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A minőségirányítási program céljai: 

 

- Az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer meghatározó módon járuljon hozzá ahhoz, hogy 

a pedagógiai programban meghatározott céloknak, alapelvekkel összhangban teljesítse a jogi 

és szakmai követelményeket. 

- A működtetett rendszer célja, hogy megfelelő információ álljon rendelkezésre a folyamatos 

minőségjavításhoz. 

- Adjon visszajelzést a speciális feladatvállalásának (személyiségközpontú, tevékenységköz-

pontú, a differenciálást szem előtt tartó, az együttműködést fejlesztő tanítási gyakorlat, egyéni 

haladást biztosító tananyag, az egésznapos foglalkoztatás, integráció, inkluzív iskolai környe-

zet) megvalósulásáról, annak eredményességéről. 

- A pedagógusok mérhető tevékenységének megerősítésével, szükség esetén annak fejlesztésé-

vel biztosított legyen a pedagógiai célok, alapelvek megvalósulása. 

- Az egyes teljesítményértékelési ütemek végén ismertekké váljanak az értékelt személyhez, 

területekhez kapcsolódó munkafeltételek, továbbá az egyén és a területek további fejlesztésé-

nek lehetősége 

 

 

Belső Ellenőrzési Csoport 

 

A Belső Ellenőrzési Csoport koordinálja a pedagógusok önértékelését, belső értékelését. 

A tanév elején összeállított önértékelési terv alapján – az érvényben lévő jogszabályoknak megfe-

lelően - történik a pedagógusok önértékelése, értékelése. 
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6. Az intézmény helyi tanterve 

 

6.1. A választott kerettanterv megnevezése 

 

Az EMMI 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete alapján meghatározott kerettantervek: 

 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok tar-

talmazzák. Jelenleg intézményünkben az 1. osztályban az új NAT előírásai, a 2. 3. 4. osztá-

lyokban pedig a régi NAT előírásai és a hozzátartozó kerettantervek az irányadóak. 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Etika 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és népis-

meret 
1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika   1 1 1 
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Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

A testnevelés tantárgy heti óraszáma 3 óra, plusz 2 óra tánccal és úszással valamint lovag-

lással kiegészítve valósul meg a mindennapos testnevelés. 

Iskolánk egyik fő profilja az idegennyelv-oktatás. Valamennyi hozzánk beiratkozó tanuló már 

első osztályos korától találkozik az angol nyelvvel. A korai nyelvtanulás hatékonyságát él-

ményszerű, kreatív gondolkodásra épülő nyelvi program segíti. Az első évfolyamon a gyerekek 

szakkör keretében tanulhatják a nyelvet, ebben az időszakban még csak szóban, írásban nem, 

ezzel biztosítjuk az olvasás-írás tanulásának zavartalanságát. 

A második évfolyamtól már órák keretében tanulják a nyelvet a gyerekek csoportbontással. 

 

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

 

Alsó tagozat 1-4. évfolyam 

 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom - 

Matematika - 

Környezetismeret - 

Vizuális kultúra - 

Technika és életvitel és gyakor-

lat 
- 

Testnevelés és sport - 

Ének-zene A változat 

 

 

Felső tagozat 5-8. évfolyam 

 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Matematika - 

Fizika B változat 

Földrajz A változat 

Kémia B változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Informatika - 

Technika és életvitel és gyakor-

lat 
- 
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Testnevelés és sport - 

Vizuális kultúra - 

 

6.1.1. A választott kerettanterv feletti óraszám  

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 1-4. évfolyam 

Emelt óraszámú angol nyelv programmal 

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

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7 6 6 

Idegen nyelvek    2  2 2+1 

Matematika 4+1 4 4+1 4+1 

Etika 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Informatika 0 0 0 1 

Szabadon tervezett órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 3+1 4+1 

Idegen nyelvek 3 3+1 3+1 3+1 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Etika 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 
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Dráma és tánc/Hon- és népismeret 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezett órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

 

 

Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve  

 

  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Össze. 

Rendelkezésre álló 

órakeret 

25 25 25 27 28 28 31 31 220 

Tantárgyi többlet 

órakeret /oszt.b/ 

2 2 2 2 3 3 4 4 22 

Egész na-

pos isko-

lai okta-

tás 

Iskola 

otthonos 

25 25 25 25         100 

Napközi 

             

Tan.szoba 

       15 15 30 

Fejl. Teh.g. 

4 4 4 4 2 2 2 2 24 

Sportkör 

  

1  

  

1  2 2 6 

Szakkör 

2 2 2 2 2 2 12 

Habilitáció 

Összesen 15 óra 15 

Összesen 

                425 

Eng. Időkeret 

52 52 52 55 51 51 56 56 425 



LMA Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola  Pedagógiai Program 

342 
 

 

Engedélyezett össz. óraszám: 425 óra 

Ellátott össz. óraszám:            425 óra 

Munkaidő keret felosztása: 

   Összesen 

1 fő tagint.vezető kötelező óraszáma 6 óra 6 óra 

1 fő tagint.vezető h. kötelező óraszáma 8 óra nincs 

8 fő pedagógus  kötött időkeret 8x 24 óra 192 óra 

1 főóraadó (táncpe-

dagógus)  
megbízási sz. 8 óra 8 óra 

1 fő óraadó (drá-

mapedagógus) 
megbízási szerződés 2 óra 2 óra 

    

Kötelezően ellátandó óraterv szerint: 208 óra. 

 

  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összesen 

Tantervi óraszám 

25 25 25 27 28 28 31 31 220 

Korrepetálás, fejlesztés 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Iskolaotthonos, napközi, sportkör 

23 23 23 24 15 15 130 

Sportkör 

       1 2 2 5 

Szakkörök 

2  2 2      2 2 2 6 

Összesen 

52 52 52 55 41,5 41,5 44,5 44,5 383 
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Ellátandó tanítási időkeret: 

Emelt óraszámú angol nyelvi osztály 5-8. 

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

Irodalom 2 +1 3 2 +1 3 

Magyar nyelv  2 1 1 1 

I. Idegen nyelv 

(angol) 

3 +1 3 +1 3 +1 3 +1 

II. Idegen nyelv 

(német)  

  1 2 

Matematika 4 3+1 3 3 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári is-

meretek 

2 2+1 2 2 

Etika 1 1 1 1 

Természetisme-

ret 

2 2   

Biológia -egész-

ségtan 

  2 1 

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kul-

túra 

1 1 1 1 

Dráma és 

tánc/Hon- és 

népismeret*  

1    

Informatika  1 1 1 

Technika, élet-

vitel és gyakor-

lat 

1 1 1  
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Testnevelés és 

sport 

5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon ter-

vezhető órake-

ret 

2 3 3 3 

Rendelkezésre 

álló órakeret 

28 28 31 31 

Idegen nyelv esetén létszámtól függően csoportbontásban tanulnak a diákok. Informatika 

tantárgyól 23 fő esetén csoportbontás történik. 26 fő és a fölötti létszám esetén a magyar 

nyelv és irodalom és matematika tantárgyak tanítása 5-8. évfolyamon csoportbontásban 

történhet. 

A NAT 2020. óraszámai, amelyek a 2020/2021. tanévben kerülnek bevezetésre 1. és 5. 

évfolyamon. 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezeté-

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

Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020 

Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a jobb 

oldali rovatba pedig a szabadon tervezhető órákat lehet bejegyezni. 

Heti óraszám/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 7   7   5   5   4   4   3   3   

Matematika 4   4   4   4   4   4   3   3   

Történelem   2   2   2   2   

Állampolgári ismeretek   1   

Hon- és népismeret    1               

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

Környezetismeret         1   1     

Természettudomány   2   2   0   0   

Kémia   1   2   

Fizika   1   2   

Biológia   2   1   

Földrajz   2   1   
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Első élő idegen nyelv  0  0 2 0 2 2  1 3   3   3   3   

Ének-zene 2   2   2   2   2   1   1   1   

Vizuális kultúra 2   2   2   1   1   1   1   1   

Dráma és színház            1       

Technika és tervezés 1   1   1   1   1   1   1     

Digitális kultúra   1   1   1   1   1   1   

Testnevelés 5   5   5   5   5   5   5   5   

Osztályfőnöki   1   1   1   1   

Hittan egyházi intézmény-

ben 

                

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető óra   2   2   2   2   1   2   2   2 

Összes tervezett óraszám 22 0 22 0 22 0 23 0 27 0 26 0 28 0 28 0 

Összesített óraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Maximális órakeret 24 24 24 25 28 28 30 30 

 

 

 

Emelt szintű angol nyelvű osztályok Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020 

Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a jobb oldali 

rovatba pedig a szabadon tervezhető órákat lehet bejegyezni. 

Heti óraszám/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 7  +1 7   5   5 +1 4   4   3   3   

Matematika 4  +1 4   4   4   4   4   3   3   

Történelem   2   2   2   2   

Állampolgári ismeretek   1   

Hon- és népismeret    1               

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

Környezetismeret         1   1     

Természettudomány   2   2   0   0   

Kémia   1   2   
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Fizika   1   2   

Biológia   2   1   

Földrajz   2   1   

Első élő idegen nyelv  0  0 2 0 2 2  1 3   3   3   3   

Ének-zene 2   2   2   2   2   1   1   1   

Vizuális kultúra 2   2   2   1   1   1   1   1   

Dráma és színház            1       

Technika és tervezés 1   1   1   1   1   1   1     

Digitális kultúra   1   1   1   1   1   1   

Testnevelés 5   5   5   5   5   5   5   5   

Osztályfőnöki   1   1   1   1   

Hittan egyházi intézmény-

ben 

                

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető óra   2   2   2   2   1   2   2   2 

Összes tervezett óraszám 22 2 22 2 22 2 23 2 27 0 26 0 28 0 28 0 

Összesített óraszám 22+2 22+2 22+2 23+2 27 26 28 28 

Maximális órakeret 24 24 24 25 28 28 30 30 

 

6.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 

      A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztására a nevelők vélemény-

ének figyelembevételével a munkaközösség - vezető tesz javaslatot. 

A tagintézményvezetés segítséget nyújt az eszközválasztás intézményi szintű összehangolásá-

hoz.  

     A jegyzéket az tagintézményvezető hagyja jóvá. A tankönyvrendelést az intézményi tan-

könyvfelelős végzi. A tanulók tankönyveiket az iskolában kapják meg. 

         Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszkö-

zöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket 

a művelődési és közoktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott tan-

eszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: testnevelés, technika, rajz. 

     Az eszközbeszerzésre vonatkozó javaslat kialakításánál az alábbi szempontokat kell figye-

lembe venni: 



LMA Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola  Pedagógiai Program 

347 
 

 az eszközrendszer illeszkedjen a helyi tantervhez, segítse elő az abban foglalt követel-

mények teljesítését,  

 olyan tankönyvcsaládokat kell előnyben részesíteni, amelyek átfogják az adott tantárgy, 

műveltségi terület teljes képzési időszakát, és rendelkeznek a megfelelő tanulói, tanári 

segédletekkel,  

 egy műveltségi terület tankönyveit lehetőleg egy tankönyvkiadótól kell beszerezni; 

 olyan tankönyveket, taneszközöket kell alkalmazni, ami nem nehezíti meg a szervezeti 

egységek közötti átjárhatóságot, 

 csak a követelmények teljesítéséhez feltétlenül szükséges eszközöket vásároljuk meg. 

Az időszakosan használt kiegészítő vagy speciális könyvek, szakanyagok biztosítása a 

könyvtáron keresztül történik, 

 a tankönyv legyen vonzó, figyelemfelhívó, szép kivitelezésű és időtálló; 

 tartalmilag és formailag is illeszkedjék a tanulók életkori sajátosságaihoz; 

 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. 

 

      Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközössége (illetve az egyes szaktanárok) határozzák 

meg az iskola helyi tanterve alapján. 

 

      A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában 

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

telessége, ha ez nem lehetséges, akkor az iskola segítséget nyújt. 

A taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 

 

 

 

6.4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

 

6.4.1. Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 
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 Fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; az első osztályosok problémamentesen illeszkednek be az is-

kolai életbe. 

 A mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és 

a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával. 

 A kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés. 

 A tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló fejlesztő ér-

tékelése. 

6.4.2. A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

mény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a 

NAT elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási mód-

szereit és szokásait. 

 A módszerek megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők figyelembe 

vétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása. 

 A kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés. 

 

6.4.3. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartal-

mak megalapozásának folytatása.  

Az 5-6. évfolyam kiemelt feladatai: 

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

zuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésé-

vel, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, 

a barátságban, a csoportban; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők fi-

gyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása, 



LMA Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola  Pedagógiai Program 

349 
 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő ér-

tékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartás-

formák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív - interaktív ta-

nulási technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

 

6.4.4. A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása   

 

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

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kom-

petenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, vala-

mint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. Az általános iskola 

hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre ösz-

szetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák továbbfej-

lesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fek-

tessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 

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

zuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és 

a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kí-

vánunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők figye-

lembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív út-

jának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív - interaktív ta-

nulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 
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6.5. Mindennapos testnevelés 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a Köznevelési törvény 27. § 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.  

 

A mindennapos testnevelés, testedzés, testmozgás célja annak elősegítése, hogy a könnyű fizi-

kai munka és a hatékony szellemi munkavégzéshez szükséges fizikai szintet minden tanuló 

elérje, és az oktatás ideje alatt megtartsa (ne essen vissza).  

Növelni kell azon tanulók arányát, akiknél az iskolai testnevelés és sport kellő élettani hatást 

ér el, és testmozgásban gazdagabb életmódot folytassanak, mint jelenleg. 

 

Alsó tagozat: 

Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek 

kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a leg-

fontosabb cél. Az alapkészségek (természetes mozgásformák) mozgásmintáinak megszilárdu-

lása, magabiztos végrehajtásuk kialakulása kiemelkedően fontos ebben az időszakban, mivel 

ezek jelentik a hatékony és gyors mozgástanulás, továbbá a bonyolultabb sportági mozgások 

alapfeltételeit. 

 

 

 

1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

Előkészítő és preven-

tív mozgásformák 

10 óra + folyamatos 

Előkészítő és preven-

tív mozgásformák 

10 óra + folyamatos 

Előkészítő és preven-

tív mozgásformák 

10 óra 

Előkészítő és preven-

tív mozgásformák 

10 óra  

Hely- és helyzetvál-

toztató természetes 

mozgásformák 

38 óra 

Hely- és helyzetvál-

toztató természetes 

mozgásformák 

38 óra 

Hely- és helyzetvál-

toztató természetes 

mozgásformák 

27 óra 

Hely- és helyzetvál-

toztató természetes 

mozgásformák 

27 óra 

Manipulatív termé-

szetes mozgásformák 

27óra 

Manipulatív termé-

szetes mozgásformák 

27óra 

Manipulatív termé-

szetes mozgásformák 

35óra 

Manipulatív termé-

szetes mozgásformák 

35óra 

Természetes mozgás-

formák a torna és 

tánc jellegű feladat-

megoldásokban  

15 óra 

Természetes mozgás-

formák a torna és 

tánc jellegű feladat-

megoldásokban  

15 óra 

Természetes mozgás-

formák a torna és 

tánc jellegű feladat-

megoldásokban  

15 óra 

Természetes mozgás-

formák a torna és 

tánc jellegű feladat-

megoldásokban  

15 óra 
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Természetes mozgás-

formák az atlétika jel-

legű feladatmegoldá-

sokban 

20 óra 

Természetes mozgás-

formák az atlétika jel-

legű feladatmegoldá-

sokban 

20 óra 

Természetes mozgás-

formák az atlétika jel-

legű feladatmegoldá-

sokban 

20 óra 

Természetes mozgás-

formák az atlétika jel-

legű feladatmegoldá-

sokban 

20 óra 

Természetes mozgás-

formák a sportjátékok 

alaptechnikai és tak-

tikai feladatmegoldá-

saiban 

15 óra 

Természetes mozgás-

formák a sportjátékok 

alaptechnikai és tak-

tikai feladatmegoldá-

saiban 

15 óra 

Természetes mozgás-

formák a sportjátékok 

alaptechnikai és tak-

tikai feladatmegoldá-

saiban 

15 óra 

Természetes mozgás-

formák a sportjátékok 

alaptechnikai és tak-

tikai feladatmegoldá-

saiban 

15 +18 óra 

Természetes mozgás-

formák az önvédelmi 

és a küzdő jellegű fel-

adatmegoldásokban 

15 óra 

Természetes mozgás-

formák az önvédelmi 

és a küzdő jellegű fel-

adatmegoldásokban 

15 óra 

Természetes mozgás-

formák az önvédelmi 

és a küzdő jellegű fel-

adatmegoldásokban 

7 óra 

Természetes mozgás-

formák az önvédelmi 

és a küzdő jellegű fel-

adatmegoldásokban 

7 óra 

Természetes mozgás-

formák az alternatív 

és szabadidős moz-

gásrendszerekben 

22+18 óra 

Természetes mozgás-

formák az alternatív 

és szabadidős moz-

gásrendszerekben 

22+18 óra 

Természetes mozgás-

formák az alternatív 

és szabadidős moz-

gásrendszerekben 

30+18 óra 

Természetes mozgás-

formák az alternatív 

és szabadidős moz-

gásrendszerekben 

12+18 óra 

Összesen: 180 óra Összesen: 180 óra Összesen: 180 óra Összesen: 180 óra 

 

 

 

Felső tagozat: 

A felső tagozaton a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1–4. 

évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul meg 5. 

évfolyamtól az életkori sajátosságokat és a szenzitív időszakokat szem előtt tartó, komplex 

készség- és képességfejlesztés.  

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

Természetes és nem 

term. mozgásformák: 

18 óra 

Természetes és nem 

term. mozgásformák: 

18 óra 

Természetes és nem 

term. mozgásformák: 

17 óra 

Természetes és nem 

term. mozgásformák: 

14 óra 

Sportjátékok:  

52 óra 

Sportjátékok:  

70 óra 

Sportjátékok:  

25 óra 

Sportjátékok:  

31 óra 

Atlétikai jellegű fel-

adatok:  

29 óra 

Atlétikai jellegű fel-

adatok:  

20 óra 

Atlétikai jellegű 

feladatok:  

30 óra 

Atlétikai jellegű fel-

adatok:  

28 óra 
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6.6. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

 

A pedagógiai program lehetőséget biztosít a gyerek személyiségének széleskörű kibontakoz-

tatására. 

Ezt segítik a kötelező tantárgyakon felül választható tárgyak, foglalkozások, melyek segítség-

ével még több ismerethez jutnak, ezzel fejlesztve készségeiket, képességeiket. 

 

Alsó tagozaton választható: 

- Tehetséggondozás, fejlesztés 

- Versenyekre való felkészítés 

- Sportkörök /foci-suli, aerobik/ 

- Szakkörök: művészeti, informatika, nyelvi, alprogrami fogalkozások 

- Irodalmi színpadi- és bábtevékenység    

Torna jellegű felada-

tok:  

20 óra 

Torna jellegű felada-

tok:  

29 óra 

Torna jellegű felada-

tok:  

16 óra 

Torna jellegű felada-

tok:  

18 óra 

Alternatív környezet-

ben űzhető sportok:  

23 óra 

Alternatív környezet-

ben űzhető sportok:  

23 óra 

Alternatív környezet-

ben űzhető sportok:  

10 óra 

Alternatív környezet-

ben űzhető sportok:  

17 óra 

Önvédelmi és küzdő-

sportok:  

38 óra 

Önvédelmi és küzdő-

sportok:  

20 óra 

Önvédelmi és küzdő-

sportok:  

10 óra 

Képességfejlesztés:  

28 óra 

Képességfejlesztés:  

27 óra 

Képességfejlesztés:  

37 óra 

Képességfejlesztés:  

18 óra 

Fizikai Állapot felmé-

rés:  

5 óra 

Fizikai Állapot felmé-

rés:  

5 óra 

Fizikai Állapot felmé-

rés:  

5 óra 

Fizikai Állapot felmé-

rés:  

5 óra 

 

Összesen: 180 óra Összesen: 180 óra Összesen: 108 óra Összesen: 108 óra 
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Felső tagozaton választható:  

- Tehetséggondozás, fejlesztő foglalkozások 

- Felvételi előkészítő 

- Sportkör /foci-suli kézilabda-női, asztalitenisz, röplabda/ 

- Szakkörök: művészeti, informatika, nyelvi, alprogrami foglakozások 

- Irodalmi, énekkari tevékenyég 5-8. o.  

 

Egyéb, az iskolára jellemző specialitások, melyeket tanulóink választhatják: 

 Az alsó tagozatos osztályokat nagy felmenő rendszerben egész napos formában 

 Felső tagozaton tanulószoba 5-6.o., és 7-8. osztályokban 

             

Intézményünk személyi feltételei és az évfolyamonkénti tanulócsoportok száma nem teszi le-

hetővé a szabad pedagógusválasztást az első évfolyam indításakor és utána sem. 

 

A tanulók viszont szabadon dönthetnek arról, hogy melyik foglalkozáson, szakkörben, tehet-

séggondozó körben vesznek részt. 

 

A tanítók, tanárok minden tanév elején hirdetik meg a választható tárgyak, foglalkozások ne-

vét, idejét, melyre a tanulók írásban jelentkezhetnek szülői engedéllyel. 

6.7. Projektoktatás  

 

A tanulókkal való élményszerű foglalkozás új feladatok, új helyzetek elé állítja pedagógusain-

kat.  

 

A projektoktatás egy új oktatási stratégia, mely kiválóan alkalmas a tanulás tanulására és ez-

által az élethosszig tartó tanulás megalapozására 

 

Feladataink, melyeket meg kell valósítanunk: 

 A tudományosan igazolt alapvető ismeretek elsajátíttatását, a tanulás szervezését; 

 Az együttműködésre, kooperációra való képességet; 

 A kritikai gondolkodás képességét; 

 Az egy életen át tartó tanulásra való előkészítést, a megújuló tudás szükségszerűségé-

nek megértését. 
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A projektoktatás területei: 

 

- környezettel kapcsolatos tananyagtartalom közvetítésére /széles tantárgyi koncentrá-

ciót feltételez/ 

- valós élet problémáit feldolgozó projekt 

- gyakorlati élettel kapcsolatos ismerettartalom feldolgozása 

 

  A projekt módszer használatával tanulóink eredményesebbek, a csoportok tagjainak teljesít-

ménye jobb, a diákok motiváltabbak, a tanulóknak nemcsak a kognitív, hanem az együttműkö-

dési képességei is fejlődnek. 

 

A kooperatív oktatási módszer 

 

A kooperatív módszer nagymértékben elősegíti az adott osztályon, közösségen belüli kapcso-

latok pozitív irányú alakulását, hozzájárulnak az önértékelés fejlődéséhez, az iskolához való 

pozitív attitűdök kialakulásához.  

 

Célja: az intellektuális készségek fejlesztése, a szociális készségek fejlesztése, az együttműkö-

dési képesség kialakítása. 

Alapelvei: az egyidejű interakció, az építő egymásrautaltság, az egyéni felelősség, az egyenlő 

részvétel. 

 

A kooperatív módszer nem nélkülözheti a társak aktív, segítő, támogató részvételét az együttes 

munka, a kooperatív tanulás keretei között. A tanulók nemcsak a saját munkájukért, hanem a 

csoport tagjának tanulási eredményeiért is felelősek. 

A kooperatív módszerek nagymértékben elősegítik az adott osztályon, közösségen belüli kap-

csolatok pozitív irányú alakulását, hozzájárulnak az önértékelés fejlődéséhez, az iskolához való 

pozitív attitűdök kialakulásához. 

 

Tanulmányutak, kirándulások 

Célja: Az elméletben megalapozott ismeretek alkalmazása a gyakorlatban, közvetlen tapaszta-

latok, élmények szerzése. 
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Tartalma: A tanulmányi kirándulás olyan ismeretszerzésre és ismeretek alkalmazására ad le-

hetőséget, amelyek a természeti és társadalmi jelenségek, folyamatok tanulmányozására, vizs-

gálatára, valamint gyűjtőmunkára irányulnak. Formái: tanulmányi séta, országjárás, tanul-

mányút, kirándulás. A tanulmányút témájától függően irányulhat kultúrtörténeti emlékhelyek 

megismerésére vagy szélerőművek, hulladékégetők, biogáz üzem megtekintésére és közvetlen 

hatásainak megtapasztalására (pl. zaj, szag). Az alkalmazott oktatási módszerek a következők: 

előzetes felkészülés, tájékoztatás, tájékozódás, szemléltetés, magyarázat. 

Előnye: Személyes megfigyelés, tapasztalat-, és élményszerzés. Segít megszüntetni az embe-

rekben lévő bizonytalanságot, bizalmatlanságot a kevésbé ismert fejlesztésekkel, technológi-

ákkal és hatásokkal szemben. A kirándulás vonzóbb, mint egy több órás előadás. 

 

 

A szimuláció, a szerepjáték és a játék 

A szimuláció, a szerepjáték és a játék olyan oktatási módszerek, amelyek alkalmazásával a 

tanulók közvetlen tapasztalati úton gyakorolnak olyan tevékenységeket, amelyek a valóságos 

élet leegyszerűsített szabályai, eseményei, jelenségei. 

Célja: a szabályok, normák ismerete, elfogadása, a tevékenységek (szerepek, valós helyzetek) 

gyakoroltatásával. 

Struktúrája: 

 a hátteret leíró forgatókönyv, 

 a különféle érdekeket megvalósító szerepek, 

 az egyének által követendő lépések, 

 a valós helyzetet tükröző adatok, 

 lehetőség a döntések következményeiről való meggyőződésnek. 

A szerepjáték élet közeli, élményszerű, hosszú távú tudást biztosít a mindennapi életben való 

eligazodáshoz. Maga a játék erősen motiváló, feszültséget oldó, a szabályok, normák elfoga-

dását elősegítő módszer. 

 

A házi feladat helyett gyakorlás  

A házi feladat helyett gyakorlás a tanuló önálló tevékenységét feltételező módszer. Az iskolai 

gyakorlás, tudás elmélyítését, szolgálják. A gyakorlás eredményességének kritériumai meg-

egyeznek az eredményes pedagógiai munka alapvető feltételeivel, nevezetesen világos feladat 

megjelölés, a tanulók számára megoldandó és megoldható legyen, a tanári ellenőrzés, értékelés 

rendszeres, a hibák korrigálhatók legyenek. 
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Összefoglalva: A hatékony tanulást elősegítő módszerek kivétel nélkül feladat-, illetve tevé-

kenység orientáltak. Alkalmazásuk jelentős mértékben növeli a tanulói aktivitást, a tanulók 

önállóságát; szabadságot, választási lehetőségeket biztosít a tanulási folyamat megismerési és 

kivitelezési folyamatában; minden esetben feltételezi a tanulói produktum bemutatását, értéke-

lését; lehetővé teszi a bemutatott produktum korrekcióját; egyúttal motivál a minőségibb mun-

kára, s hozzájárul a tanulók személyiségfejlődéséhez. 

 

 

 

6.8. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Az iskolában minden tanulónak esélyt adunk a szociokulturális hátrányok leküzdéséhez, a ha-

tékony felzárkóztató munka segítségével.  

Különböző területeken jelentkező hátrányaikat kívántuk csökkenteni és ezzel elősegítve tanu-

lóinknak majdani társadalmi beilleszkedését: 

 

 Feladatunk a gyerekek szociális biztonságának a megteremtése, személyes érdekelt-

ségüknek a felkeltése. 

 Ismerjék meg a tanulók egymás kultúráját, a másságot. 

 A taníthatóság biztosítása, hogy szociális gondok (étkezés, taneszközök hiánya, ru-

hátlanság) ne akadályozzák a gyerekeket tanulmányaikban. 

 A rászoruló gyerekeket hatékony felzárkóztató munkával segítjük.  

 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló pedagógiai tevékenységek 

 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyerme-

kek esélyegyenlőségének biztosítását, megvalósítását: 

 a felzárkóztató foglalkozások, 

 a tehetséggondozó foglalkozások, 

 az indulási hátrányok csökkentése, 

 a differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

 a pályaválasztás segítése, 

 a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

 a családi életre történő nevelés, 
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 az iskolai étkezési lehetőségek biztosítása /lehetőleg háromszori/ 

 az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások,  

      szabadidős tevékenységek, szünidei programok), 

 a szülőkkel való együttműködés, 

 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról,  

      szolgáltatásokról. 

 
6. 9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái  

 

 
Intézményi 

mérés, értéke-

lés formái Mé-

rés, értékelés 

megnevezése 

Cél Forma Idő 
Felkészülési 

idő 
Felelős 

Órai számonké-

rés  

Egy-egy órán 

megszerzett is-

meret számon-

kérése  

Szóbeli felelet  

Írásbeli felelet  

IKT eszköz  

Tantermi sza-

vazócsomag  

Új tanulásszer-

vezési módsze-

rek  

Akár minden 

órán  
Egy-egy óra  Szaktanárok  

Témazáró dol-

gozat  

Egy témakör 

lezárása  

szummatív mé-

rés  

Írásbeli  

IKT eszköz  

Félévenként 

min.2  
Több óra  

Szaktanárok, 

munkaközösség  

vezetők  

Félévi dolgozat  

Több témakört 

felölelő tudás 

mérése. Mind-

három értéke-

lési típust fel-

ölelheti  

Írásbeli  

Szóbeli  

IKT eszköz  

Félévente  Több óra  

Szaktanárok  

Munkaközös-

ség vezetők  

Év eleji szint-

felmérő  

2-4. oszt.  

Megőrzött tu-

dás mérése  

formatív mérés  

Írásbeli  
Évente szept-

emberben  
Nincs  Szaktanárok  

Év eleji dolgo-

zat  

Az előző tanév-

ben megszer-

zett tudás mé-

rése  

Írásbeli  

Szóbeli  

IKT eszköz  

Évente szept-

emberben  
Több óra  

Szaktanárok  

Munkaközös-

ség vezetők  

Év végi dolgo-

zat  

Egy-egy évfo-

lyamon meg-

szerzett és adott 

évfolyamra ér-

vényes követel-

mény mérése  

Írásbeli  

Szóbeli  

IKT eszköz  

Évente május-

ban illetve júni-

usban  

Több Óra  

Szaktanárok  

Munkaközös-

ség vezetők  

 

6.9.1. Írásbeli feladatok értékelése 
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Az írásbeli be-

számoltatás for-

mái 

Funkciója Gyakorisága Rendje 
Az értékelésben 

betöltött szerepe 
Korlátai 

Írásbeli felelet 

(röpdolgozat) 

Egy kisebb tan-

anyag, anyagrész 

számonkérése  

Tanóránként 

Tanóránként 

maximum 15-

20 percben 

Felelet értékű   

Tudáspróba, dol-

gozat, felmérés 

Egy-egy tan-

anyag számonké-

rése 

Egy témakör 

lezárásakor 

Maximum  

45 perc 

Felelet értékű 

Egy nap maxi-

mum kettő tan-

tárgyból előre 

jelezve /Házi-

rend/ 

Témazáró 

/szummatív/ 

Egy-két témakör, 

tananyag lezárá-

sakor 

Tantárgyanként 

változó, évente kb. 

3-4 alkalommal 

Maximum  

45 perc 

Súlyozottan számít 

Egy nap maxi-

mum egy téma-

záró – megfe-

lelő időben 

előre jelezve 

/Házirend/ 

Év végi felmérés 

Az éves tan-

anyag számonké-

rése 

Év végén 

  

45- 60 perc 

Szaktárgyanként 

meghatározva 
  

 

Vizsgarend 

 

Iskolánkban a következő típusú vizsgák fordulhatnak elő: 

  

Osztályozó vizsga: 

Az évfolyam teljes anyagából vagy egyes tantárgyakból tehető iskolai vizsga, amelyre magán-

tanulók, hiányzásuk miatt nem osztályozható tanulók, valamely tantárgyból egyéni felkészülést 

folytató tanulók jelentkezhetnek vagy utalhatóak. Több évfolyam anyagából összevont vizsga 

is tehető. Ez esetben minden évfolyamot külön osztályzattal kell lezárni. Bizottság előtti vizsga. 

 

Különbözeti vizsga: 

Az igazgató írja elő más iskolákból, évfolyamról vagy iskolaszerkezeti típusból érkezett tanu-

lóknak, a tanrendnek (tananyagok) összevetése után. Bizottság előtti vizsga. 

 Javítóvizsga: 

A tantárgyak tanév végi elégtelen osztályzata javítható ezzel a vizsgaformával a tanév végén 

(augusztus) tehető.   
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Szóbeli értékelés: 

Az alsó tagozatban  

A tanulók szóbeli beszámoltatása önálló felelet, vagy kérdésekre adott válaszadás formájában 

történik. Egy adott témához gyűjtőmunka készítése, vagy otthoni, könyvtári felkészülés jutal-

mazható piros ponttal, matricával, stb. az adott téma súlyának, részletességének, a kidolgozás 

minőségének és előadásmódjának megfelelően. 

A felső tagozatban 

A tanulók szóbeli beszámoltatása: 

- órai feleletek (5-6. osztályban kérdésekkel irányított, 7-8. osztályban önálló előadás, tanulók 

képességeihez igazodva segítő kérdésekkel),  

- egy témával kapcsolatos kiselőadás,  

- valamint az egyes tantárgyaknál előforduló egyéb lehetőségek (memoriterek, olvasás-fordí-

tás, tartalom, szituációs gyakorlatok, képleírás, stb.) formájában történik.  

Az értékelés eszközei: 

  érdemjegy  

  szöveges értékelés (az érdemjegyet kíséri – célja: rávilágítson a tanuló hibáira, megjelölje 

azok javítását, segítse a tanuló fejlődését) 

  osztályzat (a félév és a tanév végén – az egész félévben illetve tanévben nyújtott teljesítményt 

vesszük figyelembe, szem előtt tartva a tanuló fejlődését) 

6.10. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

 

Kritériumok 

 Az írásbeli és szóbeli feladatok kapcsolódjanak a témakörhöz 

 A tananyag elmélyítése, gyakorlása a fő cél 

 Életkori sajátosságok figyelembevételével kapnak a tanulók szorgalmi feladatokat, 

gyűjtőmunkát, 
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 Alsó tagozaton az aznap megtanult ismeretek gyakoroltatása és elmélyítése, rögzítése 

zajlik az önálló tanulási órákon  a „tanulási időben”  

 A tanulási idő alatt zajló szakkörök, iskolán belüli elfoglaltságok esetén úgy kell meg-

szervezni az önálló tanulást, hogy arra minden tanulónak biztosítsunk időt. 

 Alsó tagozaton a szóbeli és írásbeli feladatok megoldása együttesen legfeljebb 1 órát 

vegyen igénybe. 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, 

kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot 

javasolhatunk. 

 

 

6.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Csoportbontást a közoktatási törvény alapján, illetve a fenntartó finanszírozásának függvényé-

ben tervezhetjük. 

 

Angol nyelvi emelt óraszámú csoportjainkban változó ismerettel érkeznek tanulóink az intéz-

ménybe, így számukra a tudásszintjük bemérése után szervezzük meg a kezdő és haladó nyelvi 

csoportot. 

 

Tapasztalatunk az, hogy kisebb csoportokban tanulóink magatartása, viselkedés kultúrája, tan-

órai aktivitása sokkal motiváltabb. 

 

 Az esetleges csoportbontásokkal célunk lenne, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jus-

son a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. 

 

A választható tantárgyak, foglalkozások esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy meg-

jelöljék, melyik pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfel-

osztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére. 

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az 

értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, 

mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 
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 Csoportbontást szeretnénk a következő tantárgynál: 

      -  matematika 

      -  magyar 

      -  informatika 

      -  idegen nyelv  

 

6.12. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 

 

A fizikai felmérés a NETFIT mérés által: 

A TESI – Fizikai állapot és fittség mérés országosan egységes módon történik. 

Célja egy olyan új mérési-értékelési tesztrendszer kifejlesztése, amely megfelel a törvényi el-

várásoknak és idősorosan képes követni a gyermekek fizikai állapotát, egészségközpontú, fitt-

ségi sztenderdekhez viszonyítottan. A tesztrendszer sztenderdjei a következő mért paraméterek 

alapján kerülnek meghatározásra: 

 kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás) 

 vázizom funkcionális fittsége (izomerő, erő állóképesség, hajlékonyság) 

 testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index) 

A tesztrendszer alkalmas a pozitív megerősítésre (attitűdformálásra) és a személyre szabott 

visszacsatolásra. Segítségével a pedagógusok könnyen és egyszerűen tájékoztatni tudják a 

gyermekeket és szüleiket a tanulók aktivitási és fittségi szintjéről-állapotáról.  

A projekt keretében kidolgozott mérési-értékelési rendszer online felületen is lehetővé teszi az 

állandó kommunikációs kapcsolatot a pedagógusok és az érintett közvetlen és közvetett part-

nerek között. Az eredmények digitalizált kezelése korszerű és folyamatos visszajelentést ad a 

gyermekek számára, ezzel is segítve az egyéni és önálló mozgásprogramok tervezését, és a 

testnevelés oktatási hatékonyságának növekedését. 

A Magyar Diáksport Szövetség egy országosan reprezentatív, iskolai és laboratóriumi keretek 

között lebonyolított kutatást valósít meg 10-18 éves tanulók körében, amely alapján az életkor-

nak és nemnek megfelelő egészségközpontú, fittségi sztenderdek kerülnek meghatározásra. Az 

új egységes tesztrendszer nemzetközi értelemben is összehasonlíthatóvá és hitelesítetté válik. 

 

A NETFIT® fittség-mérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. 

 

Testösszetétel és tápláltsági profil: 

 

Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

Testmagasság mérése  

Testzsír százalék – mérése – testzsír százalék 
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Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

 

Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 

 

 

Vázizomzat fittségi profil: 

 

Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő - állóképessége 

Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ere 

 

 

Hajlékonysági profil: 

 

Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 
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6.13. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

6.13.1. Az iskola egészségnevelési elvei 

 

Az egészségnevelés célja 

Az egészség, mint elfogadott érték épüljön be az iskola mindennapjaiba. A nevelés során nö-

vekedjen a tanulók felelősségérzete önmaguk, mások és környezetük iránt. Célunk, hogy meg-

tanítsuk diákjainkat az egészségügyi szolgáltatások helyes és célszerű igénybevételére, a szű-

rővizsgálatokon való rendszeres és önkéntes részvételre. 

Célunk továbbá az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, a sport 

egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, tudatosítása. Programunk tartalmazza a minden-

napi testedzés megvalósítására szolgáló programot is. 

  

Az egészségnevelés feladatai: 

·   szemlélet-formálás, 

·   helyes értékrend kialakítása, 

·   felvilágosító munka, 

·   megelőzés, 

·   egészségünk védelme, megóvása. 

 

 

 

Az egészségnevelés területei 

·   személyiség fejlesztés, 
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·   egészséges táplálkozás, 

·   káros szenvedélyek elkerülése: alkohol, dohányzás, drog, 

·   betegségek megelőzése, ill. felismerése, 

·   testkultúra, személyi higiénia kialakítása, 

·   szexuális nevelés, 

·   a lelki egyensúly megteremtése, 

·   a helyes napirend kialakítása, 

·   a mozgás igényének kialakítása, mindennapos testmozgás. 

 

Az egészségnevelés színterei 

Tanítási órákon 

Minden tanár, tanító képes arra, hogy szaktárgyába megtalálja az egészség propagálásának le-

hetőségeit építse be a tananyagba. Ezt a kerettanterv sok helyen elő is írja a tantárgyak tartalmi 

részében. A biológia, kémia, technika, természetismeret, rajz, irodalom tantárgyak pedig külö-

nösen alkalmasak célkitűzéseink megvalósítását segíteni. Az iskolában dolgozó minden peda-

gógus és alkalmazott személyes példamutatása is hirdesse az egészségnevelés fontosságát. 

  

Egészségnevelés tanórán kívül 

 iskolai sportkörök 

 egészségügyi szűrővizsgálatok (fogászat, hallás-és látásvizsgálatok, stb.) 

 egészségügyi felvilágosító előadások 

 versenyekre való felkészítés (A tanulók igényei szerint más sportágakban, egészség-és 

környezetvédelmi témákban is szervezünk, biztosítunk felkészülési lehetőséget.) 

 úszásoktatáson való részvétel  

 kerékpártúra 

 lovaglás 

 

Iskolai étkeztetés 

Az egészségnevelés és fejlesztés fontos területe az egészséges táplálkozás. Az iskolai étkezés 

milyensége és mennyisége ezért kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon. A kulturált étkezés lehe-

tőségének biztosítása pedig nevelőmunkánkat segíti. 

6.13.2. Az iskola környezeti nevelési elvei 

 

     Az iskolának sokoldalú szerepet kell vállalnia a környezeti tudatosság kialakításában. 

Ennek értelmében legfőbb feladatunk a tanulók szemléletformálása és tárgyi ismereteinek 
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gyarapítása. A szemléletformálás együtt kell, hogy járjon a helyi környezeti problémák és 

értékek megismertetésével. Cél a természet megismertetése, annak szeretetére, védelmére való 

törekvés fontosságának tudatosítása, valamint a felelősségtudat alakítása közvetlen 

környezetünk védelme, ápolása érdekében. 

      A szűkebb környezet megóvásának készség szintre emelése lehetővé teszi olyan 

állampolgárok nevelését, akik felelősségteljesen vesznek részt a közügyének intézésében, és 

óvják, ápolják környezetüket. 

 

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 elő segíthetik; 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozá-

sok 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. 

 

Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

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

 a környezeti nevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások:  

o minden évben a "Gyermekhét” projekt keretén belül a „Madarak és fák napja 

alkalmából” környezetvédelemmel kapcsolatos játékos vetélkedővel, akadály-

versennyel,  
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o a Víz világnapja alkalmából rajzversenyen való részvétel;   

o a szárazelemgyűjtés megszervezése az iskolában. 

 

A környezeti nevelés célja: 

 a helyi környezeti problémák megismertetése, megoldása 

 a helyi környezeti értékek megismertetése és aktív megóvása (környezetvédelem) 

 az ismeretközvetítésen keresztül aktív állampolgárrá nevelés 

 szemléletformálás, környezettudatos gondolkodás kialakítása 

 a fenntartható fejlődés előmozdítása 

      

A környezeti nevelés megjelenése a tananyagban:  

A környezeti nevelés elsősorban az iskolai tananyag (minden tantárgy) szerves részét kell, 

hogy képezze, de támaszkodni kívánunk a tanórán kívül adódó lehetőségekre is. 

 

A tanórán kívüli tevékenységek, melyek a környezeti nevelést segítik, a következők: 

 tanulmányi és osztálykirándulások (az anyagi lehetőségek függvényében) 

 szakkörök 

 táborok (pályázati lehetőség) 

 akciók, szervezett tevékenységek (pl. iskolai körlet takarítása, hulladékgyűjtés) 

 pályázatok, vagy saját erőforrásból (fásítás, parkosítás) 

 

A környezeti nevelés megvalósításának színtere: 

 kötelező tanórai tantárgyak: biológia, fizika, kémia, osztályfőnöki óra, 

természetismeret, földrajz, rajz, történelem, magyar nyelv 

 család, szülők bevonása a nevelési munkába– partnerkapcsolat kiépítése 

      

Az intézmény működésében rejlő környezeti nevelési lehetőségek: 

A szavakban átadott tudás mellett nagyobb jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a környezeti 

nevelés eszméje az egész iskola működését hassa át. 

      

A környezeti nevelés tartalma: 

 a globális, a helyi és a személyes jövőkép kialakítása 

 természetvédelem 

 fenntartható fejlődés 



LMA Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola  Pedagógiai Program 

368 
 

 biológiai sokféleség 

 fogyasztási szokások 

 fásítás 

 szelektív hulladékgyűjtés 

 egészséges táplálkozás 

 lelki egészség fejlesztése 

 az iskola víz- és energiahasználatának csökkentése 

 környezetbarát anyagok használata (pl. füzetek, papírtálca helyett mosható tálca, stb.), 

hulladékcsökkentésre való törekvés 

 egészséges életmód 

 káros szenvedélyek elleni küzdelem 

 saját település értékeinek megőrzése 

 saját település gondjainak megismerése 

 a környezetvédelem családi lehetőségei 

 anyag- és eszköztakarékosság 

 reklámok minősítése 

 

 

Az iskolai környezet alakításának hagyományai 

 

Az iskolai környezet esztétikus alakítása az ízlés nevelés nélkülözhetetlen része. A 

gyerekeknek meg kell küzdeni azokkal a rossz hatásokkal, beidegződésekkel, amelyeket 

esetleg a korábbi környezetükből hoztak: azokkal a negatív hatásokkal, amelyek az embert nap, 

mint nap érik. Az iskolai környezet igényes alakításával el kell érni, hogy példa legyen ez a 

világ a tanulók számára, ezáltal a negatív környezeti hatások veszítsenek erejükből. Az iskola 

szűkebb és tágabb világa harmóniát mutatva alakuljon. 

Osztálytermeink képe - igazodva a tanulók életkori sajátosságaihoz - egészségügyi és esztétikai 

szempontból egyaránt megfelelő berendezési tárgyakkal illeszkedik az iskola egészéhez. 

Dekorációink anyagukban és tartalmukban a tárgyak, az iskolai élet, a gyerekeket érdeklő és a 

bennünket körülvevő világ sajátosságait, értékeit közvetítik. A természeti és a mesterséges 

környezet formái kiegészítik egymást. 

 

Az osztálytermek gondozói a szaktanárok, az osztályfőnökök irányításával a gyerekek. 
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A folyosók egy egységes arculat kialakítását követik. A folyosók falaira elsősorban a tanulók 

és a tanítók munkái kerülnek. 

Az udvar egyre inkább hozzájárul az esztétikus környezet kialakításához. Az udvar rendjének 

kialakításában a szülőket is bevonjuk.  A fák, a bokrok, árnyékot biztosítanak, megóvásuk, 

pótlásuk folyamatos feladatunk. 

A fent leírtak csak a tanulókkal közösen egybekötve valósulhatnak meg. 

A védőnő bevonásával családi életre való nevelés és egyéb felvilágosító munka folyik.  

 

6.14. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei  

 

6.14.1. A magatartás értékelésének elvei 

      

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 vi-

selkedik; 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 

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. 

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; 
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 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

 igazolatlanul mulasztott; 

 osztályfőnöki intője van vagy of. figyelmeztetése, vagy szaktanári figyelmeztetése 

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. 

 

     A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás 

(5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

 

     A tanulók szorgalmát a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök osztályzattal minősíti, és 

azt az értesítőbe illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

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

6.14.2. A szorgalomjegyek megállapításának elve 

 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei: 

 

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. 

 

Jó (4) az a tanuló, aki: 
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 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. 

Változó (3) az a tanuló, akinek: 

 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti; 

 felszerelése, gyakran hiányzik; 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik. 

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. 

 

      Azt a tanulót, aki képességihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít, 

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

 vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb., versenyeken, ve-

télkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növelé-

séhez  

az iskola jutalomban részesítheti. 
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6.14.3. A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

 

Az iskolai jutalmazás, fegyelmezés formái 

 

Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 

 

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. 

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

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

  

Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen 

szereplő tanulók osztályfőnöki, vagy kimagasló szereplés esetén tagintézményvezetői dicsé-

retben részesülnek. 

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen 

szereplő tanulók tagintézményvezetői dicséretben részesülnek. 

 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

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

Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

 vagy a házirend előírásait megszegi, 

 vagy igazolatlanul mulaszt, 
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 vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének,  

büntetésben lehet részesíteni. 

 

 

Az iskolai büntetések formái 

 szaktanári figyelmeztetés; 

 szaktanári intés; 

 szaktanári megrovás; 

 osztályfőnöki figyelmeztetés; 

 osztályfőnöki intés; 

 osztályfőnöki megrovás; 

 igazgatói figyelmeztetés; 

 igazgatói intés; 

 igazgatói megrovás; 

 tantestületi figyelmeztetés;  

 tantestületi intés; 

 tantestületi megrovás. 

 

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

 

    A jutalmazásoknál figyelembe kell venni a szaktanári magatartási dicséreteket, illetve 

büntetéseket. 

    A jutalmazás és büntetés alkalmazásainál – indokolt esetben – nem kell a fokozatok 

betartásához alkalmazkodni, azonnal magasabb fokozatú jutalmazás és büntetés is adható. 

    A jutalmazások, büntetések minden esetben az ellenőrző mellett az osztálynaplóba is 

kerüljenek beírása a “megjegyzés v bejegyzés” részbe (akitől és amikor a gyermek azt kapta). 

Az értékelésre, osztályozásra vonatkozó irányelveket, valamint a jutalmazási és büntetési 

fokozatokat a tanév elején (ha szükséges, folyamatosan) ismertetni kell a gyermekekkel. A 

pedagógus kézjegye, aláírása ilyenkor sem maradhat el. 

  

Az egyes tantárgyak értékelésének speciális elvei 

    

A központi és a helyi tantervek követelményrendszere jelentik az értékelésében a viszonyítási 

alapot. Érdemjegyet adni csak azoknak a tananyagelemeknek a tudására lehet, amelyekre a 
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követelmények vonatkoznak (tehát csak a kötelező tananyag elsajátításának mértékét és 

milyenségét lehet osztályzatokkal rögzíteni). 

 

Az értékelés szabályai: 

 a felelet témáját ajánlott jelölni 

 a tanuló többletmunkáját ajánlott figyelembe venni 

 a készségtantárgyakból a tantervi követelményeknek megfelelő értékelés legyen 

 a helytelen viselkedés miatt elégtelen osztályzat nem adható  

 a feladatlap, ellenőrző témazáró dolgozat csak abban az esetben értékelhető 

érdemjeggyel, ha a tanuló visszakapja azt 

 a dolgozatokat tanév végéig meg kell őrizni 

 az osztálykönyv és az ellenőrző bejegyzésének azonosnak kell lennie 

 értékeljük a tanuló sikeres és sikertelen munkáját egyaránt 

 az értékelés ne átlagszámítással történjen, a tanuló fejlődését tükrözze 

 a helyesírási hibákat minden esetben ki kell javítani, de a szaktárgyi jegybe nem kell 

beleszámítani 

 egy nap kettőnél több témazáró dolgozatra ne kerüljön sor 

 A tanuló szóbeli feleletét kiválthatja az írásbeli felelet (pl. szódolgozat) 

 

     A tanévzáró ünnepélyen dicsérő oklevélben részesülnek azok a tanulók, akik kitűnő vagy 

jeles tanulmányi eredményt értek el, ugyancsak ez alkalommal kapnak könyvjutalmat az 

országos, megyei, területi versenyeken jó helyezést elért diákok. Könyvjutalom jár a kiváló 

közösségi munkáért is. 

     Évente lehetőség nyílik több végzős tanulónak a 8 év során tanúsított eredményes, vagy 

kimagasló teljesítményéért.  

Az odaítélés szempontjai:  

 tanulmányi munka  

 versenyek  

 közösségi munka 

 sport teljesítmény 

 kulturális tevékenység 
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