományőrző tevékenységek 

 Fontos feladat az iskola névadójának, Endresz György emlékének ápolása. Ezt szolgálja az 
évenkénti megemlékezés az Endresz-hét április hónapban. 

 Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő 
alkalmakkor,  október 6-a évfordulóján, 1956. október 23-a  évfordulóján, 1848. március 
15-e évfordulóján, június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján. 

 Minden tanév fontos kiemelt rendezvénye: évnyitó, karácsonyi gála, farsang, a gyermeknap, 
illetve a 8. osztályosok ballagása, évzáró.  

 Az osztályok megemlékezést tartanak, korosztályoknak megfelelően a magyar kultúra 
napján, a költészet napján, a Föld napján. 

 
 
7.3. Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére,   a tanulók 

tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat 
működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 5-8. osztályokban megválasztott 
küldöttekből álló diák-önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét 
az iskola igazgatója által megbízott pedagógus segíti. 

 
7.4. Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb 

kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az 
egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató 
foglalkozások segítik.  
 Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére heti két felzárkóztató órát szervezünk. 
 A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge eredményt 

elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére képesség fejlesztő 
órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika tantárgyakból.  

 További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények 
és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola 
nevelőtestülete dönt. Részletes szabályozása az SZMSZ-ben 

 A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni 
foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti két órában elsősorban azok a 
tanulók vesznek részt,  
- akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt szükségessé 

teszi, 
- akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot. 
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7.5. Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés. 
  
Az iskola – amennyiben a feltételek adottak a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 
miniszteri rendeletben szereplő előírásoknak – a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányainak ellensúlyozása céljából képesség-
kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez.  
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók 
- egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása,  
- fejlődésének elősegítése,  
- a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik.  
Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képesség-kibontakoztató felkészítésben részt 
vevő tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak azokkal a 
tanulókkal, akik nem vesznek részt a képesség-kibontakoztató felkészítésben. 
A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-oktatása, tudásának 
értékelése az oktatásért felelős miniszter által kiadott program alkalmazásával történik. 

 
7.7. Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de 
szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – 
a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az 
iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az igazgató beleegyezésével – olyan felnőtt is 
elláthatja, aki nem az iskola dolgozója, pedagógus közreműködésével. 

 
7.8. Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a 

különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában 
évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken 
való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók 
felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok 
végzik. 

 
 

7.9. Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 
teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára gyalogos vagy kerékpáros 
tanulmányi kirándulásokat szerveznek a lakóhely és környékének természeti, történelmi, 
kulturális értékeinek megismerése céljából. Kihelyezett tanórákat szervezünk múzeumokba, 
történelmi színterekre, természettudományos interaktív bemutató termekbe. Például 
Bűvösvölgy, Petőfi Irodalmi Múzeum, Mesemúzeum stb. Hagyomány iskolánkban erdélyi 
testvériskolák meglátogatása, és a Határtalanul Programban való rendszeres részvétel. 

 
7.10. Osztálykirándulások, jutalomkirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények 

eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente 
egy alkalommal osztálykirándulást szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, 
a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek 
minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális 
körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is 
részt tudjanak venni. Az osztályok versenyében győztes osztályok évente jutalmat kapnak.  

 
7.11.  Erdei iskolák, táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik     a 

táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai 
foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik, illetve az iskolai 
szünidőkben szervezett táborozások. Az erdei iskolai foglalkozásokon és a táborozásokon való 
részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 229/2012 (VIII. 28.) Korm. rendelet III. fejezete 
alapján a térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok körébe tartozik, így a tankerületet 
feladata.  
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7.12. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy 

tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle 
közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az e 
foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő költségeket 
a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb 
kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények 
között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak 
venni. 

 
7.13.  Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi 
helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, 
táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A 
szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 
fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek 
arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – 
elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 
7.14. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók 

igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, 
illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett – 
egyénileg vagy csoportosan használják. 

 
7.15. Etika/ hit- és erkölcstan. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola 

nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és erkölcstan oktatást szervezhetnek. Az 
etika/ hit- és erkölcstan oktatáson való részvétel a tanulók számára választható. 
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8. A PEDAGÓGUSOK HELYI, INTÉZMÉNYI FELADATAI 
 
8.1.   A pedagógusok alapvető feladatai 
  

- A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési 
szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői utasításában 
előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása. 

- Heti teljes munka idejenek nyolcvan százalékát (kötött munka idejét) az intézményvezető 
által meghatározott feladatok ellátásával töltse. 

- Heti teljes munka idejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással lekötött 
munka idejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.  

- Kötött munka idejének neveléssel-oktatással lekötött munka idején felöli részében a 
nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói 
felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el. 

- A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes megtartása. 
- Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek 

munkájában. 
- Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  
- A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze. 
- A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket. 
- Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.  
- A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai 

szakszerűségének figyelemmel kísérése. 
 
8.2.         A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás 

- Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása. 
- A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése (tanmenetek, 

éves programok). 
- Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra. 
- A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a tanítási 

órákon 
- Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon 
- A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, 

szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 
- A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon és a 

különféle iskolai foglalkozásokon. 
- Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a tanítási 

órákon. 
- A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében. 
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8.3.        A tehetséges tanulók gondozása 
 
         -    Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók 

  részére. 
- Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok önálló 

szervezése, segítség a szervezésben. 
       -     Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, 
              bemutatókon. 
       -     A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán  
             belüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 
       -     A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán 
             kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 
 
8.4.    A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a    beilleszkedési, 

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló 
tanulók gondozása, eredményes fejlesztése 

 
- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a  

         halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási  
         nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére. 
- A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos 

helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, 
illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében. 

- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló 
tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása. 

- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló 
tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára. 

- Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan 
hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő 
tanulók körében. 

- Azoknak a tanulóknak, akiknek szakértői véleményben írják elő a fejlesztő foglalkozásokat, 
külön egyéni, vagy kiscsoportos munkaformákban szakemberek segítségével biztosítjuk a 
szükséges ellátást. 

 
8.5.  A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 
 

- Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulás). 
- Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi ünnepség). 
- Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 
- A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok. 
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8.6. Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 
 
- Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése. 
- Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok 

szervezésében, részvétel a programokon. 
- Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, részvétel a 

kirándulásokon, táborokon. 
 
8.7. Munkafegyelem, a munkához való viszony 

 
- A munkaköri kötelességek teljesítése. 
- Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben. 
- Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása. 
- Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 

 
8.8       Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség 

      tevékenységében 
 
- Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 
- Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. 
- Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. 
- Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

 
8.9. Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

 
- Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel. 
- Továbbképzéseken való részvétel. 
- A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 
- Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, kiadványokban. 

 
8.10. Az iskolai munka feltételeinek javítása 

 
- Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 
- Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 
- Az iskolai alapítvány működésének segítése. 
- Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása (innováció). 
- Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. 
- Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

 
8.11.    Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és 

      végrehajtásában 
- Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 
- Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 
- Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

 
8.12. Aktív részvétel a tantestület életében 

 
- A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, 

beilleszkedésének segítése. 
- Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek 

szervezésében, a szervezés segítése. 
- Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein. 
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8.13.  Az iskola képviselete 
 

- A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 
- Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken. 
- Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről a helyi 

médiában. 
- Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe. 
- Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe. 
- A település rendezvényein, eseményein való részvétel. 
- Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. életében, civil 

szervezeteiben. 
 
8.14.  A vezetői feladatok ellátása 

 
- Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 
- Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés, értékelés) 

lelkiismeretes ellátása. 
- A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 

 
 
8.15.  Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus 

    kollégákkal 
 

- A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása. 
- Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a tanulók, 

a szülők és a pedagógus kollégák felé. 
- Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 
- Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus 

kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása). 
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9. AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ     OSZTÁLYFŐNÖKÖK 
FELADATAI 

 
 

 9.1  Az osztályfőnök feladatai 

 Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai 
rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő 
irányításával. 

 Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket. 
 Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend 

kialakítást és elfogadását. 
 Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős 

programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez. 
 Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra. 
 Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 
 Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 
 Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel. 
 Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a 

szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 
 Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen 

tájékoztatja a szülőket. 
 A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal 

írásban értesíti. 
 Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket 

tájékoztatja a tanuló tovább haladásának feltételeiről. 
 Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 
 A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 
 Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 
 A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez. 
 Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő 

tanulókkal. 
 Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a 

gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő 
szolgálattal. 

 Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai 
munkáját. 

 Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 
 Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 
 Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, 

és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek, 
fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). 

 Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók 
magatartás és szorgalom osztályzatára. 

 Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók 
egész tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére. 

 A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli 
figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti. 
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Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására. 
 Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat 

az osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban 
előírt rendelkezések alapján jár el. 

 A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki 
órákat, azokra előre felkészül. 

 Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a 
pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel. 

 A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai 
jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges 
dokumentumokat. 

 Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, 
osztályfőnöki tanmenet). 

 Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 
 Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről. 
 Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal 

szemben. 
 Kitölti és vezeti az osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség 

esetén gondoskodik azok pótlásáról. 
 Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 
 Tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta ellenőrzi 

tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások). 
 Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai 

szakszerűségét. 
 

9.2. Az osztályfőnöki munka tervezése 

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított 
osztályfőnöki munkaterv alapján végzi. 

 
9.2.1.             Az osztályfőnöki munkaterv felépítése 

o A tanév elején összeállított munkaterv 
o Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 
o Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 
o Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 
o Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban. 
o Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői 

értekezletek tervezett témái. 
o Az osztály diákközösségének vezetői. 
o Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

 
9.2.2.    Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév  

  folyamán 
o Első félévi és tanév végi osztálystatisztika. 
o Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 
o Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 
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9.2.3.     Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról 

9.2.3.1.  Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról 
 Tanulók száma, ebből leány 
 Állami nevelt (gondozott) 
 Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 
 Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló 
 Sajátos nevelési igényű tanuló 
 Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló 
 Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanul 
 Az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló) 
 Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók 
 Más településről bejáró tanuló 
 Nem magyar állampolgár 
 Évfolyamismétlő 

 
9.2.3.2.   Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról 

 Tanulók száma 
 Osztályozott tanulók száma és aránya 
 Osztályozatlan tanulók száma és aránya 
 Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga 
 Az osztály tanulmányi átlaga 
 Kitűnő tanulók száma és aránya 
 Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén 
 Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén 
 Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén 
 Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 
 Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 
 Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és 

aránya 
 A bukások száma tantárgyanként 
 A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei 
 Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók 

száma és az elért helyezések) 
 Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett 

tanulók száma és az elért helyezések) 
 Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői 
 A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények 

(magyar, matematika) 
 Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján 
 A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett tanulók 

száma és aránya 
 A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett 

tanulók száma és aránya 
 A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett 

tanulók száma és aránya 
 Továbbtanulás iskolatípusok szerint 
 Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya 
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9.2.3.3.  A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének  értékelési 
szempontjai az első félév és a tanév végén 

 Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-
lányok aránya, új tanulók, távozók). 

 Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok 
kulturális elvárásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- 
és ifjúságvédelmi munka). 

 A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási 
nehézségekkel küzdő tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei). 

 Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája. 
 Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók) 
 A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és 

rendezvények felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való 
részvétel). 

 A szülői házzal való kapcsolat (a szülői értekezletek tapasztalatai, a szülők 
nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával). 

 Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai 
feladatokat: 

 Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 
 Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 
 A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik 

célszerűnek? 
 

9.2.3.4.      Az osztályfőnöki órák témái 

9.2.3.5.   Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév  

    legelső osztályfőnöki óráin 
 A házirend szabályainak megbeszélése. 
 Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése. 
 Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése. 
 Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása. 
 Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése. 
 Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek 

megbeszélése. 
 A kerékpáros közlekedés szabályai. 

 
9.2.3.5.1.     Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák 

 Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az 
alkohol- és kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a 
személyes higiénia; a szexuális fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat 
(iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vételével. 

 Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, 
segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a 
mentők hívásának helyes módja. 

 Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati 
elsajátítása céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) 
segítségének igénybe vétele. 

 Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a 
második félév végén. 

 Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről október 23-án és március 15-én. 
 Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak 
emléknapjáról, a Föld napjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról. 
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 Megemlékezés az iskola névadójáról. 
 Osztálykirándulás előkészítése. 

 
 

 
 
 
 
 
 
10. KIEMELT  FIGYELMET  IGÉNYLŐ   TANULÓKKAL KAPCSOLATOS  

PEDAGÓGIAI  TEVÉKENYSÉG  HELYI RENDJE 
 

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 
fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe 
vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák 
alkalmazása a tanítási folyamatban. 

 
Munkánk során kiemelten kezeljük  

10.1..       a sajátos nevelési igényű;  
10.2.        a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; 
10.3.        a kiemelten tehetséges; 
10.4.        a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű 

       tanulók egyéni fejlesztését. 
 

10.1.     Sajátos nevelési igényű tanulók 
 Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi 

tanulóval együtt, integrált formában folyik. 
 A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően szervezzük meg. 
 A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus 

vezetésével – habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – 
egyéni fejlesztési terv alapján terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek 
részt. 

 Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe 
veszi az illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai 
szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait. 

 
 

 

10.2.       A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló 
      tevékenységek: 

 szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és 
gyermekjóléti szolgálattal, 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
 felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 
 egyéni foglalkozások; 
 képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 
 nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 
 az iskolai könyvtárszoba, valamint az iskola más létesítményeinek, 

eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 
 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 
 iskolai szakkörök; 
 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 
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tevékenységek, szünidei programok); 
 szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 
 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 
 a szülőkkel való együttműködés; 
 szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 
 szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 
 
 

 
10.3.       A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek  

      segítik: 
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
 a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások;  
 egyéni foglalkozások; 
 képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 
 iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, 

kulturális stb.); 
 az iskolai könyvtárszoba, valamint az iskola más létesítményeinek, 

eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 
 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 
 iskolai sportkör, szakkörök; 
 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 
 szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások). 

 
10.4.       A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját 

      segítő tevékenységek 
 szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és 

gyermekjóléti szolgálattal, 
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
 felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 
 egyéni foglalkozások; 
 a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen; 
 nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 
 az iskolai könyvtárszoba, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata; 
 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 
 iskolai szakkörök; 
 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 
 szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 
 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 
 a szülőkkel való együttműködés; 
 szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 
 szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 
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11. AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL  KAPCSOLATOS 
FELADATOK – A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY 
PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI 

 
11.1. Az iskola közösségeinek együttműködése 

 
11.1.1. Az igazgatóság és a nevelőtestület együttműködése 

o A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével a 
megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.  

o Az együttműködés fórumai: 
o az iskolavezetőség  ülései, 
o a különböző értekezletek, 
o megbeszélések, 
o Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.  
o Az iskolavezetés az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, 

valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.  
o Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 
o az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés 

döntéseiről, határozatairól, 
o az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az 

igazgató, az iskolavezetőség felé. 
o A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik  az iskola 
vezetőségével,  illetve a szülői szervezetekkel. 

 
11.1.2.   A szakmai munkaközösségek együttműködése 

 Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos 
együttműködéséért és kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői 
felelősek. 

 A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének 
összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett 
feladataikat különös tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: 

 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 
 iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  
 iskolán kívüli továbbképzések, 
 a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 
 A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség  ülésein rendszeresen 

tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a 
munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 

 Iskolánkban működik alsós, osztályfőnöki, humán és természettudományos 
munkaközösség. 

 
11.1.3.            A szülői szervezet és az iskola közösségeinek együttműködése 
 

 Az SzMK az iskola közösségeivel az iskolaszék teljes jogú tagjain és a meghívottakon 
keresztül tartja egymással a kapcsolatot.  

 Az SzMK tagjai rendszeres időközönként – évente legalább 2 alkalommal – kötelesek 
tájékoztatni az általuk képviselteket a szülői szervezet tevékenységéről, valamint 
kötelesek az általuk képviseltek kérdéseit, véleményét, javaslatait az SzMK és az 
iskola vezetősége felé továbbítani. 

 Az SzMK ülésein állandó meghívottként az alábbi személyek vehetnek részt: 
 az iskola igazgatója 

 



32 
 

 Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola 
igazgatója rendszeresen köteles tájékoztatni az SzMK képviselőit. 

 
11.1.4.            A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése 

 
 A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális 

feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az 
osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 
diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

 a diákönkormányzat vezetője rendszeresen és a diákönkormányzat faliújságján 
keresztül, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 
 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.  
 A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 

jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 
választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az 
osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 
illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 
igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel 

  
 

11.1.5.          A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi    

                     jogai gyakorlásának rendje 

 A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 
 A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett 

tanulók érdekében eljárjon.  
 A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre 

kiterjed.  
 A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – 

tanórán kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és 
lebonyolításában: 

 a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); 
 tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer; 
 sportélet; 
 túrák, kirándulások szervezése; 
 kulturális, szabadidős programok szervezése; 
 a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap). 
 Ezekben a kérdésekben  
 az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az 

osztályfőnököknek ki kell kérniük; 
 a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének 

összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie. 
 Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a 

diákönkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a 
nevelőtestület és az igazgató felé. 

 A hatályos jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét kikérjük. 
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11.1.6.       A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 

 
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 
az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 
az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai vezetőségének 
ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 
az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 
 
A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 
 
Egyéni megbeszélések 
 Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, 

tanulmányi eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; 
valamint az együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a 
pedagógus között. 
 

 
Szülői értekezlet. 
 Feladata: 

 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés   
 kialakítása, 
 a szülők tájékoztatása 
 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 
 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 
 a helyi tanterv követelményeiről, 
 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 
 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 
 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 
 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 
 problémáiról, 
 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és 
 továbbítása az iskola igazgatósága felé. 

 
Fogadó óra. 
 Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül 

egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni 
tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, 
tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 

 
Nyílt tanítási nap. 
 Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka 

mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon 
közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

 
Írásbeli tájékoztató.  
 Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű 
programokról.    

 
 A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az 

iskolai munkaterv évenként határozza meg.  
 A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső 

szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy 
írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola 
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igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola 
nevelőihez, a diákönkormányzathoz  

 A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 
egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az 
iskola igazgatóságával, nevelőtestületével  

 A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és 
működési szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint 
nevelőitől az iskolai munkatervben évenként meghatározott igazgatói, 
igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.  

 Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és 
házirendjének előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, 
szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) joga van megismernie. 

 A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend 
egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 
tekinthető meg: 

 az iskola honlapján; 
 az iskola fenntartójánál; 
 az iskola irattárában; 
 az iskola nevelői szobájában; 
 az iskola igazgatójánál; 
 
 

11.2.       Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai,  
      együttműködése iskolán kívüli intézményekkel 

 
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 Az intézmény fenntartójával: Székesfehérvári Tankerületi Központ 
 A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri 

hivatallal: Felcsút Község Önkormányzat Képviselő Testülete 8086 Felcsút Fő u. 
79. 

 A megyei,  pedagógiai intézettel 
 A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel: 
 Kastély Óvoda Felcsút Fő u. 60. 
 Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium, Szakgimnázium-és Szakközépiskola Felcsút 

Fő u. 191. 
 A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: Bicske Kossuth u. 
 Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézménnyel gyermekjóléti 

szolgálattal. 
8086 Felcsút Fő utca 75. 

 PFLA 
 
 

 
A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 
 
Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 
fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

 Az iskolát támogató Hyper-Activ Egyesület kuratóriumával. 
Az alábbi társadalmi egyesületekkel:  

 Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia Felcsút Fő u. 174. 
A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatója rendszeres kapcsolatot tart 
fenn a helyi háziorvossal  

 Felcsúti Háziorvosi és Védőnői Szolgálat Felcsút Fő u. 137.  
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 Illetékes egészségügyi dolgozókkal, és segítségükkel megszervezi a tanulók 
rendszeres egészségügyi vizsgálatát.  

 A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 
feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelőse rendszeres kapcsolatot tart fenn az Oltalom_Szociális Családsegítő és 
Gyermekjóléti Intézménnyel gyermekjóléti szolgálattal. 8086 Felcsút Fő utca 75. 

 
 A munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató és a gyermekvédelmi feladatokkal 
megbízott nevelő a felelős. 
 
Az iskola helyiségeit, épületét az igazgató döntése alapján térítésmentesen használhatják a 
törvényesen bejegyzett gyermek- illetve ifjúsági szervezetek, valamint társadalmi egyesületek 
helyi csoportjai. 
 
 
 
 
 

12. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 
 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 
12.1. osztályozó vizsga 
12.2. pótló vizsga 
12.3. javítóvizsga 
12.4. 8.osztályosok matematika és magyar vizsgája 

 
12.1. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi  
         osztályzat megállapításához, ha 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 
 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 
 a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján 
osztályozó vizsgát tehet, 

 a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 
adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület 
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

 
12.2. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 
 
12.3. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén három 

tantárgyból  elégtelen osztályzatot kapott.  
12.4. A 8. osztályosok magyar és matematika vizsgáján az osztály minden tanulója részt vesz. E 

vizsga célja az általános iskolai tananyag rendszerező számonkérése és a vizsgaszituáció 
megismertetése a gyermekekkel, a felvételi eredményessége érdekében. 

 
A tanulmányok alatti vizsgákat a hatályos jogszabályok előírásaiban szereplő szabályok 
szerint kell megszervezni. 

 
 A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel  
 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 
 javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) 
 közölni kell. 
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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.  

 
12.5. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy 

gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 
 

TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 
VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 
Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Erkölcstan  SZÓBELI  
Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 
Vizuális kultúra   GYAKORLATI 
Életvitel és gyakorlat    GYAKORLATI 
Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 
Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Erkölcstan ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Történelem ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 
Dráma és tánc  SZÓBELI GYAKORLATI 
Vizuális kultúra   GYAKORLATI 
Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 
Technika, életvitel és 
gyakorlat  

  GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 
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12.6. Magasabb  évfolyamba lépés feltételei 

 
Az NKT 57. § (1) A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 
követelményeket sikeresen teljesítette. Az iskola igazgatója 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 a megismétlésre kerülő 
évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló. A szülő kérésére az iskola magasabb évfolyama is 
megismételhető legfeljebb egy alkalommal. 
 

 A második - nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor  
léphet , ha az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben „ A továbbhaladás feltételei c.  
fejezetekben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon a tanév végére minden  
tantárgyból teljesítette. 
 

o A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 
érdemjegyei alapján bírálják el. A második - nyolcadik évfolyamon minden  tantárgyból az 
„elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a tovább haladáshoz. 
 

o Ha a tanuló a második - nyolcadik évfolyamon, tanév végén egy, két, vagy három tantárgyból  
            szerez elégtelen osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban 
            javító vizsgát tehet. 
 

o Ha a tanuló a második - nyolcadik évfolyamon a tanév végén négy vagy több tantárgyból  
szerez elégtelen osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles 
 

o A második - nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi 
osztályzat megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie ha: 
 
  
 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 
 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 
 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; 
 magántanuló volt. 
 

o Az 1 évfolyamon a Köznevelési törvény előírásainak megfelelően a tanuló csak abban az 
esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha az adott tanév során 250 óránál többet 
mulasztott.  
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13. AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK 
FELVÉTELÉNEK, ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI 
 

Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet a kormányhivatal határoz meg – minden 
jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 

 
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik 
életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 
 
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 
 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 
 a szülő személyi igazolványát; 
 a gyermek lakcímkártyáját; 
 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 
 a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; 
 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

 
A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 
 

 a tanuló anyakönyvi kivonatát; 
 a szülő személyi igazolványát; 
 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 
 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről, az adott évfolyamra járó tanulók 
létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 
 
Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 
rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 
 
Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet 
helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján 
kell dönteni.  
A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza. 
 
A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében 
meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a 
tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. 
Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek 
nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt 
vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév 
közben az előző évfolyamra beiratkozni. 
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15. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK   
      KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 
 
 
1. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket szaktanárok  határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 
 
2. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában 

szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők 
kötelessége. 

 
3. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 
 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 
 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 
 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak 

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 
 Alkalmas legyen órai vagy otthoni differenciált feladat adására, feladatok megoldására. 

 A tanulók számára a legmegfelelőbb ismeretek nyújtsa, áttekinthető, „tanulható” legyen. 

 Kivitele esztétikus és tartós legyen. 

 Az ára a szülők számára megfizethető legyen. 

 Szükség esetén több éven keresztül használható legyen, azaz továbbadható legyen 
testvérének, illetve aki erre igényt tart. 

 Segítse elő a kompetenciaalapú oktatást és az integrált oktatást. 

 
4. Az iskola arra törekszik, hogy egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár 

számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 
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16. TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK,  
      MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK     
      ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 
 

1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 
munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

 
2. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 
ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 
követelményekre is. 

 
3. A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az első-

negyedik évfolyamon a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli 
dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek. 

 
4. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, 

környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, földrajz ellenőrzésénél: 
 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik; 
 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó 

írásbeli munkában számolnak be. 
 

5. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 
követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy 
esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – kerülhet sor írásbeli 
számonkérésre és/vagy szóbeli feleletre. 

A testnevelés követelményeinek elsajátítását elsősorban gyakorlati tevékenység révén 
ellenőrizzük. 

 
6. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 
tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói 
teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest. 

 
7. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik: 
 
 
 Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden tantárgy esetében 

csak szöveges értékelést alkalmazunk. 
 A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon a 

tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból érdemjegyekkel 
minősítjük. 

 Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a 
tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges 
minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

 
 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 
 JÓL TELJESÍTETT 
 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 
 FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL 
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 A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és 
év végén  a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 

 
8. A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év 

végén a tanuló osztályzatát az adott félév során szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló év 
közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 

 
9. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), 

elégséges (2), elégtelen (1). 
 

10. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból 
egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a 
témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy 
érdemjeggyel kell értékelni. 

 
11. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az az e-

naplón keresztül. 
 

12. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 
írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 
(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a 
szaktárgyat tanító nevelők: 

 
 

Teljesítmény Érdemjegy 
0-34 %: elégtelen (1) 

35-55 %: elégséges (2) 
56-74 %: közepes (3) 
75-87 %: jó (4) 
88-100 %: jeles (5) 

 
 

13. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 
példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 
 

 
14. A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

osztályzattal minősíti és ezt az e-naplóba, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 
 
A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtestület 
állapítja meg. 
 
A félévi és az év végi osztályzatot az e-naplóból kinyomtatott értesítőbe és a bizonyítványba be kell 
jegyezni. 
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15. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 
a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

 
 a házirendet betartja; 
 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 
 kötelességtudó, feladatait teljesíti; 
 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 
 tisztelettudó; 
 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen 

viselkedik; 
 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 
 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 
 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 

 
b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

 
 a házirendet betartja; 
 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 
 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 
 feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; 
 az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt; 
 nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

 
c) Változó (3) az a tanuló, aki. 

 
 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 
 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 
 feladatait nem minden esetben teljesíti; 
 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; 
 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 
 igazolatlanul mulasztott; 
 osztályfőnöki intője van. 

 
d) Rossz (2) az a tanuló, aki: 

 
 a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 
 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 
 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 
 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; 
 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 
 több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 
 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél 

magasabb fokozatú büntetése. 
 
A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok 
közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 
 

16. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás 
(5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 
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17. A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 
osztályzattal minősíti, és azt az e-naplóból kinyomtatott értesítőbe, illetve a bizonyítványba 
bejegyzi. 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a tanév végén 
az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 
 

18. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 
 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 
 
 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 
 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 
 a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; 
 munkavégzése pontos, megbízható; 
 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 
 taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 
 
 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 
 
képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 
rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 
a tanórákon többnyire aktív; 
többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem 
vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; 
taneszközei tiszták, rendezettek. 
 

c) Változó (3) az a tanuló, akinek: 
 

 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 
 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti; 
 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 
 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 
 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik. 
 

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki: 
 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 
 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 
 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 
 feladatait többnyire nem végzi el; 
 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 
 a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül; 
 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

 
A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok 
közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 
 

19. Azt a tanulót, aki képességihez mérten 
  

 példamutató magatartást tanúsít,  
 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  
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 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 
 vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 
 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez 

az iskola jutalomban, vagy az iskola által alapított kitüntetésben részesítheti. 
 
20. Az iskolai jutalmazás formái. 

 
a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 
 szaktanári dicséret, 
 napközis nevelői dicséret, 
 osztályfőnöki dicséret, 
 igazgatói dicséret, 
 nevelőtestületi dicséret. 

 
b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév 

végén 
 

 szaktárgyi teljesítményért, 
 példamutató magatartásért, 
 kiemelkedő szorgalomért, 
 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

 
c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és 

könyvjutalmat, kitüntetést kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt 
vehetnek át. 

d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen 
szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen 
szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 
közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 
21. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 
22. Azt a tanulót, aki 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  
- vagy a házirend előírásait megszegi,  
- vagy igazolatlanul mulaszt,  
- vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. 
 
 
23. Az iskolai büntetések formái: 

 
 szaktanári figyelmeztetés; 
 napközis nevelői figyelmeztetés; 
 osztályfőnöki figyelmeztetés; 
 osztályfőnöki intés; 
 osztályfőnöki megrovás; 
 igazgatói figyelmeztetés; 
 igazgatói intés; 
 igazgatói megrovás; 
 tantestületi figyelmeztetés; 
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 tantestületi intés; 
 tantestületi megrovás. 

 
24. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban indokolt 

esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 
 

25. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s 
a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. Súlyos 
kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 
o az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 
o az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása; 
o a szándékos károkozás; 
o az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 
o ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 
 

26. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
 

27.  Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene hatályos törvény 
rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. Ennek lebonyolítására vonatkozó szabályok a 
Házirendben és az SzMSz-ben találhatók, melyek az NKT 58.&-sa szabályoz. 
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17.  A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS    MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
MÓDJA 

 
1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló hatályos törvény rendelkezései 

szerint szervezi meg. 

2. Ennek alapján az iskola minden osztályában heti öt testnevelés órát szervez: 
 

 amennyiben a tanuló kéri – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján 
kiadott igazgatói engedéllyel –, a tanuló 2 tanóra alól felmentést kaphat, 
 

 intézményünkben az 5 testnevelés órából 1 néptáncra fordítható, 
 

 
 a szakszolgálat által kiadott szakértői vélemény alapján a gyógytestnevelést biztosítjuk. 

 
A tanulók fizikai állapotának mérése 
 
A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a 
testnevelés órákon, tanévenként egy alkalommal május hónapban. 
A felmérést a Netfit Program alapján végezzük el. 
 

 
 
 
18. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL,   
      MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL    
      KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 
 
I. A pedagógiai program érvényességi ideje 

Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2019. szeptember 1. napjától 
2023. augusztus 31. napjáig – szól. 

 
II.  A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 
folyamatosan vizsgálja. 
- A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok) minden 

tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és 
követelmények megvalósulását. 

2. A 2022-23 tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program teljes – 
minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén ezen pedagógiai 
programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell kidolgoznia. 

 
III.  A pedagógiai program módosítása 

1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 
- az iskola igazgatója; 
- a nevelőtestület bármely tagja; 
- a nevelők szakmai munkaközösségei; 
- a szülői munkaközösség; 
- az iskola fenntartója. 

2. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató jóváhagyásával 
kerül a tankerületi igazgató elé. A pedagógiai program elfogadása előtt ki kell kérni a Szülői 
Munkaközösség véleményét. 
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3. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 
vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell szerezni 
a fenntartó, illetve a működtető egyetértését. 

 
IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.  
2. A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe: www.endresz.hu 
3. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 

igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők fogadó óráján vagy – ettől 
eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

4. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 
tekinthető meg: 
- az iskola honlapján; 
- az iskola fenntartójánál; 
- az iskola irattárában; 
- az iskola nevelői szobájában; 
- az iskola igazgatójánál; 

  






