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1. BEVEZETŐ 
 

A pedagógia program elkészítésekor a korábbi évek pedagógiai dokumentumait vettük alapul, 

ezzel biztosítva a nevelésben a folyamatosságot. Ebbe épültek be a jogszabályi változásokból eredő 

módosítások, kiegészítések, valamint a katolikus szellemiség és keresztény értékrend. 

Az iskola 2022 szeptemberétől egy óvodai tagintézménnyel gazdagodik. Az óvodai és az iskolai 

nevelés összhangjára a hitéleti nevelés és a személyiségfejlesztés terén különösen nagy gondot kell 

fordítani.  

2. AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA 
 

2.1 A katolikus intézmény küldetése a társadalomban 
 

Az Egyház Krisztustól kapott feladata az emberek Isten felé vezetése, üdvösségre segítése. Bár az 

Egyház 2000 éves, ezt a feladatot minden embernél újra kell kezdenie.  

Az Egyház küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot, vagyis kinyilvánítsa mindenki előtt az 

üdvösség örömhírét. Jézus Krisztus evangéliumában egészen kifejezetten megvan az az igény, 
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hogy belegyökerezzék a hívek lelkébe és életébe. Éppen ez a célja a katolikus óvodai, iskolai, 

kollégiumi nevelésnek is.  

A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember kifejlesztésén 

munkálkodjék, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben, minden emberi érték teljesen 

kibontakozik, és egymásba fonódik. Ez adja a katolikus iskolák legsajátosabb katolikus jellegét, és 

ebben gyökerezik az a kötelessége, hogy tisztelje az emberi értékeket, érvényre juttatva azt az 

autonómiát, amely megilleti őket, s közben betöltve saját küldetését, amely minden ember 

szolgálatára kötelezi.1 

Korunk nélkülözi a stabil értékrendet. Az egyházi intézmény a krisztusi tanítás fényében felismerve 

az ember alapvető küldetését, az egészséges személyiség és a hit alapjait egyszerre kívánja 

megvetni. A családokkal való kapcsolattartás folyamán remélhetőleg egyre több embert segíthet 

az igaz értékek megtalálására.  

Éppen ezért a katolikus intézmény nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az 

intézmény katolikus szellemiségét. Más felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartja saját 

vallási szokásaikat. 

2.2 A katolikus intézmény küldetése a pedagógus felé 

Az Egyházban a katolikus közoktatás szerepe egyre nagyobb. „A nevelés eszközei közül a 

krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az iskolákat (óvodákat, kollégiumokat), 

amelyek kiemelkedő segítséget nyújtanak a szülőknek nevelési feladatuk teljesítésében.”2  

A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás elveinek; 

az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.3 Hangsúlyozni kell, 

hogy intézményeink nem csupán keresztény intézmények, hanem azon belül katolikus lelkiséggel 

és szellemiséggel rendelkeznek. Van, kell, hogy legyen katolikus pedagógia is!  

2.3 A katolikus intézmény küldetése a gyermek felé 

A Teremtő szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a gyermekben, amelyeket a neveléssel kell 

felszínre hozniuk azoknak, akik a gyermekért felelősek. A gyermeket sem a szülő, sem a pedagógus 

nem formálhatja ,,saját képére és hasonlatosságára”, hanem a mennyei Atya vele kapcsolatos 

szándékát kell kifürkésznie, és megvalósulásában segíteni. 

                                                 
1
 Katolikus Iskolák Magyarországon, 7,8,14. oldal 

2
 Egyházi Törvénykönyv (CIC. 796.1. kánon) 

3
 Egyházi Törvénykönyv (CIC 803.2. kánon) 
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3. A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE 

A pedagógiai program tartalmát az alábbi jogszabályok határozzák meg: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról, 

- 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról, 

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

- Egyházi Törvénykönyv II. Vatikáni Zsinat dokumentumai, 

- 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról, 

- 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról, 

- 331/2006. ( XII.23.) Kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről, 

- 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 

rendelete. 

A pedagógiai program érvényességi ideje: Az iskola 2020. szeptember 1. napjától szervezi meg 

nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján. A pedagógiai programban található helyi 

tanterv 2020. szeptember 1. napjától felmenő rendszerben az első és ötödik évfolyamokkal 

kezdődően kerül bevezetésre.  

4.  AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 
 

4.1 Az intézményi nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, célja, feladatai, eljárásai 

4.1.1 Az intézményi nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei 

 

 „A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás 

elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.” (CIC 

803. kánon) Pedagógiai tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelően tehát: 

● keresztény értékrendre épít, a keresztény erkölcsi normák betartására, betartatására 

törekszik; 
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● egymás iránti felelősségre, bizalomra, szeretetre és tapintatra nevel, tiszteletben tartva, 

fejlesztve a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudatot; 

● a szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal és egyházi közösségekkel való konstruktív 

együttműködést alakít ki. 

Az alábbiakban felsoroljuk azokat az alapelveket, amelyek különösen nagy hangsúlyt kapnak 

katolikus intézményünk egész pedagógiai működésében. 

- Iskolánk jövőorientált, felkészít a 21. század kihívásaira. Boldog, keresztény életvitelű 

embereket akar nevelni, a gyermekekért van. 

- A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik. Ezért 

különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra. „…a 

katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók 

tevékenykedésén és tanúságtételén múlik.” 4 

- Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag légkör megteremtése, ahol a 

gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a 

gyermekeknek. 

- A nevelésben (különösen a kezdeti periódusokban) fokozott szerepe van a 

szokásautomatizmusoknak. Ezért a szokások kialakítására kitüntetett figyelmet kell 

szentelni, az erre fordított energia sokszorosan megtérül. 

- Lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe. Arra kell törekednünk, hogy az valóban mindig 

indokolt legyen. 

- Nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek; értékkonfliktus esetén azonban az emberi 

morált magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a személyiség 

harmóniáját, „belső békéjét” az érvényesülésnél. 

- Döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása, és a pontosság, a 

fegyelem, az önfegyelem gyakorlása. Ez a pedagógiai folyamatban részt vevő diákokra és 

pedagógusokra egyaránt vonatkozik, és végrehajtása következetességet tételez fel. 

4.1.2 Az iskolai nevelő-oktató munkánk alapvető céljai 

 

                                                 
4
          A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 78. oldal 
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Iskolánk sikeres működése nagyban múlik azon is, milyen célokat tűz ki maga elé, és azokkal 

hogyan tudnak azonosulni az iskolahasználók: pedagógusok, tanulók, szülők. Intézményünkben 

prioritása van a teljes embert formáló nevelői és oktatói munkának. 

Pedagógiai munkánk célja, hogy: 

● A gyermekeket, diákokat segítse abban, hogy a keresztény értékekre építve művelt emberré, 

gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős 

polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. 

● A gyerekek, szülők, partnerek, környezet elégedettségére törekedjék, ezen belül: a 

hitéletbeli fejlődés, a tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontosságát 

hangsúlyozza. 

● A gyermekek, diákok morális és esztétikai szemléletét alakítsa, kognitív és kommunikációs 

képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényét fejlessze. 

● A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető 

képességeket és alapkészségeket fejlesszen, alkalmazható tudás megszerzésére 

ösztönözzön. 

● Korszerű, sokoldalú általános műveltséget biztosítson a tudás alapú társadalomban 

mindenki számára nélkülözhetetlen - a NAT-ban előírt - nyolc kompetencia-terület 

fejlesztésével. 

● Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki. 

● A kudarc- és sikertűrés készségeit fejlessze. 

● Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak, saját 

személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja. 

● Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlessze a 

tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a kreativitást. 

● A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat. 

● Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a szellem 

fejlődésére gyakorolt hatását példaként állítsa. 

● Hagyományainkat, ünnepeinket megismertesse, átörökítse, élővé tegye, ezáltal 

magyarságtudatuk erősödjön. 

● A kulturált szórakozás igényét kialakítsa.  

4.1.3 Az intézményi nevelő-oktató munka feladatai 
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A katolikus közoktatási intézmény kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény 

szellemű formálását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a 

társadalom e téren nem teszi meg, ami rajta áll.” Ezért intézményünk feladatai a következők: 

 Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a hitélet 

erősítését szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklat, stb.) programokban, az órai munkában és a 

tanórán kívüli tevékenységekben. 

● Fejlessze a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések felismerését, a morális 

kérdések megítélését osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő intézkedések, tantárgyak 

elsajátítása során. 

● Felzárkóztató és tehetséggondozó programokkal támogassa az egyéni képességek 

kibontakozását. 

● Teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési 

helyzeteket.  

● Mutasson fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó példákat. 

● Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép kialakítását és 

érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok alapján. 

● Hozzon létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező alkotó 

(kis)közösségeket, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejlessze önismeretét, 

együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját. 

● Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szociokulturális 

környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

4.1.4 Az intézményi nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 

 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka hatékonyságának elengedhetetlen feltétele a szakmailag 

jól felkészült pedagógus által alkalmazott és folyamatosan használt pedagógiai eszközök és 

eljárásmódok. Ezeknek igazodniuk kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, 

képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez, felkészültségéhez. 

Ezek megválasztásának kritériumai:   

● illeszkedjen az ismeretek jellegéhez, 

● segítse a megértést és elmélyítést, 

● legyen könnyen alkalmazható, kivitelezhető, 
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● korszerű és biztonságos, 

● életkori sajátosságoknak megfelelő. 

Az eljárások, eszközök alkalmazásának tekintetében kiemelkedő szerepe van a tanulásszervezési 

eljárások, -módszerek, megválasztásának. A nevelés folyamatában betöltött szerepük alapján ezek 

a következők lehetnek: 

4.1.5 Szokások kialakítását, elmélyítését célzó módszerek 

 

− a gyermeki és tanulói közösségek tevékenységének megszervezése; 

− közös célok kitűzése, és elfogadtatása; 

− hagyományok kialakítása; 

− gyakoroltatás; 

− segítségadás; 

− ösztönzés; 

− követelmények támasztása; 

− ellenőrzés; 

− motiváló értékelés; 

− véleménynyilvánítás. 

4.1.6 Magatartási modellek bemutatása, közvetítése 

− a pedagógus részvétele a tanulói közösség tevékenységében egyre nagyobb hangsúlyt 

helyezve koordináló, összehangoló szerepére; 

− a követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből; 

− a nevelő személyes példaadása; 

− elbeszélés; 

− beszélgetés; 

− tények és jelenségek bemutatása. 

4.1.7 Tudatosítás 

 

− felvilágosítás a betartandó magatartási normákról; 

− személyes nevelői példaadás; 

− a tanulók önálló elemző munkája; 

− vita; 

− magyarázat, beszélgetés; 
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− kooperatív együttműködés. 

4.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az intézményes nevelés hatásrendszere döntő szerepet játszik a személyiség fejlődésében. A 

gyermek az iskolában szervezett és intézményes formában találkozik a társadalmi elvárásokkal. 

Minősítik, értékelik és viszonyítják megnyilvánulásait az intézmény által közvetített és képviselt 

társadalmi értékekhez. A pedagógus alapvető feladata a gyermek nevelésével, tanításával 

összefüggésben a személyiség fejlődéséről való gondoskodás, melynek során képességét és 

tehetségét figyelembe vesszük. Az alapelvek megvalósítását szolgálják: a kitűzött célok elérése 

érdekében elvégzendő feladatok, az alkalmazott eljárások és eszközök. 

4.2.1 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos általános pedagógiai feladatok 

− az értelem kiművelése (kognitív kompetencia) 

− segítő életmódra nevelés (szociális kompetencia) 

− egészséges és kulturált életmódra nevelés (személyes kompetencia) 

− érzelmi intelligencia fejlesztése 

4.2.2 A személyiségfejlesztés alapelvei 

● Komplex módon valósuljon meg, differenciált módon, törekedve az egyéni eljárásokra, az 

életkori pszichikus sajátosságokhoz alkalmazkodva. 

● A személyes kompetencia fejlesztése az egészséges és kulturált életmódra nevelést 

szolgálja. Törekvés a harmonikusan fejlett személyiség kialakítására.  

Az egyéni életvezetési kultúra kiépítése, a pozitív tartalmú viszonyulások, szükségletek, 

motívumok, szokások kialakítása. 

● A szociális (társas) kompetencia megalapozása, a pozitív szociális szokások  

       kialakulása.  

● A kompetencia-alapú oktatás összeállításánál elsődleges szempont a nevelés - oktatás 

személyiségfejlesztő hatásának érvényesítése. 

● A pedagógus személyisége alapvető motivációs tényező, közvetett módon meghatározója 

a tanulói teljesítménynek, a tantárgy iránti érdeklődésnek, a személyes kapcsolatok 

minőségének (magatartási modell, irányító személy). 

● A pedagógus tekintélyét a szakmai - emberi autoritásra alapozzuk. 
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● Az iskolánkban folyó pedagógiai tevékenység alapja a tanuló, nevelő, szülő 

együttműködése. 

● A sajátos nevelési igényű gyermekek harmonikus személyiségfejlődését segítjük a 

másságot elfogadó környezet biztosításával, sikeres próbálkozásaik, eredményeik 

elismerésével/értékelésével. 

● Kiemelt funkciója iskolánknak a tanulók esélyegyenlőségének biztosítása, az iskolába 

lépéskor tapasztalható indulási hátrányok csökkentése, és a tanulmányok alatti 

szociokulturális hátránykompenzálás. 

4.2.3 A személyiségfejlesztés céljai 

● Az iskolai tevékenységrendszer minden eleme segítse a tanulók testi, értelmi, érzelmi, 

akarati és jellembeli tulajdonságainak harmonikus fejlődését. 

● Sikerorientált beállítódás kialakítása minden tanuló esetében. 

● Változatos, sokoldalú iskolai élet, az egyéni és csoportos tanulás, játék, munka 

lehetőségének megteremtése, melynek eredményeképpen fejlődik a tanulók önismerete, 

együttműködési készsége, akarata.  

● A szociális viselkedés alapvető szabályainak megismertetése. Az egyéni szociális 

értékrend, a döntési szabadság és felelősség összhangjának kialakítása. 

● Tanulóink legyenek tisztában a mindenkori szociális státusukkal. Legyenek elfogadók, 

késztetést érezzenek hátrányos helyzetű társaikkal együttműködésre. 

● Személyes képességek fejlesztése: önkiszolgálás, önellátás, önkifejezés, önvédelmi 

(egészségvédő, identitásvédő), önreflexív képességek (önértékelő, önmegismerő, 

önfejlesztő képesség). A tanuló legyen tisztában a személyiséget veszélyeztető negatív 

hatásokkal, rendelkezzen szelekciós döntési képességgel (negatív hatású társas viszonyok, 

káros szenvedélyek - drog, alkohol, dohányzás, egészségtelen táplálkozás, mozgásszegény 

életmód, audiovizuális hatások, stb.) 

● A nevelő személyiségének fontos eleme a hitelesség (kongruencia), az elfogadás és az 

empátia. Önmaga állandó fejlesztésére, interperszonális készségeinek javítására kell 

törekednie. A pedagógusok bánásmódja, kontrollmódszerei alkalmazkodjanak a gyerek 

életkorához, alkatához, reakciómódjaihoz. 

4.2.4 A személyiségfejlesztés konkrét feladatai: 

● Reális önismeret kialakítása. 



   

 

18 

 

 

● Az erkölcsi és jellembéli tulajdonságok formálása. 

●  A biztonságérzet, a közösséghez tartozás, az intellektuális-esztétikai és az önmegvalósítás 

erősítése. 

● Az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet és gondolkodás pszichikus funkcióit 

tudatos fejlesztése, amellyel megalapozzuk a tanuláshoz szükséges alapkészségeket. 

● A tanulási motívumok és tanulási módok, a megismerési vágy fejlesztése, a játék-szeretet 

és az alkotásvágy fejlesztése, a tanulási teljesítmény optimalizálását segítő 

személyiségjegyek erősítése. 

● Olyan iskolai életrend kialakítása, működtetése, amelyben a tanulók biztonságban érzik 

magukat, mivel a magatartási szabályok átláthatóak, kiszámíthatóak, mindenkitől 

egyértelműen és következetesen elvártak.  

● Diákjaink tudják higgadtan kezelni a konfliktusos szituációkat is. 

● A tanuló tudatosan alakítsa a saját pozitív életfilozófiáját, egészséges életmódját, 

szokásrendszerét. Ennek érdekében személyiségébe építsük be a jóléti modell központi 

kategóriáit: 

− egészség, 

− önmegvalósítás – alkotás, 

− minőség mindenben, 

− egyéni életélés kultúrája. 

● Formáljunk sokoldalú társas kapcsolatokra képes, környezettudatos, egészséges életmódot 

közvetítő, fenntarthatóságra törekvő személyiségeket valamennyi tantárgy tanítása során, 

kiemelten az osztályfőnöki órák témakörének körültekintő megválasztásával. 

4.2.5 A személyiségfejlesztés eljárásai 

● Diagnosztizáláson alapuló fejlesztés.  

● Tanári együttműködés. 

● Hatékony tanuló-megismerési technikák. 

● A szociális befolyásolás interiorizációval történjen, amelyet nem a hatalmi tekintéllyel, 

hanem a vonzerővel, hitelességgel és értékeink vállalásával kívánunk elérni. 

● Kognitív képességek fejlesztése: kognitív rutinok (műveletek), kognitív kommunikáció, 

problémamegoldás, a tanulási életforma kialakítása a pedagógusok és szülők 

együttműködése révén. Az egyéni (önálló) tanulási stratégiák és módszerek kialakítása a 

tanulásmódszertan beépítésével a tanmenetbe. 
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● Az iskolai társas szituációk az iskolai / osztály közösség mindennapi életében 

„terepgyakorlatként” szolgálnak a tanulóknak az egyének és csoportok kölcsönös 

megértésének, együttérzésének, segítőkészségének élményszerű megtapasztalásához; a 

pozitív és negatív érzelmi viszonyulások kezeléséhez (szimpátia – antipátia kapcsolatok). 

● Követendő mintákat nyújtunk a kommunikációban és a konfliktusok kezelésében. 

● Változatos, a szituációkhoz adekvát módon megválasztott nevelési eljárásokat és 

módszereket alkalmazunk. 

4.2.6 A személyiségfejlesztés eszközei: 

- tesztek, 

- tréningek, 

- dramatikus játékok, önmegvalósítási lehetőségek, szereplési alkalmak, élethelyzetek, 

szituációk eljátszása, azok elemzése, 

- a kompetencia területekre készített tanulói eszközök: tankönyvek, munkafüzetek, 

feladatsorok, fejlesztő programok, demonstrációs anyagok és mérőeszközök, 

- élményszerű, pozitív minták felkínálása, szociális szokások, attitűdök bemutatása, 

- meggyőződések, értékítéletek, ismeretek és készségek nyújtása, 

- személyes példamutatás, 

- történelmi személyiségek, irodalmi, drámai hősök tetteinek, magatartásának átélési 

lehetőségeivel, a negatív, antiszociális minták pusztító hatásának csökkentése, fékezése, 

- beszélgetés, 

- vita, véleménycsere, 

- kiselőadások, 

- prezentációk, 

- riportok készítése – elemzése, 

- kiállítások, 

- vetélkedők, 

- irodalmi - zenei - képzőművészeti alkotások, 

- tablók, 

- sajtófigyelés, 

- bábozás, 

- tematikus gyűjtő munka,  

- fénykép-és videofelvételek, 
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- demonstrációs eszközök, 

- IKT-berendezések. 

4.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

4.3.1 Az egészségfejlesztés iskola feladatai 

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltételeinek 

javítását szolgáló, az intézményi közösséghez tartozók közös akaratát összegző cselekvési 

program, melynek közvetlen és közvetett célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi állapot 

javítása, olyan új közösségi problémakezelési módszer, amely az érintettek aktív részvételére épít. 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat rendszeres 

végzését jelenti - minden tanulóval, a nevelőtestület és a szülők bevonásával, a nevelési-oktatási 

intézmény partneri kapcsolati hálóban szereplő partnerek ésszerű bevonásával: 

 egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termeléshelyi fogyasztás 

összekapcsolásával); 

 mindennapi testnevelés/testedzés minden gyermeknek (ennek részeként sok más szakmai 

elvárás közt jól végzett tartásjavító torna, relaxáció és tánc is); 

 a gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 

módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával (ének-

zene, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi rítusjátékok stb.); 

 számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi és 

családi életre nevelést is magában foglaló egészség ismeretek hatékony oktatása. 

4.3.2  Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában 

● Az egészség fogalma 

● A krónikus beteg egészsége 

● Az egyén és az őt körülvevő közösség egészsége: felelősségünk 

● A környezet egészsége 

● Az egészséget befolyásoló tényezők 

● Szájhigiénia 

● A jó egészségi állapot megőrzése 

● A betegség fogalma 

● Megelőzhető betegségek 
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● A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata 

● Az egészséges táplálkozás - helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása 

● Lelki eredetű táplálkozási zavarok 

● A beteg ember táplálásának sajátosságai 

● A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata 

● Az egészséghez szükséges testmozgás 

● A szervezet fejlődése testmozgással és annak hiányában 

● A felnőtt szervezet működése testmozgással és annak hiányában 

● Gerincvédelem, gerinckímélet 

● Balesetek, baleset-megelőzés 

● A lelki egészség 

● Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, ennek szerepe a 

másik önértékelésének segítésében 

● A két agyfélteke harmonikus fejlődése 

● Az érett, autonóm személyiség jellemzői 

● A társas kapcsolatok 

● A nő szerepei 

● A férfi szerepei 

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

● A családi élet - kapcsolat a család tagjai között; közös tevékenységek 

● A gyermekáldás 

● A várandósság alatti hatások a gyermek fejlődésére 

● A gyermek fejlődését elősegítő viszonyulás a gyermekhez - családban, iskolában 

● A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, játék-

szenvedély, internet- és tv-függés) 

● Művészeti és sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges személyiségfejlődést és 

tanulási eredményességet elősegítő hatásai 

● A média egészséget meghatározó szerepe 

● Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvédő módja 

● Fogyasztóvédelem 

● Az idő és az egészség, bioritmus, időbeosztás 

● Tartós egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók segítése 
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● Iskola-egészségügy igénybevétele 

● Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele 

● Otthoni betegápolás 

4.3.3 Az egészségfejlesztés indikátorai 

Intézményünk elkötelezett a teljes körű iskolai egészségfejlesztés megvalósításában. A program 

az alábbi részterületeken jelentkező hatások révén eredményezi a hatékonyság növekedését: 

● a tanulási eredményesség javítása; 

● az iskolai lemorzsolódás csökkenése; 

● a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése; 

● a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek 

elsődleges megelőzése; 

● bűnmegelőzés; 

● a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal; 

● az önismeret és önbizalom javulása; 

● az alkalmazkodókészség, a stresszkezelés, a problémamegoldás javulása; 

● érett, autonóm személyiség kialakulása; 

● a krónikus, nem fertőző megbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, mozgásszervi 

és daganatos betegségek) elsődleges megelőzése; 

● a társadalmi tőke növelése.   

4.3.4 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki, biológia és 

egészségtan/biológia, technika, életvitel és gyakorlat/technika és tervezés óra) valósul meg. 

4.3.4.1 Balesetmegelőzési és elsősegélynyújtási program 

Tevékenység Módszer Felelősök Határidő 
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Általános 

balesetvédelmi 

helyzetek, szabályok 

az iskolában. 

Baleset megelőzésére, 

felkészítés a 

balesetveszélyes helyzetek 

felismerésére, elkerülésére. 

Tilos és elvárható 

magatartásformák 

ismertetése életkoruknak és 

fejlettségi szintjüknek 

megfelelően. 

Osztályfőnökök  A tanév eleje 

Közlekedési 

eszközzel és 

közlekedési eszköz 

nélküli - szabályos 

közlekedés - 

elsajátítása, 

alkalmazásának 

fontossága. 

A közlekedés elmélete és 

gyakorlata. /Biztonságos 

átkelés az úttesten, 

gyalogos és 

tömegközlekedési 

szabályok, kerékpározás 

szabályai, útburkolati jelek. 

/ Versenyeken, rajz 

pályázatokon való 

részvétel. 

 

Osztályfőnökök  

A következő 

tantárgyak tanárai: 

technika, életvitel és 

gyakorlat/technika és 

tervezés, – vizuális 

kultúra 

Szorgalmi 

évenként egy óra 

vagy szükség 

szerint. 

Témaköröknek 

megfelelően. 

Lehetséges 

pályázatokhoz 

kapcsolódóan. 

Baleset-megelőzés az 

iskolán kívül, külső 

helyszíneken. 

Tanulmányi kirándulások, 

nyári táborok. 

Balesetveszélyes helyzetek 

a víz mellett, vizeken. 

Osztályfőnökök 

Kísérőtanárok 

Az aktualitásnak 

megfelelően. 

Balesetvédelem a 

szakórákon 

Kémia, fizika óra: a 

kísérletekhez szükséges 

anyagok és eszközök 

szakszerű, balesetmentes 

használata. Testnevelés és 

sport: a sporttevékenységek 

sérülések nélküli végzése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat/technika és 

tervezés órákon: a 

munkafolyamatok 

szakszerű végzése 

Szaktanárok 
Első tanórán, 

folyamatos 

Elsősegélynyújtás 

oktatása 

Biológia-egészségtan/ 

biológia tantárgy 

keretében. 

Biológia és 

egészségtan/biológia 

tantárgy tanárai 

A tantárgy 

tananyagába 

építve. 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 
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● olyan pozitív attitűd kialakítása, amely nyitottá tesz környezetünk értékeire, azok 

tiszteletére és megvédésére ösztönöz; 

● a testi, lelki, szociális egészség megbecsülésére, megőrzésére való nevelés, az egészséges 

életvezetésre való felkészítés; 

● olyan ismeretek átadása, melyek alkalmassá teszik tanulóinkat a balesetveszélyes helyzetek 

felismerésére, azok elkerülésére. 

 

4.3.4.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

 

● A 6. osztályos természetismeret/természettudomány tantárgy keretein belül, az 

egészségtani tantárgyi ismeretekhez kapcsolódva oktatunk elsősegély-nyújtási 

alapismereteket. 

● A 8. osztályos biológia és egészségtan/biológia tantárgy keretein belül a bőrsérülések és 

mozgássérülések elsősegélyének elsajátításával ismerkednek meg a tanulók 

● A 6. osztályos technika, életvitel és gyakorlat/technika és tervezés tantárgy keretében a 

„Közlekedési ismeretek” témakörben a közlekedési balesetek esetén bekövetkező sérülések 

elsősegély-nyújtási módjaival ismerkednek meg a tanulók. 

4.4 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 

Célunk, hogy diákjaink a világi és egyházi közösségek felelős tagjai, résztvevői legyenek, és már 

iskolai éveik során járuljanak hozzá az értékteremtéshez a tanulói közösség egyéni arculatának 

kialakítása, hagyományainak ápolása révén. Ennek érdekében kialakítjuk az összetartozást erősítő 

erkölcsi, viselkedési normák formai kereteit, és elősegítjük a hagyományápoló tevékenységek 

rendszeressé válását. 

Alapelv: Szociális értékrend fejlesztése 

Hagyományok tisztelete- beleértve az iskolai, valamint a nemzeti hagyományokat; a nemzeti 

hagyományok között határon kívül élő magyarság hagyományait is. 

Célok: A szociális képességek sokoldalú fejlesztése: kommunikáció, együttműködés, 

érdekérvényesítés, kötődés, közösséghez tartozás. Legyenek nyitottak a hazánkban és a 

szomszédságunkban élő magyarság és más népek megismerésére. Ismerjék népünk kulturális 
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örökségét, legyenek tisztában nemzetünk hagyományaival határainkon belül és határainkon túl is. 

Közösségi tevékenységeinkben jelenjen meg a hagyományápolás nemzeti és települési 

vonatkozásai. 

Feladatok/pedagógiai tevékenységek: Az iskolai hagyományok ápolásának, az iskolában szervezett 

ünnepélyeknek és megemlékezéseknek közösségformáló hatását a tanulók aktív részvételével 

kívánjuk elérni. A közösségfejlesztő tevékenységek koordinálói az osztályfőnökök, akiknek 

munkája a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek összehangolására is kiterjed. Ezen alkalmak 

kiváló lehetőséget teremtenek a pozitív magatartási minták kialakítására és azok 

személyiségformáló hatásának érvényesítésére, a tudásvágy kielégítésére.  

A külkapcsolatok kiépítésének egyik kitűnő lehetősége a HATÁRTALANUL pályázat, melyen 7. 

osztályos tanulóink vesznek részt.  

A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, valamint a felelősöket a 

nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 

Eszközök: 

 Osztályfőnöki órák 

 Tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások, táborok bel- és külföldön 

 Ünnepélyek, megemlékezések 

 Jeles napok, ünnepek, bálak (farsang, húsvét, szüret, advent, Mikulás, karácsony) 

 Iskolai ünnepségek (tanévnyitó, ballagás, tanévzáró) 

 Szakkörök, sportrendezvények 

 Versenyek, vetélkedők 

Alapelv: Közéletiségre nevelés 

Célok: A felelős társadalmi magatartás kialakítása, az állampolgári szerepre, a demokratikus 

életformára való felkészítés, a jogok és kötelességek összetartozásának tudatosítása. 

Feladatok/pedagógiai tevékenységek: Tanulóink megismerhetik és gyakorolhatják a szabad 

választások alapelveit és lebonyolítási módjait; osztályközösség kialakítása az osztályközösség 

életének szervezése napi gyakorlattá váljon. 

Eszközök: A megállapításra kerülő szorgalmi és magatartási jegyekre javaslatot tehetnek a tanulók. 

A DÖK-képviselő tájékoztatja az osztályközösséget a DÖK munkájáról, véleményt nyilvánít 

minden, a tanulókat érintő kérdésről. Önkéntes munka végzése iskolai keretekben. 
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Alapelv: Egészséges, kulturált életmódra nevelés 

Célok: Kulturált viselkedési szokások kialakítása. 

Feladatok/pedagógiai tevékenységek: közösségfejlesztő, közösségépítő programok. 

Eszközök: Minden iskolai program.  

Alapelv: Kulturált együttélés 

Célok: Önnevelés 

Feladatok/pedagógiai tevékenységek: A társas együttlét tartalmas programjai meghatározó 

élményt nyújtanak, miközben a kulturált viselkedés gyakorlására is módjuk van. Szerepjátékok 

osztályfőnöki órákon (iskolai és iskolán kívüli helyszíneken jó és rossz példák) 

Eszközök: A tanulmányi kirándulások, a kulturális- és sportrendezvények.   

Alapelv: Másság, tolerancia, empátia 

Célok: A másság elfogadása 

Feladatok/pedagógiai tevékenységek: Egymást segítő közösségi programok, önképzés. 

Eszközök: Minden iskolai program.  

4.4.1 A közösségnevelés színterei 

A kortárscsoportok hatékony működtetése közösségi élményeken keresztül realizálódik, nélkülük 

szegényes lenne az iskolai nevelés-oktatás folyamata. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos 

pedagógiai feladatokat az alábbi tevékenységhez kapcsolódóan határozzuk meg: 

 A tanórai közösségfejlesztés, különös tekintettel az osztályfőnökök pedagógiai 

tevékenységére. 

 A tanórán kívüli tevékenységgel kapcsolatos közösségfejlesztési feladatok: ünnepélyekkel, 

megemlékezésekkel, a hagyományok ápolásával kapcsolatos közösségfejlesztő 

tevékenység, tekintettel a szabadidő-szervező nevelő-oktató munkát segítő tevékenységére. 

 A tanulók közösségeivel és a diákönkormányzattal kapcsolatos közösségfejlesztő 

tevékenység, különös tekintettel a diákönkormányzatot segítő tanár pedagógiai 

tevékenységére. 
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 A diáksporttal kapcsolatos közösségfejlesztő tevékenység. 

Mindegyik terület sajátos foglalkoztatási formát igényel, mások az egyes területek céljai, feladatai, 

abban azonban megegyeznek, hogy tevékenyen hozzájárulnak  

- a tanuló közösségi magatartásának kialakításához, 

- a véleményalkotó, véleménynyilvánító képességek fejlődéséhez, 

- a közösségi szokások, normák, etikai értékrend elfogadásához, 

- a másság elfogadásához, 

- az együttérző magatartás kialakításához, a harmonikus emberi kapcsolatok 

fejlesztéséhez. 

4.4.2 A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok 

Mivel az osztályközösség egyrészt a tanulók fő iskolai tevékenységének, tanulmányi munkájának 

összefogó kerete, alapvető élet- és munkaközössége, másrészt pedig valójában a tanulók spontán, 

véletlenszerű gyülekezete, legfontosabb célunk ebből a (leginkább) nem nevelési szempontból 

összetömörült csoportból olyan valódi közösséget formálni, amely a közös cél érdekében hajlandó 

közös értékrend elfogadására és az iskola szervezett keretein belül ennek megfelelően viselkedik, 

munkálkodik. 

Az osztályfőnöki nevelőmunka elsődleges szerepet tölt be a közösségi nevelésben. Az 

osztályfőnöki órák tananyaga útmutatást ad a kulturált magatartás és életmód kialakításához, a 

tanulók közösségi és közéleti tevékenységének szervezéséhez, az osztályban megélt élmények 

bázisán a szociális képességek fejlesztésére. Az osztályfőnökök feladata (kivonatosan, részleteiben 

lásd az 5. pontban):  

● a gyermekek segítése, ellenőrzése, képviselete; 

● a harmonikus társas kapcsolatok létrejöttéhez szükséges tulajdonságok, képességek 

kialakítása és fejlesztése a tanulókban (kedvesség, figyelmesség, udvariasság, tisztelet, 

méltányosság, tapintat, tolerancia, empátia, segítőkészség, humor, stb.); 

● segítse a tanulók önismeretének kialakulását, adottságaik megismerését, értékeik 

megtalálását, az együttműködési formák és normák kialakítását, 

● tanév közben gondoskodjon közösségi, hitéleti programokról, közösségi vállalásokról és 

feladatokról. 
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Az osztályok közösségi programjának a megoldásához hozzátartoznak a tanítási órák keretében 

meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások is, így különösen a kirándulások, a 

kulturális- és sportrendezvények stb. 

4.4.2.1 Az osztályközösség fejlesztésének feladatai 

1. évfolyam: Alakuljon ki az osztályon belül a sokoldalú tevékenységi rendszer a mindennapi élet 

megszervezéséhez, alakuljon ki a felelősök rendszere, és rendszeres ellenőrzés mellett végezzék 

munkájukat. Alakuljanak ki az együttélés, együttműködés elemei, legfontosabb készségei, 

szokásai, váljanak az együvé tartozás élményének meghatározójává. Az iskola belső működési 

rendjének elsajátíttatása, betartatása. A helyes tanár-diák viszony alapjainak lerakása. A szülő-

iskola kapcsolat kialakítása.  

2. évfolyam: A közösségen belül alakuljon ki a felelősi munka egyes elemeinek önálló végzése, 

egyszerűbb közös tevékenységének önálló megszervezése. Az osztályban növekedjen az 

összetartozás érzése, teremtsenek alkalmakat osztályhagyományok létrejöttére, alakuljon ki a 

társakért, közösségért való felelősség érzete. A Házirend pontos ismerete, betartása. A szülő-iskola 

kapcsolat elmélyítése.  

3. évfolyam: A már jól működő tevékenységek mellett kapjon egyre nagyobb hangsúlyt az 

osztályközösségért végzett tevékenység, növekedjen az „összetartozás” érzése, erősödjenek a 

baráti kapcsolatok. Alakuljon ki a diákvezetőkkel szemben támasztott igények első 

megfogalmazása, kapcsolódjanak be az iskola szintű rendezvényekbe. Az idősebb diáktársak 

helyes viselkedési normáinak követése. Önálló feladatvállalás az osztályért, iskoláért. 

Versenyeken, rendezvényeken való részvétel.   

4. évfolyam: Az osztály tevékenységi rendszere mind több szállal kapcsolódjék az iskolai 

rendezvényekhez. Az osztály választott képviselői útján bekapcsolódik a  diákönkormányzat 

munkájába. Az egyén felelőssége mellett növekedjen a közösség felelőssége is. Készüljenek a 

„felső tagozatba” lépés várható teendőire. Szaktanári rendszerbe szoktatás. Az idősebb társakkal, 

felnőttekkel kialakított kapcsolat fejlesztése. A szabadidő részben önálló tervezése, szervezési 

feladatok végzése. Kapcsolódjanak be az iskola szakköri foglalkozásaiba. Munkavégzés az 

osztályért, iskoláért. Részvétel a városi rendezvényeken. A március 15-i iskolai ünnepségen 

évfolyamszinten részvétel, fellépés, szereplés. 
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5. évfolyam: A közösség illeszkedjen be az új formák és követelmények közé, az osztály 

„beépülése” a „felső tagozatba” legyen folyamatos. Növekedjen a diákvezetők döntés-

előkészítésben való részvétele és önállósága, az ülésen elhangzottakról rendszeresen számoljanak 

be társaiknak. A tanulás kerüljön a tevékenységi rendszer középpontjába, fogadják el a képesség 

szerinti tanulás követelményeit, a differenciálás tényét. Erősödjék a közösségért érzett felelősség 

az önállóság, szolidaritás, tolerancia, az értékhez való igazodás megteremtésével, érezzék a 

fegyelem jelentőségét mind a tanulásban, mind a közösségi tevékenységben.  

6. évfolyam: Szilárduljon meg az osztályközösség egysége, fokozatosan kerüljön előtérbe az 

önállóság mind a tevékenységek megszervezésében, mind a végrehajtásban és az ellenőrzésben is.  

Növekedjen a döntéshozatal iránt érzett felelősség, csökkenjen a közvetlen pedagógusi irányítás. 

A diákvezetők érezzenek felelősséget nemcsak önmagukért, hanem a közösségért is. Önálló 

véleménynyilvánítás az értékelésnél, jutalmazásnál, a magatartás- és szorgalomjegyek 

elbírálásánál. A fegyelem néhány alapvető eleme váljon szokássá. Egymás elfogadása, 

megbecsülése. Az önállóság fejlesztése a tanulás, a munkaszervezés, a szabadidő hasznos eltöltése 

terén.  

7. évfolyam: Alakuljon ki a közösség csoportszerkezete. A közösség nyújtson segítséget iskolai 

életükhöz. Éljenek javaslattételi- és véleményezési jogukkal. A kamaszkor testi és lelki 

problémáinak feldolgozására irányuló nevelés megvalósulása. Az iskolához való kötődés erősítése. 

Az iskolán kívüli helyes viselkedési attitűd megszilárdítása.  

8. évfolyam: Stabilizálódjon az osztály közösségének szerkezete, elsősorban saját közösségükkel 

és saját magatartásukkal mutassanak példát a fiatalabbaknak, adják át az iskolai hagyományokat 

az alsóbb osztályok közösségeinek. A város közéletének megismerése. A felnőtt véleményének 

elfogadása, önálló döntések meghozatala, azok érvekkel történő alátámasztása. Az önuralom 

erősítése. Közösségi rendezvények önálló megszervezése. Készüljenek fel a tanulók az iskolai 

közösség elhagyására, készüljenek a középfokú intézmények új követelményrendszerének 

megismerésére. 

4.4.3 A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai 

4.4.3.1 Az iskola vallásos élete  

 

Az első pillanattól kezdve, ahogy a tanuló belép a katolikus iskolába, meg kell, hogy érintse annak 

az új környezetnek a varázsa, melyet a hit fénye jár át. A nevelés, még inkább a hitre nevelés nem 
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szavakkal, hanem életünkkel, viselkedésünkkel történik. A tanuló azt sajátítja el, amit a közvetlen 

környezetében (család, iskola) lát. A katolikus nevelés Jézus által adott küldetés, amit 

meghatároznak:  

● a Szentírás tanításai, 

● az egyházi törvénykönyv, 

● a pápai megnyilatkozások, dokumentumok.  

A Szentírás tanítása szerint a keresztény nevelés példaképe és alapja maga Jézus Krisztus. Ezért 

minden nevelőnek magatartását, gondolatvilágát Jézus szellemiségének kell áthatnia. Az iskola 

attól válik katolikussá, hogy az iskolai közösség minden tagja osztozik a keresztény világnézetben. 

Így ebben az iskolában az evangéliumi eszmék válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé, 

egyúttal végső céllá. Így válik a katolikus iskola a hit és a műveltség találkozási helyévé.  Lelki 

programunkban arra törekszünk, hogy az evangéliumi szellem járja át a világról, életről, emberről 

szerzett ismereteinket, hogy személyes hitünket egyre mélyebben éljük meg. Hétköznapjainkon, 

ünnepeinken a szeretet és az összetartozás légkörének kialakításán kell fáradoznunk.  Életkornak 

megfelelő szinten ismertetjük meg a hitből fakadó erkölcsiséget, segítjük tanulóinkat abban, hogy 

a keresztény eszmék vezessék őket. Az iskola küldetésének megfelelően arra törekszünk, hogy 

szilárd és kiegyensúlyozott hitbeli ismeretekhez jussanak tanulóink. Segítjük a hit kibontakozását, 

a liturgikus és szentségi élet gyakorlását, az oltárszolgálat teljesítését. Törekszünk arra, hogy a 

gyerekek életkoruknak megfelelő szinten bekapcsolódjanak az egyházközség életébe. Fontosnak 

tartjuk a vallási ünnepeken való részvételt, a méltó megünneplést. Megteremtjük a mindennapi 

tanítás előtti és utáni közös imádság alkalmait. Szentjeink életének megismertetésében is mintákat 

állítunk. Névadónk példájából merítünk akkor, amikor a jézusi megrovást megszívlelve azt 

közvetítjük diákjainknak, hogy a hithez bátorság is kell. Krisztus szavának elfogadásához kellő 

türelemmel és empátiával kell elvezessük őket. 

A katolikus iskolában kitüntetett helyet foglal el a hit ébresztése, a diákok személyes Isten-

kapcsolatra vezetése. Itt ismerhetik és szerethetik meg az élő Isten üzenetét, a Bibliát. A hitoktató 

feladata, hogy a hitre neveljen, ne a hitről tanítson. Feladata a konkrét, aktuális lelki programok 

szervezése, összefogása. Gondot fordítunk diákjaink, tanáraink tartalmas lelkigyakorlatainak 

megszervezésére, biztosítva a folyamatos lelki gyarapodást.  Szervezett iskolai keretek között 

megemlékezünk az egyházi ünnepekről.   

4.4.3.2 Egyházi ünnepeink  
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• Szent Gellért ünnepe (szeptember 24.) a katolikus iskolák napja 

• Szent Miklós napja (december 6.) 

• advent (december) 

• karácsony  

• vízkereszt (január 6.) 

• hamvazószerda, nagyböjt   

• húsvét  

• elsőáldozás  

• pünkösd  

• Úrnapja 

4.4.3.3 Hagyományőrző tevékenységek   

 

A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életébe. Megünneplési módjuk szokásrendet, 

hagyományt alakít ki. Ezek kereszténységünk elmélyítésében és magyarságtudatuk kialakításában 

jelentős szerepet játszanak:  

● megtanítanak az ünnep életükben betöltött szerepére, az ünneplés módjaira,  

● megerősítik gyökereinket, a folytonosság tudatát,  

● szilárd keresztény erkölcsi alapokat adnak.  

4.4.3.4 Az ünneplés módjai 

• ünnepség a templomban, 

• iskolai ünnepély, 

• megemlékezés (tanítási órán, osztályfőnöki órán, iskolai szünetben),  

• hangverseny,  

• színdarab, 

• színházlátogatás (majd a színdarab közös megbeszélése),  

• közösen megtekintett film (majd megbeszélés, vita), 

• találkozás neves személyiségekkel,  

• vetélkedők, 

• közös szentmise a templomban. 

4.4.3.5 A tanév jeles napjai, eseményei 

A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életében. Megünneplési módjuk szokásrendet, 

hagyományt alakít ki. Ezek kereszténységünk elmélyítésében és magyarságtudatunk kialakításában 
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jelentős szerepet játszanak: megtanítanak az ünnep szerepére, az ünneplés módjaira, megerősítik 

gyökereinket, stabilitást adnak. Iskolánkban az alábbi alkalmak biztosítják ezt: 

 VENI SANCTE  

 lelkigyakorlatok/rekollekciós napok  

 gyónási alkalmak  

 az iskola névadójának ünnepe  

 adventi/karácsonyi vásár  

 farsang  

 Föld napja  

 anyák napja 

 DÖK-nap 

 ballagás 

 TE DEUM   

Iskolai ünnepséget szervezünk, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor:      

 

 október 6. - Aradi vértanúk napja 

 október 23.  - Az 1956-os forradalom és szabadságharc napja 

 január 22. - A magyar kultúra napja 

 március 15. - Az 1848-as forradalom és szabadságharc napja 

 június 4. - Nemzeti összetartozás napja 

 

 

4.4.4 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai 

A diákönkormányzat érdekérvényesítő szerepe mellett hangsúlyozott szerepet kap az 

öntevékenységre, önszerveződésre való nevelés is, melynek keretében a tanulók a pedagógusok 

segítségével saját fejlettségüknek megfelelő szinten, önállóan intézik saját ügyeiket. A 

diákönkormányzatnak célirányos tevékenységéhez szervezettségre van szüksége. Demokratikus 

úton választja tisztségviselőit, hozza létre megfelelő szerveit, amelyek a közösség megbízásából 

hivatottak az ügyek megvitatására, határozathozatalra. 
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● olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az 

egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak és megvalósítják az egyéni bánásmód 

elvét, 

● a kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, 

közösségépítő tevékenységek fejlesztése, 

● olyan programok szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket keltenek a közösség 

tagjaiban, és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség, 

● a közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése,a közösség 

érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése, 

● lokálpatrióta szemléletmód kialakítása: olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely 

büszke saját közösségének sikereire, értékeli más közösségektől megkülönböztető 

tulajdonságait. 

4.4.5 A diáksport tevékenység közösségfejlesztési feladatai 

● a tanulók széles körének bevonásával minél több sportági csoport szervezése; 

● különböző sportágak népszerűsítése, tehetségek kiválasztásának elősegítése; 

● intézményen belüli és intézmények közötti játék- és mérkőzés lehetőségek biztosítása, 

kihasználása; 

● az egészséges életmódra nevelés elemeinek érvényre juttatása az iskolai és 

szabadidősporton keresztül; 

● a közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása és fejlesztése. 

 

 

 

 

4.5 A pedagógusok helyi feladatai 

4.5.1 A pedagógusok feladatai 

 

● Munkáját a keresztény szellemiség által elfogadott erkölcsi-etikai normáknak 

megfelelően végzi, mindennapi nevelői munkája megfelel a Katolikus Egyház 

szemléletének.   

● Kollégáiról, munkatársairól a tanulók előtt tisztelettel és megbecsüléssel beszél.  
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● Családközpontú szemléletet képvisel, azt kifejezésre juttatja munkájában és szavaiban. 

● Együtt halad az úton a nevelőközösséggel, osztályával, tanítványaival felelős a tanulói és 

szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért. 

● Bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos 

információkat, az iskolával és munkájával kapcsolatos szolgálati titkot megőrzi.  

● Szükség esetén támogatással, korrepetálással segíti a lemaradó diákokat.   

● Saját tanítványait az általa tanított tantárgyból magántanítványként sem az iskolában sem 

azon kívül nem tanítja.   

● Követi a katolikusok által elismert nevelési folyamat személyes nyitottságon, pozitív 

gondolkodáson alapuló nevelési módszereit.   

● Részt vállal a közösségi környezet kialakításában, a bizalomra építő kapcsolatok, a 

családias és otthonos légkör megteremtésében, a diákcsoportoknak az iskola életébe 

történő bevonásában.   

● Közreműködik a katolikus iskola céljainak megvalósításában, hogy az iskola a maga 

sajátos eszközeivel és lehetőségeivel hozzájáruljon a kultúra, a gazdaság és a társadalom 

keresztény értékek szerinti formálásához.   

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

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a módszertani 

innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására. 

● Az iskola helyi tantervéhez igazodó, központi vagy önállóan elkészített, az adott 

tanulócsoportra adaptált, az intézményvezető által jóváhagyott tanmenet alapján dolgozik.   

● Megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői 

véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek 

tanításkor és osztályzásakor. 

● Tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően 

differenciáltan szervezi. 

● A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni 

segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat. 

● Gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai 

differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi versenyekre 

való felkészítés formájában is megtehet. 

● A felmérő -, illetve témazáró dolgozatok időpontját előre jelzi a tanulóknak. 
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● A tanulók dolgozatainak javítása, az írásbeli számonkérések anyagait a következő  

tanórára, de legkésőbb 10 munkanapon belül köteles kijavítani. (Ez alól kivétel az alsó 

tagozatos írás-gyakorlat, melyet a következő órára kell kijavítani.)  

● A tanulók munkájának rendszeres értékelése. 

● A tanuló érdemjegyeit és minősítéseit bejegyzi a naplóba.  

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

értékeli. 

● A megtartott tanítási órák dokumentálása, tanulói hiányzások rögzítése, az elmaradó és a 

helyettesített órák vezetése naprakészen. 

● Tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítása. 

● Kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése. 

● A tanulmányi versenyek lebonyolítása. 

● Felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, egyéb 

foglalkozásokon. 

● Iskolai ünnepségek és rendezvények, kulturális- és sportprogramok szervezése, 

lebonyolítása. 

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

együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására. 

● Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. 

● Szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt óra/nap megtartása. 

● Részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken.  

● Aktív részvétel a munkaközösségi értekezleteken. 

● Intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok elvégzése. 

● Részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, lelki napokon. 

● Tanári ügyelet a szünetekben és ebédeléskor.  

● Tanulmányi-, osztálykirándulások megszervezése, lebonyolítása. 

● Tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés. 

● Szakmai beszámoló készítése. 

● Iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés. 

● Szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása. 

● Osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 
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● Ha az intézményvezető-helyettes elrendeli, köteles helyettesíteni (a törvényi kereteken 

belül).  

● Az igazgatóság engedélyével, ill. tudtával hiányzó pedagógus köteles mindent megtenni 

azért, hogy helyettesítése szakszerű legyen. 

● Napi rendszerességgel megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a 

tanulócsoportjában tanító nevelőkkel, és szükség esetén egyeztet velük. 

● Felelősségteljesen gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök 

helyes tárolásáról, épségének megőrzéséről. 

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

tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések körében 

tájékozódik. 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. 

4.5.2 Az osztályfőnök hatásköre és feladatai  

Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe 

véve. Az osztályfőnökök feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza.  

● Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

● Együttműködik az osztály diákönkormányzati képviselőivel, segíti a tanulóközösség 

kialakulását. Munkájában támaszkodik a diákönkormányzatra. 

● Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály 

szülői munkaközösségével.  

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

● Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.  

● Szülői értekezletet tart. A szülői értekezletekről, nyílt napokról stb. készített beszámolóit a 

kért határidőre az igazgatóságnak átadja. 

● Szülői kérésre a tanulóknak engedélyt ad max. 5 alkalom/tanév indokolt távolmaradásra.  
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● Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és 

év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok, törzslapok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások vezetése, igazolása. 

● Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

● Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart 

az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

● Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

● A szülők értesítése, tájékoztatása az aktualitásokról. 

● Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

● Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

● Rendkívüli esetekben órát /egyéb foglalkozásokat látogat az osztályában. 

● Vezetői utasításra az osztályával kapcsolatos bármilyen teendőt /pl. bizonyos adatok 

bekérése a tanulókról / elvégez. 

● A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait /pl. Házirend /, magatartás- és szorgalom 

követelményeinek ismertetését és a balesetvédelmi előírásokat az első tanítási napon 

ismerteti a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. Az ismertetés 

tudomásul vételét a tanulók aláírásukkal igazolják.  

● Tevékenységének dokumentálását osztályfőnöki portfólióban gyűjti. 

● Megszervezi osztálya szentmise szolgálatát. 

4.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

Kiemelt feladatunknak tartjuk iskolánkban az esélyegyenlőség biztosítását a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekeink, tanulóink számára. A hatályos rendelkezések (2011. évi CXC. Törvény a 

nemzeti köznevelésről) értelmében kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 
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b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. 

4.6.1. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása 

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

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

Iskolánk az alapító okiratban kijelölt feladataként ellátja a többi tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű (ezen belül a hallássérült, látássérült, egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő, beszédfogyatékos) tanulók integrált nevelését-oktatását. A köznevelési törvény 

rendelkezései szerint a sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges 

bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. Ennek 

megfelelően az intézményünkben a különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői 

bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint biztosítjuk a javaslatok figyelembevételével, a 

sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus alkalmazásával. A 

sajátos nevelési igényű tanuló iskolai nevelése-oktatása integráltan a többi tanulóval együtt, azonos 

iskolai osztályban történik.  

 

4.6.1.1 A sajátos nevelési igényű tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, 

rehabilitációs ellátása 

A sajátos nevelési igényű tanulók tanulását megalapozó pszichikus funkciók, képességek, 

készségek kialakítása, fejlesztése kiemelt szerepet kap a teljes alapfokú oktatás szintjén, de 

különösen az általános iskola alsó tagozatán, illetve ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti 

képességfejlődés területeire is visszanyúl. 

A sajátos nevelési igény kifejezi: 

● a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság, sajátos nevelési igény által okozott 

részleges vagy teljes körű módosulását, egyenetlenségeit; 
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● az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének eltérő 

ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, egyenetlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól 

eltérő szintű fejleszthetőségét. 

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű 

differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, 

habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teheti 

szükségessé.  

4.6.1.2 A habilitációs, rehabilitációs ellátás elvei 

● A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben kialakított 

és szervezett nyitott tanulási-tanítási folyamatban valósul meg, mely az egyes tanulók vagy 

tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák 

alkalmazását teheti szükségessé. 

● A sajátos nevelési igényű, ugyanakkor kiemelt tehetségű tanulók ellátása esetén a 

habilitációs, rehabilitációs tevékenység mellett kell megjelenniük a tehetséggondozás 

feladatainak. 

4.6.1.3 A habilitációs, rehabilitációs tevékenység céljai és feladatai 

● Az érzékszervi (látási, hallási), beszédfogyatékosságból vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő 

ép funkciók bevonásával. 

● Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

● A szükséges speciális eszközök/segédeszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

● Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók és a személyiség fejlesztése. 

● Társas beilleszkedés, a szociális kompetenciák fejlődésének támogatása. 

● Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének 

kibontakoztatása. 

4.6.1.4 A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

● A sajátos nevelési igény típusa és súlyossága.  

● A sajátos nevelési igény kialakulásának, felismerésének, diagnosztizálásának ideje. 

● A sajátos nevelési igényű tanuló 

 életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 
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 képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei, 

 érzelmi szükségletei, állapota, attitűdje, 

 korai fejlesztésben és gondozásban való részvétele, a korai időszak fejlődésmenete. 

● A társadalmi integráció kívánalmai: az egyéni tanulási utak megtervezése és biztosítása, az 

átvezetés, a továbbtanulás, pályaválasztás, a lehető legönállóbb életvitelre történő 

felkészítés. 

4.6.1.5 A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók 

számára 

A fejlesztést szolgáló nevelés-oktatás kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a köznevelési 

törvény foglalja össze. A köznevelési törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva az 

általánosan kötelező feltételeket meghatározza: 

● speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, differenciált, egyénre szabott 

tananyagok; 

● speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök; 

● az egyéni szükségletekhez igazodó környezet, speciális bútorok; fejlesztő helyiségek; 

● rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni 

foglalkoztatásának, illetve osztálytermi foglalkoztatásának megvalósulásához; 

● a tanulók sajátos nevelési igénye típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az 

integrált fejlesztésben lehetőleg tapasztalt gyógypedagógus. 

4.6.1.6 A többségi intézményben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a 

nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. Az együttnevelést 

megvalósító intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. 

Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, önmagukhoz mért fejlődése, a többi tanulóval való 

együtt haladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják: 

 A befogadó iskola vezetője támogatja pedagógusai részvételét az integrációt segítő szakmai 

programokon, akkreditált továbbképzéseken, alkalmat teremt a horizontális tudásátadásra. 

 Pedagógusainak, valamennyi dolgozójának, gyermek- és szülői közösségének felkészítése 

a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 
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 Az együttnevelés megvalósításában a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülésspecifikus módszertani eljárások 

alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a 

„sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az 

elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz, a tanuló képességei 

kibontakoztatásának érdekében. 

 Multidiszciplináris teamek (pl. többségi pedagógus, gyógypedagógus, szülő, az érintett 

tanuló stb.), illetve jó gyakorlat e-bank, iskolai „forrásközpont” működtetése – a 

pedagógusok által kidolgozott egyes differenciált tananyagok, feladatlapok stb. 

felhasználásával, melyeket az iskola minden pedagógusa használhat, illetve minden 

pedagógus gyarapítja az anyagokat. 

 A nyitott tanulási-tanítási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az 

egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként egészségügyi – 

eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanulást-tanítást segítő speciális eszközök 

alkalmazását. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében- oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel, a diverzitás iránti pozitív 

attitűddel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges 

kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki 

 a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos 

nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait; 

 egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus, konduktor  együttműködésével, 

ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából 

individuális módszereket, technikákat alkalmaz; 

 a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyságvizsgálat, a tanulói 

teljesítmények elemzése alapján – szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az adott 

szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; 

 a neurodiverzitást figyelembe vevő oktatási módszerek, rugalmas tanulásszervezés 

segítségével minden szempontból akadálymentes és minden tanuló számára egyformán 
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hozzáférhető tanulási környezetet hoz létre, melyben érvényesül a differenciált 

célkijelölés, a többszintű tervezés, a differenciáló módszerek (az instrukciók adása terén 

is) alkalmazása, beleértve az értékelést is; 

 egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 

 együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba, megosztva vállalja a felelősséget a 

különleges bánásmódot igénylő gyermek haladásáért. 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő – a 

tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező – gyógypedagógus, 

a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

b) javaslatot tesz a fogyatékosság, az egyéb pszichés fejlődési zavar, a tanuló egyéni 

igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, 

szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása 

stb.); 

c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 

kiválasztásában, ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési 

lehetőségekről; 

d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására; 

e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, 

javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 

pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

g) támogatást nyújt a többségi pedagógus számára a differenciáláshoz a tantervi 

követelmények szintjén, a következőknek megfelelően: nincs érdemi változtatás a 

tantervben, elvárt tudásban, hanem több idő, személyi támogatás (többségi pedagógustól, 

gyógypedagógustól, asszisztenstől), eszközhasználat, differenciált tananyag-feldolgozás 

révén jut el a gyermek a tantervi célig. Eltérő tantervi célok megjelenítése esetén – a 

gyermek szakértői véleményének alapján – 
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− terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – 

egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló 

órakeretben –, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép 

funkciókra; 

− alkalmazza a sajátos nevelési igényű tanuló osztálytermen belüli megsegítésének 

lehetőségeit a befogadó intézményben; 

− segíti a befogadó pedagógust a szűrésben, az egyéni értékelésben, a gyermek 

önmagához mért fejlődésének megítélésében; 

− segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását. 

Az integrált nevelésben-oktatásban részt vállaló nevelési-oktatási intézmények: az egységes 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények (EGYMI), a pedagógiai 

szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait, az 

utazó gyógypedagógusi hálózatok segítségét igénybe veszi az intézmény. Ennek keretében 

megismeri az integrált nevelés létező jó gyakorlatait, tapasztalatcsere, tudásháló (képzések, online 

platform stb.) révén. 

A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola Alapító Okiratának 6.b) pontjában rögzítetteknek 

megfelelően „A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő programja” a 4. sz. Mellékletben 

található, mely figyelembe veszi A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveit. 

4.6.2 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók ellátása 

Beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő gyermek, tanuló az a különleges 

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

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 

igényűnek. 

A köznevelési törvény rendelkezései szerint ha a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzd, fejlesztő pedagógiai ellátásra jogosult. A fejlesztő pedagógiai ellátás a nevelési 

tanácsadás, az iskolai nevelés és oktatás keretében valósítható meg. A köznevelés kiemelt feladata 

a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek 

figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a 



   

 

44 

 

 

minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. Ennek megfelelően 

intézményünkben a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára 

szervezett fejlesztő pedagógiai ellátás keretében a tanuló tantárgyi felzárkóztatását a nevelő-oktató 

munka szakaszának, illetve a tantárgynak megfelelő szakképzettségű pedagógus, 

készségfejlesztését pedig fejlesztő pedagógus végzi. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást 

a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint biztosítjuk a javaslatok 

figyelembevételével. 

4.6.2.1 A tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarokkal összefüggő pedagógiai 

tevékenység  

A fejlesztő pedagógiai ellátás: a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, 

tanuló tantárgyi felzárkóztatására és készségfejlesztésére irányuló kötelező foglalkozás. 

Az általános iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok 

engedélyezett heti időkeret-különbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű 

tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

számára, továbbá az első- negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, 

differenciált fejlesztést biztosító egy-három fős foglalkozásokat.  

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

felzárkóztatást szaktanárok, a készségfejlesztést fejlesztő pedagógus/gyógypedagógus látja el a 

szakértői bizottság véleménye alapján.  

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

részére, az írásbeli vagy szóbeli felmérésen (osztályozó, különbözeti- és javítóvizsga esetén is) 

indokolt esetben biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt; az iskolai tanulmányai során általa 

használt, megszokott eszközöket, ezek szervezésénél alkalmazkodni kell az adottságaihoz. 

4.6.3 A tehetség és a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

Iskolánk regisztrált tehetségpontként működik. 

4.6.3.1 A tehetséggondozás célja 

A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. Ezért kiemelt fontosságú a 

személyiség sokoldalú, következetes fejlesztése, figyelembe véve az egyes életkorok sajátosságait, 

teljesítőképességét. 

4.6.3.2 A tehetséggondozás feladata 
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Iskolánkban kiemelt szerepet szánunk a jó adottságú, kreatív gyermekek képességeinek 

kibontakoztatásának, személyiségének fejlesztésére. Az iskolában folyó munka színvonala 

határozza meg a tehetségfejlesztés hatékonyságát. Tantestületünk tagjai szakterületükön 

színvonalas munkát végeznek, többségük örömét leli a gyermekek képességének fejlesztésében, 

így tanulóink megtalálhatják tehetségük kibontakoztatásának lehetőségeit. Az oktatási folyamatba 

épített differenciált foglalkozások, a csoportbontások, a kooperatív technikák alkalmas eszközök 

arra, hogy felismerjük a kiemelkedő adottságú tanulókat. A pedagógusok személyisége, 

kreativitása, felkészültsége, elkötelezettsége elengedhetetlen feltétele a tehetséggondozásnak. 

Minden pedagógus, de elsősorban a szaktanár és osztályfőnök feladata, hogy felhívja a figyelmet 

tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről. E tevékenység 

kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. A siker feltétele, hogy kialakítsuk azokat 

a programokat, szervezeti formákat, amelyek keretében fel tudjuk ismerni és tudatosan irányítani 

a tanulóinkban rejlő értékek kibontakozását. Ez a legszorosabb együttműködést tételezi fel a 

családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel. 

Ennek érdekében a következő feladatokat végzi iskolánk: 

a) iskolavezetés:  

- a tehetséggondozó munka feltételeinek megteremtése, a szervezeti keretek 

kialakítása, a pedagógusok tevékenységének összehangolása. 

b) szakmai munkaközösségek:  

- munkatervük szerves részeként tehetségkutató és -gondozó programok szervezése, 

lebonyolítása. 

c) pedagógusok 

- a tehetségek felismerése, 

- a felismert tehetségek fejlesztése, gondozása, valamint gyenge oldaluk erősítése 

tanórán, tanórán kívüli és iskolán kívüli szervezeti keretekben, 

- korszerű pedagógiai-szakmai-módszertani tudással való rendelkezés 

Tehetséggondozó munkánk során arra törekszünk, hogy 

- minden tanulót egyszeri és megismételhetetlen egyénnek tekintsünk. 

- tanulóink ne legyenek a kötelező tantervi követelmények közé szorítva. 

- a tartalmat, a folyamatot, a produktumot és a tanulási környezetet a tanuló előzetesen 

felmért erős és gyenge oldalainak függvényében a tanulóhoz igazítsuk. 
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- a tehetséges tanulók sajátos tanulási módjaihoz igazodó oktatási stratégiákat alkalmazzunk.  

4.6.3.3 A tehetség, képesség kibontakozását segítő iskolai tevékenységek 

a) tanórai keretek között 

- differenciált tanórai munka, 

-  csoportbontás, 

-  projekt, 

- felkészítés versenyekre, 

- pályaorientációs tevékenység, felkészítés középiskolai tanulmányokra, 

- személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése, 

- a kiemelten tehetséges tanulók szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő 

fejlesztésükről. 

 b) tanórán kívüli keretek között 

- napközi- tanulószobai foglalkozás, 

- fejlesztő foglalkozás, 

- szaktárgyi/tantárgyi integrációs tehetséggondozó szakkör, műhely, 

- középiskolai előkészítő foglalkozás, 

- művészeti szakkör, 

- énekkar, zenekar, 

- sportkör (DSE keretében), 

- néptánc oktatás 1-4. évfolyamon, 

- pályázatokon való részvétel (tábor, erdei iskola, stb.), 

- házi, területi és országos tantárgyi versenyek, 

- levelezős versenyek, 

- iskolai rendezvények, ünnepségek, 

- vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális, stb.), 

- diákönkormányzatban végzett munka, 

- egyházi liturgiába való bekapcsolódás (szentmiseszolgálat, felolvasás, ministrálás, stb.), 

- szabadidős programok (kirándulás, színház- és múzeumlátogatások, stb.) 

A tanórán kívüli differenciált képességfejlesztő foglalkozások az igények és a rendelkezésre álló 

óraszámok függvényében tanévenként változhatnak. 
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4.6.4 A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében 

az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő 

mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes 

nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 

bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 

hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) *  a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez 

szükséges feltételek. 

Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, 

aki esetében az előbb említett  a), b), c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább 

kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek joga van ahhoz, hogy 

fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez és esélyeinek 

növeléséhez. 

A gyermekvédelem fő célja, hogy a gyermeket veszélyeztető okokat megelőzze, feltárja és 

megszüntesse. A feltárásnál az a cél, hogy a gyermek problémáit első sorban a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudjuk kezelni, megelőzve ezzel 

súlyosabbá válásukat.  
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Tanulóink jelentős része különböző hátrányokkal érkezik.  A tanulók szociális háttere - kapcsolati 

zavarok, mint például a nem megfelelő anya - gyermek kapcsolat, az ingerszegény környezet, 

elhanyagolt családi háttér, káros szenvedélyek a családban, stb. - hatással van az iskolai 

teljesítményükre. Pedagógiai munkánk során fontos feladatnak tekintjük a hátrányok 

kompenzálását. A tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozását 

a tanulók egyéni képességének, a fejlődésének elősegítése, a többi tanulóhoz történő 

felzárkóztatása, tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése, tehetségének kibontakoztatása 

céljából a többi tanulóval együtt, differenciáltan, esetenként csoportbontással valósítjuk meg. 

További hatékony beavatkozások: rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés, szülői értekezletek, 

fogadónapok, nyílt tanítási napok.  

4.6.4.1 A beavatkozás célja 

 A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály illetve az iskolai közösségbe való 

bekapcsolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség  megteremtése. 

 Készségek, képességek fejlesztése. 

 A napi tanulás feltételeinek biztosítása, a korrekciós tevékenység és az egyéni fejlesztés révén 

a napi tanulásirányítás, az eredményes tanulási folyamat megszervezése. 

 Helyes viselkedési szokások kialakítása, változtatása, gyakorlati alkalmazása, az általános 

emberi normák, valamint az iskolai házirend szellemében. 

 Pályaorientációs tevékenység, a beiskolázás segítése.  

4.6.4.2 A felzárkóztatás, a hátrányos helyzetű tanulók gondozásának egyéb formái, színterei 

 Kapcsolattartás a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, 

 Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ, jogszabályban 

meghatározott szakirányú végzettségű szakemberrel biztosítja az óvodai és iskolai szociális 

tevékenységet (Gyvt. 40/A. §. (2) A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39. 

§, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatok 

 Jutalmazási eljárásaink során figyelembe vesszük a relatív jó teljesítményt, a „javulás” 

elismerését. 

 Bekapcsolódás az iskolán kívüli – többnyire pályázati keretek között megvalósított – 

programokba. 

4.6.4.3 Alkalmazott pedagógiai módszereink, elveink a beavatkozásban 



   

 

49 

 

 

 A tananyagot a minimumra csökkentettük, és főként az elsajátítás módjában, tempójában 

igyekszünk a tanulók egyéniségéhez alkalmazkodni. 

 A szabadidős tevékenységek, és a fejlesztő foglalkozások keretében változatos módszerekkel 

fejlesztik a tanulók személyiségét és tárgyi tudását, képességeit.   

 A nyelvi-kommunikációs készségek fejlesztését minden tanár feladatának tekinti. Fokozottan 

figyelünk arra, hogy a tanuló – a családi kommunikációs kapcsolat hiányából adódóan is – 

előfordul, hogy egyáltalán nem érti a tankönyv szövegét, és egyszerre csak egy utasítás 

végrehajtására képes. 

 Új tantárgy belépésekor megismertetjük tanulóinkkal a munkaeszközöket, szakkifejezéseket. 

A szaknyelv gyakorlása, tanulása beépül a mindennapi munkába.  

 Az elméleti anyag súlypontozásával, gyakorlásával juttatjuk el a tanulókat az ismeretek 

alkalmazásszintű elsajátítására. Ehhez nélkülözhetetlen a vázlatkészítés, és annak megtanulása. 

 Az átlagosnál több időt fordítunk a gyakorlásra, ismétlésre. 

 Az olvasási nehézségek miatt a gyerekek nagy része gyenge szövegértési képességgel 

rendelkezik és ezért kiemelt feladat ezen terület fejlesztése. 

 Az írás-, olvasási- és számolási nehézségekkel küzdő gyermekek tanításakor és 

teljesítményértékelésekor korszerű pedagógiai módszereket alkalmazunk. Előnyben 

részesítjük az előre elkészített tanulási segédleteket, az egyénre átdolgozott feladatsorokat 

megoldási kulcsokkal és az IKT-eszközök adta lehetőségeket. 

 Jelentősen növelik munkánk hatékonyságát a játékok, amelyek egy része mozgásos 

tevékenység. Beépülnek az órai munkába, csökkentik a fáradság érzését, fejlesztik a tanulók 

mozgáskoordinációját, térérzékelését, szabálykövetését, stb. 

 Az egyes osztályok közötti átjárhatóságot az azonos értékelési rendszer biztosítja. A felmérő 

feladatait az osztály szintjéhez alkalmazkodva állítjuk össze. Az értékelés azonban azonos 

norma szerint történik. Az értékelésbe beleszámítjuk a választható szorgalmi feladatokat, 

amelyek többnyire valamilyen alapkészség gyakorlását segítik. A tanulók aktivitása szintén 

beleszámít az értékelésbe. 

4.6.5 A gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

4.6.5.1 A gyermek- és ifjúságvédelem helyzete, okai  

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1996. évi körlevelében – „Igazságosabb és testvériesebb világot” 

– a jelenlegi magyar helyzet elemzésénél külön foglalkozik a gyermekekkel, az iskola feladatával. 
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− Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek 

kerültek. A nevelés három színterén – család, iskola, társadalom – a családok nagy többsége 

nem tudja, vagy nem akarja elsődleges szerepét e folyamatban betölteni. Az iskola 

kénytelen ezzel a helyzettel megküzdeni, de képtelen a családi, társadalmi nevelés hiányát 

pótolni. A házasságok jelentős része végződik válással, sok gyermek él csonka családban. 

− A társadalmi elszegényedés következtében mind több család küzd anyagi gondokkal. 

− Nagyobb a gond, és nehezebb a segítségadás azokban az esetekben, ahol a szülők életvitele 

negatív példa, a család nem biztosítja a gyermek számára a megfelelő erkölcsi hátteret. 

 

4.6.5.2 A gyermekvédelem célja  

– A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek és tanulók körülményeinek felmérése. 

– A problémák feltárása. 

– A problémák lehetőség szerinti orvoslása. 

– Az előidéző okok és hatások felkutatása, lehetőség szerinti megszüntetése. 

– A kialakult problémák hatékony kezelése és elhárítása mellett munkánk legfontosabb 

eleme a prevenció, a megelőzés. 

 

4.6.5.3 A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógia tevékenységek  

 

− A gyerekek elemi szükségletei (táplálkozás, ruházat, pihenés, taneszközök) meglétének 

figyelemmel kísérése. 

− Az egészséges fejlődésükhöz szükséges nevelési légkör kialakításának elősegítése a 

családon belül és a családon kívül. 

− A tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az 

iskolaorvosi, védőnői szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken. 

− A tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása igényeik 

szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, étkezés, stb.). 

− A tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, rendszeres iskolába járásának folyamatos 

ellenőrzése, szükség esetén szabálysértési eljárás kezdeményezése. 

− Katolikus iskolához híven a tanítás mellett különös gondot fordítunk tanulóink komplex 

személyiségfejlesztésére, nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény 

életforma kialakítását, mindennapi megélését segíti elő. 
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− Tudatosan törekszünk az egymás segítése iránti lelkiismereti igény kialakítására. 

− Direkt egészségmegőrző, megelőző előadások és változatos, érdekes foglalkozások 

tartásával a szabadidő tartalmas eltöltéséhez segítjük tanulóinkat. 

 

4.6.5.4 Az osztályfőnök feladatai 

 

− A tanulók és körülményeik megismerésére való tudatos törekvés. 

− A veszélyeztetettség felismerésekor a tanulóval közvetlen kapcsolatban álló tanárok 

tájékoztatása. 

− A tanuló tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzése. 

− A tanuló magatartásának folyamatos ellenőrzése. 

− Folyamatos kapcsolattartás a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, a szülőkkel, a 

nevelőkkel. 

 

4.6.5.5 Az ifjúságvédelmi felelős feladatai 

 

− Az osztályfőnök és a tanárok ifjúságvédelmi munkájának összehangolása. 

− A hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók felkutatása, 

nyilvántartásba vétele. 

− Szoros együttműködés az iskolaorvossal, védőnőkkel, a szülői munkaközösséggel, a 

Polgármesteri Hivatal gyámügyi ügyintézőjével, a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálattal, a pedagógiai szakszolgálattal, esetleg a Karitász Csoporttal. 

− Az osztályfőnökök és a szülők tájékoztatása az igénybe vehető szociális juttatásokról, az 

igénybevétel feltételeiről. 

− Egyéni elbeszélgetéseket biztosít a tanulók és a szülők számára. 

− Esetmegbeszéléseken vesz részt. 

− Segít a pályaválasztásban. 

− Egészséges, kulturált életszemlélet kialakítására ösztönöz. 

− Beszámolót tart a tantestületnek. 

4.6.5.6 Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység működése 

Intézményünkben együttműködési megállapodás alapján a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, 

Család- és Gyermekjóléti Központ (Cím: 6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12., Telephely: 6440 

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93.) látja el a feladatot. 
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4.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje 

A diákönkormányzat iskolánkban a tanulók közösségi életre nevelésének és a közösség érdekében 

vállalt munkára, képviseleti szerepre történő nevelésnek a szervezeti kerete. Fontos, hogy az 

önkormányzás képessége kialakuljon diákjainkban. A diákönkormányzatnak döntési joga van – a 

nevelőtestület véleményének meghallgatásával – saját közösségi élete tervezésében, 

szervezésében, egy tanítás nélküli munkanap programjának meghatározásában, valamint 

tisztségviselőik megválasztásában, saját SZMSZ-ének kialakításában. 

 A diákönkormányzat szervezésénél a következő alapelveket érvényesítjük: 

● Az iskola diákönkormányzatának minden tanuló tagja lehet, aki kedvet, lehetőséget érez a 

közös munkához. 

● A diákönkormányzatnak olyan tanuló lehet tagja, aki az osztályközösségtől választás útján 

felhatalmazást kap, s önként vállalja a megbízatást. 

● A diákönkormányzat működéséhez az iskola igazgatósága biztosítja a feltételeket. 

● A diákönkormányzatnak olyan egységei legyenek a struktúrában, melyeknek hasznos 

funkciói vannak. 

● A diákönkormányzat aktív szervező legyen a kulturális, sport, szabadidős és az iskolai 

hagyományok szerinti programokban. 

● A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus az iskolaközösség szintjén, az 

osztályfőnökök az osztályközösségekben támogatják a diákönkormányzat tevékenységét. 

Célunk olyan iskolai közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire, 

értékeli más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait.  

4.8  Kapcsolattartás a tanulókkal, szülőkkel, az iskola partnereivel 

 

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

intézményvezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

● az iskola intézményvezetője szükség szerint a diákönkormányzat ülésén, 

● a diákönkormányzat vezetői a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és a 

diákönkormányzat faliújságán keresztül, 

● az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 



   

 

53 

 

 

 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan 

(szóban, illetve e-naplón keresztül) tájékoztatják. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel vagy az intézményi tanáccsal. 

A szülők tájékoztatása az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

feladatokról, a tanuló előmeneteléről: 

● az iskola intézményvezetője legalább félévente egyszer az iskolai szülői munkaközösség, 

intézményi tanács ülésén (meghívás alapján), 

● az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein, 

● az osztályfőnökök negyedévenként írásban, naplómásolat formájában. 

4.8.1  A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 

− ismerjék meg és érvényesítsék jogaikat: vegyenek részt az iskola színes, sokoldalú életében 

(működő diákönkormányzat); 

− értékeljék saját és mások tudását, a tanulásnak legyen tekintélye; 

− fejlődjön önismeretük; 

− saját képességeiknek megfelelő maximális tudást (jártasság, készség) szerezzenek, 

− humán és keresztény értékeket sajátítsanak el, 

− kapjanak személyiségfejlődésüknek és képességeiknek megfelelő egyéni bánásmódot. 

 

Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

Alakuljanak ki a személyiség 

olyan értékes tulajdonságai, 

mint a szervezőkészség, 

aktivitás, önállóság, kitartás, 

érdeklődés, kollektivitás. 

 

Az osztályközösség az iskola 

és a diákönkormányzat 

legkisebb működő egysége, 

amelynek alapértékei: 

-  tanulói joggyakorlás, 

-  célok demokratikus     

    meghatározása, 

-  közösségen belüli vita,  

    kritika, 

-  választott tisztségviselők  

    tevékenysége, 

Az osztályközösség választja 

meg az osztály tisztségviselőit, 

A tanulók tudjanak: 

- együttműködni társaikkal, 

- mások szempontjait is 

figyelembe véve 

cselekedni, 

- felmerülő akadályok 

esetén dönteni az 

életkoruknak megfelelő 

szinten,  

- tetteikért felelősséget 

vállalni. 
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és delegál képviselőket az 

iskola diákönkormányzatába. 

Az osztályközösség élén, mint 

pedagógus vezető, az 

osztályfőnök áll. Feladata 

sokrétű. Az ezzel kapcsolatos 

legfőbb elvárások: 

- szabad  

   véleménynyilvánítás     

   lehetőségének és a  

   demokratikus döntés  

   létrejöttének biztosítása. 

- irányítsa úgy a tanulókat,  

   hogy minél többen  

   jussanak érdemi munkával  

   járó megbízáshoz (titkár,  

   helyettes, tanterem-,  

   tanulmányi-, kulturális-,  

   sport-, szekrényfelelős,  

   tej-/gyümölcsfelelős, stb.), 

- az iskolai és osztály  

   önkormányzattól kapott  

   információkat építse be  

   nevelő munkájába. 

A tanulók megismerhessék és 

gyakorolhassák a demokrácia 

elemeit, jogaikat és 

kötelességeiket. 

Diákönkormányzat (DÖK) 

működtetése: 

- Az iskolai diákmozgalmat    

      a DÖK-segítő     

      pedagógus  

      támogatja és fogja  

      össze. 

- A DÖK-nak legyen a  

   tanulók által elfogadott  

   szervezeti és működési  

   szabályzata. 

- Tevékenysége a tanulókat  

    érintő valamennyi  
    kérdésre kiterjed.  

- Véleményt nyilváníthat: 

• a tanulók nagyobb  

   közösségét érintő  

   kérdések tárgyalásakor, 

• a tanulói pályázatok,  

   versenyek  

   meghirdetésekor,   

   szervezésekor, 

• a tanórán kívüli  

A tanulók: 

- tudják érdekeiket 

felmérni, megfogalmazni, 

képviselni,  

- tudjanak érvelni, vitázni 

mások nézeteinek 

tiszteletben tartásával, 

- legyenek képesek 

kompromisszumra jutni, 

- az elfogadott döntéseket 

hajtsák végre, tartsák be,  

- tudjanak és merjenek 

véleményt mondani. 
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   tevékenységek formáinak  

   meghatározásakor, 

• a könyvtár és az iskolai  

   sportkör működési  

   rendjének  

   megállapításakor, 

• más jogszabályban  

   meghatározott  

   kérdésekben.  

- A tanulóifjúságot az  

   iskola vezetősége és a  

   nevelőtestület előtt az  

   iskolai diákönkormányzat  

   képviseli.  

- A DÖK képviseli  

   tanulótársait az iskola  

   vezetősége, a  

   nevelőtestület, az SZMK  

   értekezleteinek vonatkozó  

   napirendi pontjánál. 

- A diákönkormányzat a  

tanulókat faliújságon, 

keresztül, valamint az iskola 

DÖK-közgyűlésen 

tájékoztatja. 

Gyakorolják a demokratikus 

munkakultúrát, a hatalommal 

való élést, a közösség 

szolgálatát, az alkalmazkodást 

az eltérő nézetekhez. 

Az Diákközgyűlés a 

legmagasabb fórum, amelyet 

évente legalább egy 

alkalommal össze kell hívni. 

A diákközgyűlésen a DÖK 

beszámol az előző gyűlés óta 

eltelt időszak: 

- működéséről, elvégzett 

feladatokról, és minősítheti 

azt. 

Az diákközgyűlésen:  

- bárki felszólalhat, 

közérdekű észrevételt, 

javaslatot tehet, 

kérdezhet. 

Döntés csak a megtárgyalt 

ügyekben születhet. 

Az alá- és fölérendeltségi 

viszony tanítsa meg a 

tanulókat a vezetésre és az 

alkalmazkodásra egyaránt. 

A tanuló egyéni (akár magán- 

jellegű) problémáival keresse 

meg tanárát. 

- Az osztályfőnök vagy 

bármelyik pedagógus 

keressen megoldást a 

felmerülő problémára. 

A tanuló teljes biztonsággal és 

bizalommal fordulhasson 

segítségért a pedagógushoz. 
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4.8.2 A szülők közösségét érintő együttműködési formák 

− ismerje saját és gyermeke jogait, kötelességeit; 

− mindenkor bizalommal fordulhasson véleményével, kérésével, javaslatával vagy 

problémáival a pedagógusokhoz; 

− kapjon támogatást az iskolától problémáinak megoldásához; 

− együttműködhessen a pedagógusokkal gyermeke nevelésében. 

 

Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

Az iskolában a nevelő és 

oktató munka segítése, a 

nevelőtestület, a szülők és a 

tanulók, az intézmény-

fenntartó, intézmény 

működésében érdekelt más 

szervezetek együtt-

működésének előmozdítása. 

A partnerközpontú hálózat 

kiépítése 

Közös gondolkodás, a 

felelősség vállalása 

Tanulóink többsége 

különböző társadalmi és 

természeti környezetből 

érkezik. Ezért különösen 

fontos a szülői közösségek 

kialakítása és fejlesztése. 

Nagyon sok a hátrányos 

helyzetű, csonka-, mozaik 

család, és az ő érdekeiket 

nehéz feladat összefogni. 

Az iskola segítséget adhat: 

- rendezvények 

megtartásához, 

- hasznos hulladék 

gyűjtéséhez, 

- kulturális- és sport és egyéb 

programok szervezéséhez, 

megvalósításához. 

 

Ki kell alakítani az iskola és a 

településen lakók barátságos, 

kölcsönös segítségnyújtáson 

alapuló kapcsolatát. 

A szülők szervezett 

együttműködése törvény adta 

jogaik és kötelességeik 

érvényre juttatására. 

Szülői munkaközösség 

(SZMK) dönt saját szervezeti 

és működési rendjéről. 

Feladata az iskolai és családi 

nevelés összehangolása, 

vélemények és javaslatok  

közvetítése az iskola felé, 

az intézményt segítő 

kezdeményezések, munkák 

szervezése, 

mozgósítás az iskolai 

rendezvényekre, 

szülők közötti kapcsolattartás. 

Vezetőit az intézményvezető 

összehívhatja, ahol 

tájékoztatást ad az intézmény 

Az iskola életének ne csak 

szemlélői, hanem aktív 

résztvevői legyenek a szülők. 
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munkájáról, feladatairól, 

aktuális problémákról.  

Ismerjék meg a szülők az 

iskola helyzetét, céljait, 

feladatait, terveit, és az elért 

eredményeket. 

Intézményvezetői 

tájékoztatás a szülői 

összejövetelek alkalmával: 

- tanévnyitó ünnepély, 

- tanévzáró ünnepély, 

- a tanév értékelése, 

- jutalmak, oklevelek 

kiosztása, 

Aktuális esetekben az SZMK-

elnök részt vesz a 

nevelőtestület értekezletén az 

őket érintő napirendi pont 

tárgyalása alatt. 

A szülők legyenek jól 

tájékozottak az iskola életéről. 

Konstruktív véleményükkel 

segítsék az iskolai munkát. 

A szülők nevelő munkájának 

intenzívebbé tétele. 

A szülők elméleti és 

gyakorlati pedagógiai 

ismereteinek fejlesztése. 

Az iskola és a család 

pedagógiai törekvéseinek 

összehangolása. 

 

Szülői értekezlet 

 (2 alkalom/év) 

Az azonos osztályba járó 

tanulók szülei számára az  

osztályfőnök tartja. 

A szülők tájékoztatást kapnak 

a tanév rendjéről, az aktuális 

feladatokról. 

Az osztályfőnök beszámolót 

tart az osztály tanulmányi 

eredményeiről, 

magatartásáról, szorgalmáról, 

a tanulmányi munka  

körülményeiről, a nevelést 

segítő és gátló tényezőkről. 

1. évfolyamon az iskolai élet 

kereteinek ismertetése 

5. évfolyamon a tantárgyi 

követelményeket, szaktanári 

rendszert mutatjuk be, 8. 

évfolyamon a beiskolázás 

rendjét ismertetjük. 
Rendkívüli szülői  

értekezlet hívható össze,  

ha a szülők vagy 

pedagógusok ezt kéri. 

Legyenek tájékozottak a 

szülők gyermekük osztályával 

kapcsolatban. 

Kapjanak használható 

segítséget a gyerekek 

problémáinak megoldásához. 

 

 

A tanuló körülményeinek 

objektív megismerése. 

 

Kapcsolatfelvétel az iskola 

gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelősével, a családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálattal.  

A szülő tájékoztatása a 

fogadóóra igénybevételére, 

A megkeresés hatása úgy 

befolyásolja a szülőket, hogy 

tudatosuljanak bennük 

nevelési feladataik, s a család 

életében megvalósuljanak az 

eredményes nevelés feltételei. 
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szükség esetén soron kívüli 

beszélgetés kezdeményezése. 

Közvetlen kapcsolat 

kialakítása pedagógus és 

szülő között.  

 

Fogadóórák tartása (az 

intézmény által megadott 

időpontban) 

Szaktanári és tanítói  

fogadóóra a munkatervben 

meghatározott időpontban. 

Rendkívüli fogadóóra (a  

szülő vagy pedagógus  

külön kérésére) a kialakult  

különleges helyzet  

azonnali megoldására. 

Intézményvezetői fogadóóra. 

A szülőkkel való találkozás 

alkalmával 
Meg kell erősíteni a    

családi nevelést és a gyermek 

pozitívumait, és erre alapozva 

kell a hibák kijavítását 

megkezdeni. 

Őszinte légkört kell 

kialakítani, hogy a szülő  

elmondhassa a véleményét;  

Acsaláddal kapcsolatos 

információkat titkosan kell 

kezelni. 

Együttműködési lehetőséget 

kell keresni a szülőkkel, de 

csak tanítási időn kívül. 

Megállapodás a közösen  

meghatározott eljárás  

megvalósításáról. 

Emberi, bizalmon alapuló, 

őszinte kapcsolat kialakítása a 

szülőkkel. 

Az iskola és a család közti 

állandó, naprakész 

kapcsolattartás. 

Írásbeli tájékoztatás  

Érdemjegyek beírása: a tanár 

feladata. 

Az egyes tantárgyaknál 
félévente az éves óraszámnak 

megfelelő számú, de 

minimum kettő érdemjegy 

alapján osztályozhatók a 

tanulók.    

Negyedévente figyelmeztetés 

kiküldése a bukásra álló 

tanulók szüleinek. 

Magatartással, szorgalommal, 

kapcsolatos közlemények. 

(dicséretek, elmarasztalások) 

A szülők tájékozottak 

legyenek gyermekük iskolai 

életével kapcsolatban. 

Tisztában legyenek azzal, 
hogy a pedagógusokat a 

szülőkkel azonos célok 

vezérelik. 
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Szülői értesítések, meghívók. 

A szülők közlései, igazolások. 

Telefonos/elektronikus 

kapcsolat olyan sürgős 

esetekben, ami nem tűr 

halasztást. 

Elektronikus tájékoztatás: 

honlap, elektronikus napló 

A szülők lássák gyermeküket 

iskolai körülmények között. 

Nyílt napok szervezése a 

szülőknek novemberben (1 

nap alsó, 1 nap felső tagozat) 

Minél többféle tantárgyi óra 

bemutatása, hogy a szülők 

minél többféle helyzetben 

láthassák gyermeküket. 

Érzékeljék a tanuló helyét az 

osztályközösségben. 

Érezzék a tanórák légkörét. 

Gyermekük megítélése 

reálisabb legyen.  

Fontos mutató számunkra a 

részvételi arány. 

Az iskola mutassa be a 

nevelő-oktató munka sikereit. 
Kulturális bemutató 

A legjobbak mutassák be 

tehetségüket az irodalom,  

ének-zene, színjátszás, tánc, 

képzőművészet, stb. területén. 

Különböző programok sikeres 

szereplőinek, versenyek (nem 

csak iskolai) helyezettjeinek 

bemutatója. 

Kiállítás 

Tanulók munkáiból: a 

legszebb (legjobb) füzetek, 

rajzok, festmények, tárgyak, 

kézműves munkák. 

Versenyeken szerzett  díjak, 

oklevelek, sport trófeák, 

érmek bemutatása. 

Szakmai találkozók: 

Bemutató órák és  
 foglalkozások az érdeklődő  

 kollégák és óvónők számára. 

A szülő: 

− tudjon tájékozódni 

gyermeke helyéről az 

iskolában,  

− ismerje meg gyermeke 

tehetségét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váljanak széles körben 
ismertté az intézmény 

szakmai munkájának 

eredményei     

Teremtsen oldott hangulatú 

találkozást a tanulók, szülők 

és a nevelőtestület között. 

További programjaink: 

− szüreti bál, 

− Szülők-nevelők bálja 

− sport- és egészségnap 

− karácsony 

− farsangi bál 

− anyák napja 

A közös programok erősítsék 

a sokoldalú kapcsolatot. 

A szülők érezzék a pedagógus 

gondoskodását, megértését, 

szeretetét gyermekük iránt. 
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− DÖK-nap 

− kirándulások 

− projektnapok 

− ballagás 

 

4.8.3 Az iskola egyéb partnereivel való kapcsolattartás 

 

Fenntartó 

● Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 

● Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága  

● Római Katolikus Plébánia, Egyházközség Mélykút 

Területileg illetékes  

● polgármesteri hivatal, önkormányzat képviselőtestülete 

● járási hivatal; 

Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet; 

Települési óvoda; 

Területileg illetékes  

● nevelési tanácsadó,  

● szakértői bizottság; 

Településen működő  

● kulturális intézmények, 

●  Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, 

● civil szervezetek,  

● hatóságok,  

● egészségügyi szervek, 

● egyéb 

4.9 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

4.9.1 A vizsgaszabályzat hatálya, célja 
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Jogszabályi háttér: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a tanulmányi kötelezettségek 

teljesítéséről. 

 

4.9.2 A vizsgaszabályzat célja 

Vizsgaszabályzatunk célja a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64.§-73.§ foglalt 

felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 

szabályozása. A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsga 

(osztályozó vizsga, javítóvizsga, pótló vizsga, különbözeti vizsga) 

● követelményeit, 

● részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati), 

● és az értékelés rendjét. 

A vizsgaszabályzatot a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg, és a helyben 

szokásos módon nyilvánosságra hozza.  A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók 

osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és 

érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény pedagógiai programja szerint nem lehetett 

meghatározni. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.  

4.9.3 A vizsgaszabályzat hatálya 

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

● osztályozó vizsgákra, 

● javítóvizsgákra, 

● pótló vizsgákra, 

● különbözeti vizsgákra. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára, 

● aki osztályozóvizsgára jelentkezik, 

● akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít, 

● akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít, 

● aki egyéni munkarend szerint teljesíti tanulmányi kötelezettségét. 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik 
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● átvételüket kérik az intézménybe, és ennek feltételeként az intézmény intézményvezetője 

különbözeti vizsga letételét írja elő,  

● aki vizsgakérelmet ad be intézményünkhöz. 

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, 

● ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

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

tehet, 

● ha 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. 

 

4.9.4 Az osztályozó vizsga tantárgyai, vizsgaformái 

Osztályozóvizsga a helyi tantervben szereplő valamennyi tantárgyra kiterjed, amelyekből az 

érintett tanulónak szóbeli-, írásbeli- és/vagy gyakorlati vizsgát kell tenni. A tanulmányok alatti 

vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a 

tanulóknak: 

TANTÁRGY5 
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv / Élő idegen 

nyelv 
ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Etika/hit-és erkölcstan ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Informatika / Digitális kultúra ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI  

                                                 
5
 A tantárgyak elnevezése felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 
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Vizuális kultúra ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Technika, életvitel és gyakorlat 

/ Technika és tervezés 
ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Testnevelés és sport / 

Testnevelés 
 SZÓBELI GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelvek / Élő idegen 

nyelv 
ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Etika/hit-és erkölcstan ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek / 

Történelem 

ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Állampolgári ismeretek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Hon- és népismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Természetismeret / 

Természettudomány 
ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia-egészségtan / 

Biológia 
ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Informatika / Digitális kultúra ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Dráma és tánc / Dráma és 

színház 
ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Vizuális kultúra ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Technika, életvitel és gyakorlat 

/ Technika és tervezés 
ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Testnevelés és sport / 

Testnevelés 
 SZÓBELI GYAKORLATI 

 
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. 
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Javítóvizsgát tehet a tanuló: 

 ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, valamint ha a 

tanév végi osztályzatát megállapító osztályozó vizsgák közül legfeljebb három elégtelen 

minősítéssel zárult.  

Különbözeti vizsga 

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írható elő a 

különbözeti vizsga letétele. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során 

mindig egyedileg kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.  

Vizsgaidőszakok 

Javítóvizsga: augusztus 15. – augusztus 31. között. 

Osztályozó vizsga: a tanév helyi rendjében meghatározott két időszakban. 

4.9.5 Az értékelés rendje 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának 

követelményrendszerében található, amely a pedagógiai program 6. sz. mellékletében található. 

Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja letenni, akkor 

a vizsgákat minden évfolyam anyagából külön vizsgán kell megszereznie. 

Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az iskola 

Pedagógiai programjában rögzített követelményrendszerrel. 

 

4.9.6 A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend 

 

● A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet tenni, 

azzal, hogy az intézményvezető ettől eltérő időpontot is kijelölhet.  

● A vizsga időpontjait az intézményvezető jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon 

közzétesz.  

● A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről (cím, épület, terem száma) 

a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a vizsga kezdete 

előtt 10 nappal tértivevényes postai értesítést kap. 



   

 

65 

 

 

● Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. Három 

évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben intézményvezetői engedéllyel lehet 

vizsgázni. 

● Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az intézményvezető engedélyezi. Az 

osztályozó vizsgára való jelentkezés az iskola titkárságán elérhető formanyomtatványon 

történik, az intézményvezető által meghatározottak és kihirdetettek szerint. A jelentkezési 

lapot a tanuló, valamint kiskorú tanuló esetében a gondviselő is aláírja. Az osztályozó 

vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól. 

● A vizsga követelményeit az iskola helyi tantervében foglaltak határozzák meg. A vizsga 

részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább két hónappal írásbeli 

tájékoztatást kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján folyamatosan 

megtekinthetők  

● A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított 

valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság 

szakvéleményében foglaltak alapján, az intézményvezető adhat engedélyt.  

 

4.9.7 A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási – szabályai 

 

● Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő esetek 

kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, magyar nyelv és irodalom 

tantárgyból 60 perc lehet.  

● Egy napon legfeljebb három írásbeli/szóbeli vizsgát lehet tenni. 

● A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az intézményvezető által kijelölt 

vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár 

legyen, aki a tanulót előzőleg tanította. 

● Az elnöki teendőket az intézményvezető vagy a megbízottja látja el.  

● A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell 

lennie. 

● A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja 

megoldani, teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzathat vele. 

Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama.  

● A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani. 



   

 

66 

 

 

● Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg 

nem megengedett eszközt használ, az intézményvezető a vizsga folytatásától eltilthatja, a 

vizsgaeredménye elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint 

ami nem sikerült. Az önhibán kívüli, indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni 

annak megismétlésére. 

● A vizsga a vizsgázó számára díjtalan. 

● A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg. 

● A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában 

a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.  

● A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.  

● A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni.  

● A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák 

szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. Az írásbeli feladatlapot és jegyzetelés (vázlatkészítés) 

céljára kapott papírlapot az iskola körbélyegzőjével el kell látni. A tanuló és a szülő kérésre, 

egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a vizsgadokumentumokba betekinthet, 

írásos megjegyzést fűzhet az értékeléshez, melyet jegyzőkönyvbe kell venni.  

● Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és 

aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva kell eszközölni. 

● A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott 

záradékokkal be kell vezetni.  

● Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb 

teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie. 

 

4.10  A tanuló felvételének, átvételének szabályai  

4.10.1 Az intézmény első évfolyamára történő felvétel 

Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az 

intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé 

válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a 

felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai 

nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a 

felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak 
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szakértői bizottság rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett 

jog gyakorlásáról. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt 

a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői 

kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget 

korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek 

hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.  

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított 

személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat. 

A szülőnek nyilatkoznia kell: napközi, egész napos iskolai oktatás igényéről, kedvezményekre való 

jogosultságról. 

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő 

megkezdését az illetékes kormányhivatalnak köteles bejelenteni. 

4.10.2 Tanulói jogviszony megszűnése 

A tanulói jogviszony megszűnik, ha 

- a szülő bármely más iskolába beíratja gyermekét. 

- a jogszabályban meghatározott tankötelezettsége megszűnik. 

4.10.3 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. 

4.10.4 Általános iskolai osztályba történő felvétel 

Általános iskolai intézmények között az átjárás szabad és korlátoktól mentes. Ha olyan körzeten 

kívüli tanuló jelentkezik, akinek magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag minősítésű, az 

intézmény vezetője döntése előtt kikéri a nevelőtestület véleményét. 

A 2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni a következőket: 

● az elvégzett évfolyamokat tanúsító iskolai bizonyítványt, 

● a tanuló anyakönyvi kivonatát, személyi igazolványát, 

● a tanuló oktatási azonosító számát, TAJ számát, adószámát, lakcím kártyáját, 

● a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját, 

● az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

Más iskolából történő átiratkozás esetén a helyi tantervek különbözőségeiből adódó tantárgyi 

lemaradást pótolni kell, felkészítéséről a szülőnek kell gondoskodni. A felzárkóztatás a szaktanár 
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irányításával történik. A belépést követően az esetleges hiányok pótlására fél év haladékot kap a 

tanuló. Fél év után 2 tagú bizottság előtt számot ad tudásáról. 

 

5. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE 
 

 5.1 A választott kerettanterv megnevezése, a választott kerettanterv feletti óraszámok  

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

rendelet mellékletei alapján készült iskolánk helyi tanterve. 

H2013 = a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet (a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról) alapján kialakított helyi tanterv 

H2020 = a 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók alapján felülvizsgált helyi 

tanterv  

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk (H2013): 

Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyamára 

Kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyamára 

 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Fizika A változat 

Kémia B változat 

Természetismeret 5. o. A változat 

Természetismeret 6. o. B változat 

Biológia 7. o. A változat 

Biológia-egészségtan 8. o. A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

Óraszámok az 1–4. évfolyamon (H2013) 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

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

Idegen nyelvek       2 

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

Etika/Hit-és erkölcstan 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    +1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Hittan (nem számít bele az 

órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a 

szerint) 

1 1 1 1 
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Óraszámok 5–8. évfolyamon (H2013) 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4+1 3+1 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Etika/Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2+0,5   

Biológia-egészségtan   1,5 1,5 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret* 
1    

Informatika +1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 +1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

- Ebből felhasznált 1 2,5 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Hittan (nem számít bele az 

órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a 

szerint) 

1 1 1 1 
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Óraszámok 1–8. évfolyamon (H2020)  

 

Tantárgyak  Alapfokú képzés nevelési-oktatási szakaszai 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 5+1 5+1 4 4+0,5 3+1 3+1 

 Magyar nyelv 2,5+1 3+1 2+1 2+1 2 2+0,5 1+1 1+1 

 Magyar irodalom 4,5 4 3 3 2 2 2 2 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4 4 4+0,5 3+1 3+1 

Történelem     2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek        1 

Hon- és népismeret*      1   

Etika / hit- és erkölcstan 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

Környezetismeret   1 1     

Természettudomány**     2 2   

Kémia       1,5 1,5 

Fizika       1,5 1,5 

Biológia       1,5 1,5 

Földrajz       1,5 1,5 

Első élő idegen nyelv    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 

Közösségi nevelés 

(osztályfőnöki) 
    1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető 

órakeret**** 
2 2 2 2 dráma 

 

1 
hon- és 

népismeret 

2 2 

Maximális órakeret 24+1 24+1 24+1 25+1 28+1 28+1 30+1 30+1 
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H2020 bevezetésének ütemezése: 

Tanév 
Évfolyam 

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

2020-2021 H2020 H2013 H2013 H2013 H2020 H2013 H2013 H2013 

2021-2022 H2020 H2020 H2013 H2013 H2020 H2020 H2013 H2013 

2022-2023 H2020 H2020 H2020 H2013 H2020 H2020 H2020 H2013 

2023-2024 H2020 H2020 H2020 H2020 H2020 H2020 H2020 H2020 

5.2 Helyi tantervek 

 

A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola tantárgyakra lebontott alsó tagozatos helyi tantervek a 

2. sz.. Mellékletben, felső tagozatos helyi tantervek a 3. sz. Mellékletben találhatók. 

5.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 

● Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan taneszközöket 

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

Oktatási Hivatal hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközökön túl néhány 

tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: testnevelés, technika és tervezés, vizuális 

kultúra. 

● Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközökről a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott 

az egyes szaktanárok) előzetes javaslata alapján az iskola helyi tantervének megfelelően a 

nevelőtestület dönt. 

● A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket tájékoztatjuk az adott tanévet megelőző 

tankönyvrendelés előtt a tanulói tankönyvjegyzék kiadásával. A taneszközök beszerzése a 

tanév kezdetéig a szülők kötelessége, amelyben kérésére az iskola segítséget nyújt. 

● 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; 
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− A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

● Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból egyre 

több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket 

a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 

● Fontos kritériumok: 

− Fejlesszék a tanuló kulcskompetenciáit, biztosítsák az egyéni fejlesztés lehetőségeit, 

− Nyújtsanak segítséget a differenciált képességfejlesztésben, 

− Adjanak lehetőséget az interaktív tanulásra, 

− Legyenek jó minőségűek, megfizethető árúak, 

− Motiválják a tanulókat, 

− Lehetőleg a teljes képzési szakaszra szóljanak, egymásra épüljenek, 

− Szerkezetük legyen világos, érthető, 

− Nyújtsanak mintát az önálló feladatmegoldásra, 

− Lehetőség szerint álljon rendelkezésre e-tananyag a megerősítés, a gyakorlás, a tanulók 

önálló munkáltatása, a tudás ellenőrzése végett, 

− A pedagógus számára kézikönyvet kínáljon, 

− A taneszközök tartalmukban, információikban, ábravilágukban igazodjanak a tanulók 

szükségleteihez, ne legyenek túl zsúfoltak, legyenek jól olvashatóak, jól áttekinthetőek, 

● Legyenek vonzóak, figyelemfelhívóak, szép kivitelezésűek, tartós használatra alkalmasak.  

● Törekszünk a digitális taneszközök beszerzésére, azok minél több tantárgy során történő 

használatára. 

● Arra törekszünk, hogy a költségek ne haladják meg az évente a költségvetési törvényben 

szereplő normatív hozzájárulás összegét. 

● Célunk a költségtakarékos gazdálkodás, a tartós taneszközök használata. 

 

A taneszközök beszerzésénél elsődleges szempontként alkalmazzuk a 20/2012.(VIII.31) 

EMMI rendelet 2. sz. mellékletét, amely rendelkezik az oktatási és nevelési intézmények 

kötelező (minimális) eszközeiről. 

5.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

5.4.1 Fejlesztési területek és nevelési célok 
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A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola Pedagógiai programja illeszkedik a módosított Nemzeti 

alaptanterv által meghatározott pedagógiai feladatokhoz. A Pedagógiai program ezért kiemelt 

feladatnak tekinti nemzeti műveltség megalapozását, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadását, 

megőrzését, az egyetemes kultúra közvetítését, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság 

elmélyítését. További feladat a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, 

ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése. 

A Pedagógiai program lehetővé teszi hazánk és tágabb környezete, a Kárpát-medence, különösen 

a környező országokban élő magyarság életének megismerését, ugyanakkor fontosnak tartja azokat 

a tartalmakat, amelyek Európához tartozásunkat erősítik. A dokumentum figyelmet fordít az egész 

világot érintő átfogó kérdésekre, hangsúlyozva a fenntarthatóság iránti közös felelősséget. 

A program tartalmazza a Nemzeti alaptanterv által megfogalmazott fejlesztési területeket és 

nevelési célokat, amelyek beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési 

követelményeibe, tartalmaiba, illetve tantárgyak részterületeivé válnak, szabályozzák a 

pedagógusok és osztályfőnökök munkáját. 

A nemzeti alaptanterv a következő általános nevelési célokat határozza meg: erkölcsi nevelés; 

nemzeti öntudat, hazafias nevelés; állampolgárságra, demokráciára nevelés; az önismeret és a 

társas kultúra fejlesztése; a családi életre nevelés; a testi és lelki egészségre nevelés; 

felelősségvállalás másokért, önkéntesség; fenntarthatóság, környezettudatosság; pályaorientáció; 

gazdasági és pénzügyi nevelés; médiatudatosságra nevelés; valamint a tanulás tanítása. 

Módszertani alapelvek 

A Pedagógiai program kiemelt figyelmet fordít a Nemzeti alaptanterv által megfogalmazott 

módszertani ajánlásokra. A pedagógiai munka tervezése és megvalósítása során gondot fordítunk 

az aktív tanulásra, amely a tanulónak a tanulási tevékenységekben történő részvételét 

hangsúlyozza. A tanulási tevékenység legfőbb célja olyan tanulói kompetenciák fejlesztése, 

amelyek lehetővé teszik az ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását. A 

tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák segítik a tanulót a tanulási eredmények által 

kijelölt ismeretek megszerzésében, és ezen keresztül a kompetenciák fejlesztésében. A program 

igyekszik használni a tanulói együttműködésen alapuló társas tanulás természetéből adódó 

előnyöket, a differenciált, egyénre szabott tanulási, valamint az egyéni munka adta lehetőségeket. 

Segíteni kell a párban vagy csoportban végzett felfedező, tevékeny és jól szervezett, 

együttműködésen alapuló tanulást. A tanulási eredmények elérését segítik elő az olyan 

differenciáló módszerek, mint a minden szempontból akadálymentes és minden tanuló számára 
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egyformán hozzáférhető tanulási környezet biztosítása, a tanulói különbségekhez illeszkedő, 

differenciált célkijelölés, a többszintű tervezés és tananyag-alkalmazás, a fejlesztő, tanulást 

támogató értékelés. A differenciált tanulásszervezés jellegzetességeit képviselik az olyan eljárások, 

mint az egyéni rétegmunka. 

A Pedagógiai program megvalósítása során törekszünk arra, hogy a tanulók találkozhassanak 

iskolán kívüli szakemberekkel, valamint élhessenek a külső helyszínek nyújtotta pedagógiai 

lehetőségek előnyeivel (könyvtár, múzeum, levéltár, színház, koncert).  

A program erősíti a különböző tantárgyakat tanító pedagógusok közötti együttműködést azért, hogy 

a tanulóknak lehetőségük legyen a tanórákon vagy a témahetek, tematikus hetek, projektnapok, 

témákhoz szervezett események, tanulmányi kirándulások, iskolai táborok alkalmával a tantárgyak 

szervezett, összefüggő, illetve kapcsolódó tartalmainak integrálására. Intézményünk törekszik 

multidiszciplináris órák megszervezésére. Az ilyen tanulásszervezési tevékenységek alkalmazása 

segíti a tanulót a jelenségek megértésében, a problémák komplex módon történő vizsgálatában. 

A XXI. századi tanulási környezet nélkülözhetetlen elemét képezi az iskolai tanuláshoz kapcsolódó 

digitális technológiával támogatott oktatási módszerek sokfélesége, ezért különösen fontos, hogy 

a pedagógusok ismerjék és alkalmazzák azokat. 

5.4.2 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. Az alapfokú nevelés-oktatás 1-2. évfolyama az 

iskolába lépő kisgyerekben megőrzi és továbbfejleszti az megismerés, a tudás iránti kíváncsiságot, 

érdeklődést és nyitottságot. Átvezeti a gyermekben az óvodai játékközpontú tevékenységből az 

iskolai tanulás tevékenységeibe a játékosság elvének szem előtt tartásával. Az iskola teret ad a 

gyermek játékos, mozgás iránti vágyának, ugyanakkor fogékonnyá teszi a környezete 

megismerésére, a társas kapcsolatok, később a társadalom értékei iránt. A tanítási tartalmak 

feldolgozásakor elemi ismereteket közvetít, alapvető képességeket és alapkészségeket fejleszt. 

 Fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe. 

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

egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük. 

 A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák 

megismertetésével és gyakoroltatásával.  
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5.4.3 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

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

alaptanterv elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. A gyermeki 

kíváncsiságra és érdeklődésre épít az alapfokú nevelés-oktatás ezen szakasza.  

Motivált tanulási tevékenység során fejleszti a gyermekben a felelősségtudatot, a munkafegyelmet, 

növeli a kitartását, s egyben gazdagítja érzelemvilágát. 

Mintákat ad az ismeretszerzés lehetőségeire, a feladat- és problémamegoldó képesség 

fejlesztésével lerakja a tanulási szokások alapjait, megismerteti a tanulási stratégiák elemi 

szintjével. 

Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, a terhelés igazodik a tanulók képességéhez, 

lehetővé teszi felzárkóztatásukat, a hátrány akár a gyermek szociokulturális környezetéből, akár 

eltérő ütemű éréséből fakad. 

A 4. évfolyam végére már meghatározóak az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott 

tanítási-tanulási folyamatok. A pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztésre 

va1ó törekvés áll. Ennek során a kisiskolás megismeri szűkebb és tágabb környezetének erkölcsi 

értékeit, olyan humánus magatartásmintákkal, szokásokkal szembesü1, amelyek formálják 

jellemét, ezáltal elősegítik a személyiségének érését. 

 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 értékelésük. 

 A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák 

megismertetésével és gyakoroltatásával. 

 Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat előkészítjük az aktív tanulás szokásait. 

5.4.4 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 tudástartalmak 

megalapozásának folytatása. Az alapfokú nevelés-oktatás következő szakasza (5-6. évfolyam) 
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szervesen folytatja az előző két szakasz nevelő-oktató munkáját, a készségek és képességek 

fejlesztését. A 10-12 éves korosztály gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett 

tapasztalatokhoz, ezért az 5-6. évfolyamon az integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés 

folyik. 

Ez a szakasz az együtt nevelt, különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, 

képességű, motivációjú, szocializáltságú gyermekeket egyéni képességüknek, érdeklődésüknek és 

tehetségüknek megfelelően készíti fel a további tanulásra, sőt az élethosszig tartó tanulásra. Azokat 

a képességeket és készségeket fejleszti bennük, amelyek szükségesek a környezettel való 

harmonikus és konstruktív kapcsolatok kiépítésére és fenntartására. A tanulási tevékenységek 

közben és a tanulói közösségben való élet során fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési 

készségét, segítőkészségét, akaratát, empátiáját és szolidaritás. 

● Az egészséges életvitel kialakításához a természetismeret tantárgyon belül gyakorlati jellegű 

oktatással kívánunk hozzájárulni; 

● Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és kialakítjuk az aktív tanulás szokásait. 

● Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának 

alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. 

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

egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük. 

● A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák 

megismertetésével és gyakoroltatásával. 

5.4.5 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy 

fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása, megszilárdítjuk az aktív tanulás szokásait. 

 Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 
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 Az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztéséve, az 

együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, 

a csoportban. 

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

egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük. 

 A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák 

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. 

5.5 Mindennapos testnevelés 

Iskolánk a mindennapos testnevelést a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. Ennek alapján az intézmény minden 

osztályban megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelésóra keretében, amelyből a 

tanuló legfeljebb heti két órát teljesíthet 

● a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott tanórán 

való részvétellel; 

● iskolai sportkörben való sportolással; 

● kérelem és sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján kiadott 

intézményvezetői engedéllyel a sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett 

edzéseken való sportolással. 

Az alsó tagozaton célunk többirányú mozgásfejlesztés. Ezért helyi döntés alapján a mindennapos 

testnevelés keretei között (heti 1 órában) néptánc oktatást valósítunk meg. 

5.6 A választható tantárgyak, foglalkozások 

A tantárgyfelosztás az iskola pedagógus erőforrásainak optimális kihasználásával készül úgy, hogy 

minden osztály és tanulócsoport számára biztosítsa a szakos ellátást. Ugyanakkor 

tantárgyfelosztásunknak biztosítania kell azt is, hogy a pedagógus számára a törvényben előírt heti 

kötelező tanítási órát vagy egyéb foglalkozást biztosítson. Az iskola adottságából adódóan a 

pedagógusok szülői-tanulói oldalról történő kiválasztásának lehetősége ezért korlátozott. 

Pedagógiai programunk választható foglalkozásokat és tantárgyakat is kínál. Ilyen valamennyi 
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szakkör és műhely, illetve felzárkóztatást és tehetséggondozást támogató foglalkozások. Ezek 

esetében az intézmény időben tájékoztatja a tanulókat a foglalkozások, szakkörök, tanórák 

helyszínéről, időpontjáról és arról is, hogy ki vezeti ott a munkát, ezzel lehetőséget megteremtve 

ezen a téren a választás lehetőségét. 

5.7 Projektoktatás 

A projektoktatás a korszerű tudásátadás és motiváció eszköze. A tanév helyi rendjében 

meghatározott időben és évfolyamokon szervezik meg a szaktanárok. A témaegységek kiválasztása 

és feldolgozása a tanulók és a pedagógusok közös munkája során történik. A projektoktatás során 

a pedagógusok rendszeresen értékelik a tanulók munkáját. Az értékelés célja a fejlesztés.  

Iskolánk (nyertes pályázat esetén) témanapot szervez „Nemzeti összetartozás – Határtalanul!” 

címmel, melynek célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, az 

összetartozás, a határon átnyúló szolidaritás erősítése. 

Iskolánk fenntartója, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye EFOP 3.2.3-17-2017-00059 

azonosítószámú sikeres pályázata révén kerül sor a Digitális környezet a köznevelésben projekt 

végrehajtására és fenntartására a Szent Tamás Katolikus Általános Iskolában 2018. és 2020 között. 

A pályázati program kapcsán realizált részletes digitális vonatkozású pedagógiai céljaink az IKT-

eszközök és módszerek által: 

- A tanulók érdeklődésének felkeltése, 

- A tanulói ismeretek, készségek és attitűdök szintjének emelése, fejlesztése, 

- Az önálló tanulásra, ismereteik gyarapítására irányuló igény, motiváció és eszközrendszer 

támogatása, 

- A természettudományos tantárgyak iránti tanulói motiváció erősítése, műszaki és 

informatikai pályaorientáció segítése, 

- A tanulók a kommunikációs, szövegértési, dramaturgiai és informatikai kompetenciáinak 

fejlesztése, 

- A pedagógusok módszertani kultúrájának bővítése. 
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Csomag megnevezése Óra/foglalkozás megnevezése 

Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton a 

LEGOR StoryStarter csomag alkalmazásával 

magyar nyelv és irodalom 

Szövegértés fejlesztése felső tagozaton a 

LEGOR StoryStarter csomag alkalmazásával 

magyar nyelv és irodalom 

LEGOR eszközökkel támogatott konstruktív 

pedagógiai módszerek a matematika 

oktatásában – alsó tagozat 

matematika 

GEOMATECH – Élményalapú, interaktív, 

digitális matematika feladat- és 

tananyagrendszer felső tagozatosok számára 

matematika 

5.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak, veszélynek 

vannak kitéve. Ezért iskolánk kiemelt feladatának tartja a szociálisan hátrányos körülmények 

között élő tanulók problémáinak kezelését, a tanulók veszélyeztetettségének megelőzését, illetve 

megszüntetését. Ennek érdekében az alábbiakra törekszünk: 

● az esélyt teremtő támogató lépések megtétele a nevelőoktató munka minden területén, az 

egyenlő bánásmód elvének érvényesítésével,   

● a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelési-oktatási hiányainak 

kompenzálása, bevonása az iskolai és iskolán kívüli programokba, 

● a lemorzsolódás csökkentése, illetve megelőzése,  

● az oktatás hatékonyságának növelése érdekében kompetencia alapú oktatás 

megvalósítása,  

● megfelelő pályaorientációval a sikeres pályaválasztás elősegítése,   

● együttműködés erősítése a szülői házzal.    

A fenti feladatok összefogását az intézményvezető által megbízott gyermek-és ifjúságvédelmi 

felelős végzi, aki folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A helyzetfelmérésekben az intézmény gyermek- 

és ifjúságvédelmi felelőse, a fejlesztő/gyógypedagógus és az osztályfőnökök vesznek részt. 
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A kiemelt figyelmet igénylő tanulók problémáinak kompenzálását és az esélyegyenlőség 

előmozdítását az iskola minden tevékenysége során figyelembe veszi és alkalmazza:  

● beiratkozásnál,  

● tanításban, ismeretközvetítésben,  

● a gyerekek egyéni fejlesztésében,   

● az értékelés gyakorlatában,   

● tanulói előmenetelben,   

● dicséret, elismerés gyakorlatában, 

● a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában,  

● a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében,   

● a továbbtanulásban, pályaorientációban,   

● a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében,   

● a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és 

társadalmi környezettel.   

A 20/2012. (VIII..31.) EMMI rendelet 7. § (1) bk) bekezdése által előírt a nemzetiséghez nem 

tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

az 5. sz. Mellékletben található. 

5.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

Iskolánk alapvető célja, hogy minden tanítványunk saját lehetőségének optimumáig jusson el 

erkölcsi, értelmi, érzelmi és testi fejlődésében. Pedagógiai munkánk szerves része, 

nélkülözhetetlen eleme az ellenőrzés és értékelés. Kiindulópontnak tekintjük a követelmények 

egyértelmű és világos megfogalmazását, valamint a kerettantervben megfogalmazott a műveltségi 

területeken megjelenő kiemelt fejlesztési feladatokat.  

Mindezek érvényesülése érdekében az ismeretek számonkérése, a tanulók pedagógiai értékelése és 

minősítése iskolánkban egységes elvek alapján folyik. Az értékelés során a tanulói teljesítmény 

összességét vesszük figyelembe, hogy megközelítően hű képet lehessen kapni tudásbeli 

gyarapodásukról, képességük megfelelő szintű emelkedéséről.  

A beszámoltatás, számonkérés formáit, az értékelés és minősítés módozatait tekintve nagy a 

pedagógusok szabadsága, de bizonyos alapelveket, elvárásokat minden nevelőnek be kell tartania. 

Iskolánk valamennyi pedagógusának feladata 
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● a tantárgyi követelményrendszer egységes értelmezése (a NAT alapján a kerettanterv 

határozza meg), 

● folyamatos ellenőrzés és az önértékelés alkalmainak biztosítása,  

● az objektív, ugyanakkor segítő szándékú és nevelő hatású értékelés. 

5.9.1 Az értékelés célja 

● a tanulók minősítése, 

● személyiségfejlesztés, 

● visszajelzés a szülőnek, a pedagógusnak a tanuló tudásáról és az esetleges, hiányosságokról, 

● sarkalljon további erőfeszítésekre, segítse a helyes önértékelés kialakulását,  

● segítse elő a rendszeres munkavégzés és felelősségtudat kialakítását, az aktív tanulást. 

Az iskola helyi tantervében előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak 

jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati 

tevékenysége alapján ellenőrzik. Beszámoltatáskor nem minden esetben szükséges hozzárendelni 

az ötfokú értékelési skála valamelyik számszerű értékét. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult 

tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.  

5.9.2 Az értékelés elvei 

● legyen világos, az érintettek számára egyértelmű, 

● igazságos, pontos, konkrét, személyre szabott, szükség esetén méltányos, 

● rendszeres, kiszámítható, megbízható, 

● ösztönző, módszertanilag változatos, 

● vegye figyelembe a tantárgy sajátosságait, 

● vegye figyelembe a tanulók életkori sajátosságait, fejlődését, 

● a minősítési rangsorolás érdekében viszonyítani kell a standardhoz, 

● a fejlesztés érdekében fejezze ki a tanuló önmagához viszonyított előrehaladását, 

● bizalomra épüljön, természetes kísérője legyen a tanulási folyamatnak, ne kísérje 

túlzottan feszült légkör. 

Ezen elvek jelentenek viszonyítási alapot, és fejlesztik a tanulók ítélőképességét, amely saját 

munkájuk eredményeinek és kudarcainak felismeréséhez szükséges. 

A tanulói teljesítmények értékelésében a hagyományos ötfokozatú skálát (kvantitatív értékelés), 

valamint szöveges (kvalitatív) értékelést alkalmazunk. Az osztályzat a helyi tantervben rögzített 

követelmények teljesítésének a félévi, ill. a tanév végére elért szintjét tükrözi. Az év végi 
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osztályzatot az év közben kapott érdemjegyek alapján kell minősíteni. A tanuló év végi osztályzatai 

alapján a nevelőtestület dönt a tanuló magasabb évfolyamra lépéséről. A tanuló az iskola magasabb 

évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket az adott évfolyamon minden 

tárgyból teljesítette.  

A tanuló tanulmányi előmenetelét az erre a célra rendszeresített nyomtatványokban - papír-

/elektronikus - (napló, ellenőrző, bizonyítvány, törzslap) rögzítjük. A tantárgyi teljesítmények 

értékeléséről a szülőket rendszeresen és érdemben tájékoztatjuk. A kritikus teljesítményt elérő 

tanulók szüleit negyedévenként, valamint félév, ill. év vége előtt, időben, figyelemfelhívó, 

figyelmeztető céllal külön is tájékoztatjuk.  

A megbízható értékelési rendszer alapfeltétele, hogy az iskola tantárgyanként kidolgozott, részletes 

követelményrendszerrel dolgozzon. Az alapkövetelmény az a szükséges tudás, amely a 

továbbhaladás feltétele. Tartalmi alapja a kerettanterv követelménye. Az ismeretek 

számonkérésének követelményeit az iskola helyi tanterve tartalmazza tantárgyanként. Az értékelés 

során a mért tanulói teljesítményeket ehhez viszonyítjuk.  

5.9.3 Az értékelés típusai az értékelés funkciói alapján 

- Helyzetfeltárás   diagnosztikus értékelés 

- Fejlesztés-formálás   formatív értékelés 

- Lezárás-minősítés   szummatív értékelés 

5.9.3.1 A diagnosztikus értékelés  

Helye: az oktatási folyamat valamely szakasza (új tanév, új tantárgy, új témakör, stb.) előtt.  

Funkciója: helyzetfelmérés, diagnózis, döntés-előkészítés. Célja elsősorban annak a felderítése, 

rendelkeznek-e a tanulók az újabb egység teljesítéséhez szükséges előzetes tudással, illetve milyen 

feltételekkel kezdik a nevelés-oktatás adott szakaszát. A keletkező információ elsősorban a 

tanárnak szól. A diagnosztikus értékeléssel további besorolási döntéseket alapozhatunk meg, 

főként annak érdekében, hogy kialakítsuk az egyénre, illetve a csoportra szabott nevelési-oktatási 

stratégiánkat. 

5.9.3.2 A formatív (formáló, folyamatos) értékelés  

 

Helye: az oktatási folyamat közben. 

Funkciója: alapvetően a folyamat közbeni irányítást, segítést, visszacsatolást és motiválást tűzi ki 

célul. Nem minősítést, ítélkezést jelent, hanem egyrészt a tanulási sikerek megerősítését, másrészt 
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a tanulási hibák és nehézségek feltárását. A tanulók és a tanárok is visszajelzést kapnak az 

önkorrekcióhoz. 

5.9.3.3 A szummatív értékelés  

 

Helye: az oktatási folyamat valamely egységének a végén. 

Funkciója: alapvetően egy-egy nevelési-oktatási szakasz záróaktusa, célja az összegzés, a záró 

minősítés.  

 

5.9.4 A számonkérés követelményei 

● a számonkérés legyen rendszeres, folyamatos, megfelelően előkészített, kiszámítható, 

azonos feltételeket teremtő, 

● az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó, 

● vegye figyelembe a helyi tantervben meghatározott követelményeket,  

● a mérni kívánt területre vonatkozzon, 

● legyen folyamatos, megkövetelve ezzel a rendszeres tanulást, 

● teljesüljön a szóbeli, írásbeli és gyakorlati számonkérés megfelelő aránya, 

●  számonkérés nem lehet fegyelmező jellegű, 

● vegye figyelembe a szakértői javaslatot, ha a tanuló sajátos nevelési igényű illetve 

beilleszkedési, tanulási, magatartási zavara van. 

Kiemelten fontos, hogy a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében minél 

többször – félévenként legalább egyszer – ellenőrizzük a követelmények elsajátítását szóbeli felelet 

formájában. Ennek érdekében minden tanuló félévenként legalább egyszer felel szóban.  

5.9.5 A szóbeli beszámoltatás iskolánkban használatos formái  

● frontális számonkérés az óra közben, 

● szóbeli felelet - az előző óra, órák anyagából,  

● a házi feladat számonkérése. Ezzel a módszerrel a tanulókban tudatosodhat az otthoni 

munka fontossága, hasznossága, célszerűsége, és rendszerességre neveljük őket. Azok a 

tanulók, akik becsületesen megoldják a házi feladatokat, a számonkérés ilyen 

megszervezése esetén megfelelő sikerélményhez, elismeréshez juthatnak. 

● kiselőadás, tanulói kísérlet, memoriter, gyűjtőmunka. 

5.9.6 Az írásbeli beszámoltatás iskolánkban használatos formái 

● feladatlap, teszt kitöltése, önálló megoldása, tanulói kísérlet jegyzőkönyve,  
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● írásbeli felelet, dolgozat írása - kisebb tanítási egység (néhány óra) anyagából, 

● témazáró dolgozat írása - nagyobb tanítási egység átfogó számonkérése,  

● tanév eleji bemeneti mérés - diagnosztizáló jelleggel az előzetes tudás feltérképezése miatt, 

● év végi felmérő, kimeneti mérés, szintfelmérők - annak mérése, hogy tanulóink egy tanév 

vagy egy tanulmányi időszak követelményeit hogyan sajátították el.  

 

5.9.7 Az írásbeli beszámoltatás rendje 

 

● A témazárók lehetőség szerint, a szintfelmérők mindenképpen egységesek (azonosak) egy 

adott évfolyamon.  

● A tanulók 10 munkanapon belül megkapják a kijavított dolgozatokat.  

● A feladatok a kerettanterv követelményei alapján állítandók össze. A tanulási 

nehézségekkel küzdő diákok esetében is a kerettanterv követelményei az irányadók. 

Számukra az írásbeli számonkérések során a feladat elvégzésére adott idő 

meghosszabbítható. A sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő gyerekeknél 

szükség esetén speciálisan az ő számukra összeállított, sajátos tanulási nehézségeiket 

figyelembe vevő szintfelméréseket íratunk.  

● Az írásbeli számonkérési formáknál az értékelés pontozással történik. Feladatonként előre 

megállapított pontszámok alapján értékelünk. Az elért összpontszámot a lehetséges 

(maximális) pontszámmal arányítjuk (százalékoljuk), az érdemjegyet pedig a tantárgy 

sajátos követelményeinek figyelembevételével alakítjuk ki.  

5.9.8 Az írásbeli beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének eszközei, korlátai 

Eszközök: 

● nyomtatásban megjelent központi feladatlapokkal és javítókulccsal, 

● tankönyvkiadók, mérési központok ajánlott, adaptált eszközeivel, 

● helyileg összeállított tantárgyi feladatsorokkal, tesztekkel. 

Korlátok: 

● a témazáró feladatlap íratását összefoglaló órának kell megelőznie, 

● a dolgozatírás tényét legkésőbb egy héttel előtte be kell jelenteni, 

● ugyanazzal a tanulóval, tanulócsoporttal egy nap két tantárgyi témazáró feladatlapnál több 

nem íratható. 

5.9.9 A tanulók értékelésének, minősítésének formája 
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A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik:  

● Az első évfolyamon év közben jelekkel és/vagy szöveggel értékelünk, félévkor és év végén, 

minden tantárgy esetében szöveges értékelést alkalmazunk, törvényi előírás szerint.  A 

tanulók munkáját félévkor az osztálynaplóban található nyomtatvány, év végén az egyes 

tantárgyakhoz készült értékelő lap segítségével minősítjük. (ld.: szöveges értékelés alsó 

tagozaton) 

● A második évfolyamon minden tantárgyból év közben érdemjegyekkel értékelünk. A 

tanulók munkáját félévkor az egyes tantárgyakhoz készült értékelő lap segítségével, a tanév 

végén pedig osztályzattal minősítjük. (ld.: szöveges értékelés alsó tagozaton) 

● 3-8. évfolyamon minden tantárgyból év közben érdemjegyekkel értékelünk. A félévi 

osztályzatot az első félév során szerzett érdemjegyek és tanulmányi munka, az év végi 

osztályzatot az év közbeni érdemjegyek és tanulmányi munka alapján kell meghatározni. 

5.9.10 A tanulók tudásának értékelésében az érdemjegyek betöltött szerepe, súlya 

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. Az érdemjegy szerepe, súlya a számon kért tananyag mennyiségétől és minőségétől 

függ.  Az e-napló súlyozott beállítású jegyei (témazáró dolgozatok 200 %) kétes esetekben döntő 

szerepet játszanak. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt, a tantárgyat tanító nevelő értesíti 

az e-naplón keresztül.  

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők 

● jeles (dicséret): szaktanár döntése alapján; ha valamennyi jegye ötös mindkét félévben 

és/vagy kiemelkedő versenyeredménnyel rendelkezik; 

● jeles (5): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, tudását 

alkalmazni is képes; 

● jó (4): ha a tanuló kevés hibával sajátította el a helyi tanterv követelményeit, kisebb 

bizonytalanságokkal tudja alkalmazni tudását; 

● közepes (3): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, esetenként felszínesen 

és több hibával teljesíti, tanítói/tanári segítséggel tudja alkalmazni tudását; 
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● elégséges (2): ha a tanuló a helyi tantervnek csak minimális, a továbbhaladáshoz 

nélkülözhetetlenül szükséges ismereteit sajátította el. Kizárólag tanítói/tanári segítséggel 

képes önálló feladatvégzésre; 

● elégtelen (1): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit sem sajátította el, nem rendelkezik 

a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges ismeretekkel, tanítói/tanári segítséggel sem képes 

az önálló feladatvégzésre. 

Szummatív értékeléskor a tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése 

érdekében az elért összpontszámot a lehetséges (maximális) pontszámmal arányítjuk 

(százalékoljuk). Az érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a 

szaktárgyat tanító nevelők: 

90-100 %  jeles  (5) 

75-89 % jó  (4) 

50-74 % közepes  (3)  

30-49%  elégséges  (2) 

0-29% elégtelen  (1) 

Értékeléskor a tantárgyi sajátosságoknak megfelelően történik az érdemjegyekre történő átváltás, 

amit az iskola helyi tanterve tartalmaz tantárgyanként. 

Adaptált, központi mérőanyagokkal történő méréskor azok javasolt értékékelését is átvesszük, ha 

kapunk hozzá javítási és értékelési útmutatót. 

5.9.11 Szöveges értékelés alsó tagozaton 

Az első osztályba kerülő gyermekek más-más családi háttérrel rendelkeznek, különböző óvodákból 

érkeznek, így eltérő szokásokat hoznak magukkal. Az alakuló közösség legfontosabb feladata saját, 

értékorientált szokásrendjének kialakítása, értékelési szempontjainak megfogalmazása. A közösen 

kialakított szabályokkal megtanulnak azonosulni a gyerekek, így azokat könnyebben betartják. 

Ebben a folyamatban fontos feladata van a tanítónak, hisz az első osztályba lépő gyereknek 

személyiségével mintául szolgál. A gyermek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva jutalmakat 

kap, ezek lehetnek akár matricák, jelek, gesztusok, dicsérő szavak. A jutalmazás, dicséret módját 

gyakran változtatjuk, hogy ne váljon egyhangúvá, unalmassá, megszokottá. Így folyamatosan fenn 

tudjuk tartani az érdeklődést.  

Szöveges értékeléssel a tanulók először mindennapi munkájuk során találkoznak. A tanító a 

füzetükbe írja bátorító, segítő megjegyzéseit, jeleit.  
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Az értékelés tartalmazza a gyermekek:  

−  a tantárgyakban nyújtott teljesítményét,  

−  a gyermekek képességeinek, készségeinek szintjét, állapotát, fejlődését,  

−  magatartását, szorgalmát.  

A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola által használt szöveges értékelések adatbankja az 1. sz. 

Mellékletben található. 

5.9.12 Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei  

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket 

sikeresen teljesítette. Az iskola intézményvezetője a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal 

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

tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt 

évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló. 

A tanuló az iskola intézményvezetőjének engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára 

megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt is 

teljesítheti. 

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 továbbhaladáshoz. 

Ha a tanuló a második - nyolcadik évfolyamon, tanév végén legfeljebb három tantárgyból szerez 

elégtelen osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát tehet. 

A második - nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi  

osztályzat megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie ha: 

− az intézményvezető felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól (egyéni 

munkarend esetében valamennyi tantárgyra vonatkozóan, egyéb esetben néhány tantárgyra 

vonatkozóan, amennyiben a tanuló egyéni adottságai azt indokolják);  

− az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

− ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen   

 kétszázötven tanítási órát, 

 egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, 
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és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a 

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

osztályozóvizsgát tegyen. 

5.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

 

5.10.1 A házi feladat célja 

● A házi feladat fontos része a tanítási-tanulási folyamatnak, hiszen az iskolában szerzett 

ismeret begyakorlását, rögzítését szolgálja, ezáltal kerül át a hosszú távú memóriába.  

● Elősegíti, hogy a tanuló az ismereteit újabb körülmények, feltételek megléte esetében is 

alkalmazni tudja. 

● A tanulók optimális és fokozatos terhelésének biztosítása.  

●  A képességek, érdeklődések maximális figyelembe vétele; különös tekintettel a 

differenciálásra. 

5.10.2 Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

 

A nevelőtestület döntése alapján az otthoni felkészüléshez a következő típusú házi feladatok 

adhatók: 

●   írásbeli házi feladat 

●   szóbeli házi feladat (tananyag vagy vers, memoriter) 

●   gyűjtő-, illetve kutatómunka 

●   esszé 

●   projekt 

●   tárgyak, alkotások készítése 

●   csoportos munkák 

●   prezentáció 

●   stb. 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

szabályozásánál egy átlagos felkészültségű és képességű tanuló napi iskolai terhelését és heti 

iskolai rendjét vettük figyelembe. Az általunk meghatározott elvek és korlátok figyelembe veszik, 

hogy a tanuló pihenése és szórakozása két tanítási nap között, illetve a hétvégeken és a szünidőben 

is biztosítva legyen.  

A házi feladat nem lehet büntető jellegű. 
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Az otthoni tanulási idő (írásbeli-, szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 

percet vehet igénybe egy tantárgyból. A napközi, illetve tanulószobai foglalkozás időtartama alatt 

(tehát 16 óráig) elvégezhető legyen. Ez érvényes a pénteki napra is, tehát a hétvége és az ünnepek 

a pihenés, játék, sport, szórakozás ideje legyen. 

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

alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk. 

A házi feladatra jegyet csak indokolt esetben adunk. A kiemelkedően színvonalas felkészülést 

azonban ötössel jutalmazhatjuk. 

A házi feladatok feladásánál a következőkre kell tekintettel lennie a pedagógusnak: 

● A házi feladat az otthoni gyakorlást, valamint a tanórán elsajátított ismeretek elmélyítését kell 

szolgálja. 

● A tanulók számára egyértelműen legyenek kijelölve (táblára felírni, osztály leckefüzetébe 

beírni/e-naplóba bejegyezni) és lehetőség szerint ellenőrizzük, hogy az a tanulók által 

rögzítésre került-e (füzetbe, könyvbe beírva, kijelölve).  

● Feladására a tanulók képességei alapján differenciáltan is sor kerülhet (a gyengébb képességű 

tanulóknak elsősorban rutin jellegű, begyakorlást, rögzítést szolgáló feladatokat, míg a jobb 

képességűeknek összetettebb feladatokat adhatunk). 

● Mennyiségénél figyelembe kell venni a tanulók órarendjét és más tantárgyakból már kijelölt 

házi feladatok mennyiségét. 

● Szóbeli házi feladatnak csak olyan tananyag adható, amely a tanórán feldolgozásra került (a 

tanulást segítő vázlat készült hozzá/ a lényeg pl. aláhúzással kiemelve lett/, stb.). 

● Az írásbeli házi feladat tartalma kapcsolódjon a tanóra anyagához. 

● Versek, memoriterek tanulására minimum egy hét álljon rendelkezésre. 

● A gyűjtő- illetve kutatómunkát igénylő házi feladatoknál előzetesen tájékozódjon a pedagógus, 

hogy ténylegesen megvalósítható-e a kijelölt feladat; az ilyen jellegű házi feladatok 

elkészítésére minimum három nap álljon rendelkezésre. 

● Lehetőséget biztosítunk szorgalmi és önként vállalt házi feladatok elkészítésére. 

● Tanév közbeni több napból álló szünidőre (őszi, téli, tavaszi szünet) csak indokolt esetben 

adható a tanulók heti órarendjét követő házi feladatokon kívül más házi feladat. 

● Nyári szünetre nem adható házi feladat (kivétel: kötelező olvasmány). 

● Hétvégére elsősorban gyakorlást szolgáló házi feladatokat adunk. 
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5.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 
Iskolánkban felső tagozaton csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet. A matematika, a magyar 

nyelv és irodalom tantárgyakat esetében szükség esetén és lehetőség szerint alkalmazzuk a 

csoportbontást. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs 

készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. 

− Idegen nyelvből, esetenként matematikából és magyar nyelvből a tanulók teljesítménye szerint 

alkalmazunk csoportbontást, a nagyobb hatékonyság és az igények jobb kielégítése érdekében. 

Iskolánk akkreditált tehetségpont, ezért fontos a tehetségek minél többoldalú fejlesztése. 

Másrészről a hátránykompenzációt segíti a tanulók folyamatos egyéni korrekciója. 

− Alsó tagozaton idegen nyelvből külön csoportot alakítunk a 4. évfolyamot megelőzően 

szakkörre járó és a teljesen kezdő tanulók részére.    

A választható tantárgyak/foglalkozások esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy 

megjelöljék, mely foglalkozásokon kívánnak részt venni. A választásukat a tanulók és a szülők 

aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelést és a mulasztást úgy kell tekinteni, 

mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. A tanulóknak – az iskola személyi állományának 

megfelelően – korlátozott lehetőségük van a pedagógusválasztásra. 

5.12 Egész napos iskolai nevelés-oktatás 
19. § (1) Egész napos iskolai nevelés-oktatást akkor szervezhet az általános iskola, ha szükség 

esetén másik osztály indításával, ha pedig ez nem oldható meg, az érintett tanuló, kiskorú tanuló 

esetén a szülő egyetértésével a tanuló másik iskolába történő átvételével gondoskodnak annak a 

tanulónak az ellátásáról, aki - kiskorú tanuló esetén, akinek a szülei - nem kívánja ezt az ellátást 

igénybe venni. Egész napos iskolai nevelés és oktatás esetében a kötelező tanórai és egyéb 

foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva, egymást váltva, a tanulók 

arányos terhelését figyelembe véve kell megszervezni. Az iskola a pedagógiai programját az Nkt. 

26. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján készíti el. 

(3) Az egész napos iskolai nevelés-oktatás keretében kell biztosítani 

a) a segítségnyújtást a házi feladatok elkészítéséhez, 

b) a tananyag megértéshez és elsajátításához kapcsolódó többlet pedagógiai támogatást azon 

tanulók részére, akik bármely okból kifolyólag egyéni tanulási nehézséggel, a tananyag értelmezési 

problémájával küzdenek, 

c) a felzárkóztatással és a tehetséggondozással kapcsolatos feladatok ellátását. 
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(4) A fenntartónak az egész napos iskolai nevelés és oktatás megszervezése esetén is biztosítania 

kell az ingyenes tankönyvellátást és étkezést mindazon tanulók számára, akik a külön 

jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelnek. A fenntartónak az intézményvezető 

közreműködésével meg kell teremtenie továbbá a feltételeket a tankönyvek, füzetek és más tanulói 

felszerelések biztonságos iskolai tárolásához. 

5.13 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 

Iskolánkban a tanulók fizikai állapotának mérésére a NETFIT mérőeszközt használjuk. A teszteken 

elért eredményeket értékelő táblázatban rögzítjük. Atlétikából, labdajátékokból, szertornából 

végzünk felméréseket, ezeken a sportági technikát értékeljük. Félévenként jeles érdemjeggyel 

jutalmazzuk a rendszeres sporttevékenységeket végzőket (edzőkkel egyeztetve), valamint a jó 

versenyeredményt elérőket, illetve az iskolán kívüli aktivitást.  

5.14 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

5.14.1 Egészségnevelési alapelveink 

- Olyan feladatok és programok meghatározása, amelyek segítik a tanulókat a testi és lelki 

harmóniájának megteremtésében, az egészséges életmód kialakításában. 

- Fejlessze az életvezetési képességeket, az egészségtudatosságot. 

- Alakítsa a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért. 

- A tanulóink ismerjék meg az egészségkárosító tényezőket és azok veszélyeit. 

Készítsük fel a tanulóinkat a stressz hatások feldolgozására. 

- Éljenek a mindennapi testedzés adta lehetősségekkel. 

- Az egész személyiséget átható-mentálhigiénés nevelés. 

(Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat részletesen lásd: 4.3) 

5.14.2 Környezetnevelési alapelveink 

A környezeti nevelés célja a tanulók ösztönzése saját élő és élettelen környezetük megismerésére, 

alakítására, védelmére, a környezetet károsító jelenségek felismerésére, az azok elleni tudatos 

fellépésre. Az emberi környezethez hozzá tartozik mind a természetes, mind az épített és társadalmi 

környezet. Ezért a környezeti nevelésünk alapelve a természeti, társadalmi és technikai környezet 

értékeit megbecsülő fiatalság nevelése. Nevelésünk során kialakítjuk a gyerekekben azokat az új 

környezettel kapcsolatos magatartási és életviteli mintákat, formákat, amelyek segítségével a 
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társadalom környezetért felelős személyiségévé válhatnak. Ezért fontos biztosítani mindenki 

számára azt lehetőséget, hogy elsajátíthassa a környezet megvédéséhez szükséges tudást, 

készséget, értékrendszert, pozitív érzelmi hozzáállást, elkötelezettséget. 

5.14.3 Fenntartható fejlődés erősítése 

A környezeti nevelés a fenntartható fejlődés feltételeinek megvalósítását szolgálja. Olyan fejlődést, 

mely a jelen szükségleteit kielégíti anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékeinek esélyeit. 

5.14.4 Környezetünk védelme 

A környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, melynek során az ember felismeri a 

természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek kölcsönösségét, helyét és szerepét a környezeti 

rendszerben. Kialakítja az emberekben azokat az új környezeti magatartási és életviteli mintákat, 

melynek során a társadalom környezetért felelős személyiségeivé válnak. 

E cél eléréséért biztosítanunk kell tanulóink számára azt a lehetőséget, hogy elsajátíthassák a 

pozitív érzelmi hozzáállást, elkötelezettséget, a környezet megvédéséhez szükséges értékrendszert, 

készséget, tudást.  

5.14.5 Rendszerszemléletű környezetlátás 

A környezeti nevelésnek rendszerszemléletűnek kell lennie, hiszen környezetünkben minden 

mindennel összefügg, ez lehetőséget ad több tudományterület összekapcsolására is.  

A környezeti nevelés élethosszig tartó folyamat, mely nem korlátozódik csak az iskolára, az élet 

más színterein is megjelenik. 

5.14.6 Problémamegoldó szemlélet 

A környezeti nevelésnek a valós életben kell gyökereznie. Helyi problémákra és azok megoldására 

természeti, társadalmi jellemzők megismerésére kell támaszkodnia. Ezek megoldása közben 

láttatja meg a globális összefüggéseket. A problémák egyedül nem megoldhatók, ezért a környezeti 

nevelés fontos célja az együttműködésre nevelés, az egymásra figyelés, egymás elfogadása, a 

társadalomba való beilleszkedés képességének fejlesztése.  

Mivel a jövő ökológiai problémái előre sok esetben nem láthatóak, ezért fontos az 

problémamegoldó gondolkodás, kreativitás képességének kialakítása és fejlesztése.  

5.15. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei  

5.15.1. A magatartás és szorgalom értékelésének elvei 
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Mind a magatartás, mind a szorgalom értékelése a tanulói személyiség alakításának, a tudás 

megszerzésére irányuló tevékenység segítésének eszköze. 

A tanuló magatartását és szorgalmát osztályzattal értékeljük: 

● az iskolában és az iskolai programokon tanúsított kulturált viselkedést a felnőttekkel 

és társakkal,  

● valamint a közösségben és a közösségért végzett munkát. 

5.15.2 Az iskolában a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei  

Példás (5) az a tanuló, aki a házirendben megfogalmazott nevelési követelményeknek, közösségi-

magatartási szabályoknak eleget tesz, azok betartására másokat is ösztönöz. Tanórán és 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 felszereléseit, a környezetet. Nincs igazolatlan 

mulasztása, fegyelmező intézkedés nem volt vele szemben.  

Jó (4) az a tanuló, aki a házirendet betartja; neveltségi szintjében, társas kapcsolataiban van némi 

hiányosság, de ezek kijavítására törekszik. Társaival és a felnőttekkel viselkedése és hangneme 

megfelelő, segítőkész, jóindulatú. Fegyelmezési problémák viselkedésével ritkán és csak kis 

mértékben merülnek fel. Feladatokat ritkán vállal, a rábízottakat teljesíti; az osztály vagy az iskolai 

közösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt. Nincs igazolatlan mulasztása, fegyelmi 

fokozata legfeljebb osztályfőnöki vagy szaktanári figyelmeztető.  

Változó (3) az a tanuló, aki az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; a tanórán 

vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül. Iskolai magatartásában több - kevésbé 

súlyos - fegyelmezési probléma adódik. Feladatait nem teljesíti minden esetben; előfordul, hogy 

társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; a felnőttekkel, s társaival szembeni 

magatartása időnként kifogásolható; a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

osztályfőnöki intője van. Van igazolatlan hiányzása. 

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. Goromba, fegyelmezetlen, közönséges durva 

megjegyzéseivel, közbeszólásaival rombolóan hat a közösségre. Viselkedése romboló hatású, az 
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iskolai nevelést, oktatást akadályozza. Több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van 

osztályfőnöki intője vagy ennél magasabb fokú büntetése. Van igazolatlan mulasztása. 

5.15.3 A szorgalom értékelésének elvei 

A tanuló szorgalmát osztályzattal értékeljük a képességeknek megfelelő tanulmányi munka, a 

felkészültség, a tanórai aktivitás, valamint a felszerelés megléte alapján.  

5.15.4 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. A tanítási órákra legjobb képességei szerint mindig pontosan felkészül, ott 

figyel, érdeklődik, és erre ösztönzi társait is. 

Jó (4) az a tanuló, aki képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt 

nyújt, rendszeresen, megbízhatóan dolgozik. A tanórákon többnyire aktív; a tanítási munkába 

bekapcsolódik. Az önképzésben részt vesz; segít társainak. Többlet feladatot, tanórán kívüli 

foglalkozásokon vagy versenyeken való részvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen 

jellegű megbízatást teljesíti. Taneszközei tiszták, rendezettek, csak elvétve hiányosak.  

Változó (3) az a tanuló, akinek: tanulmányi teljesítménye 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, hullámzó, szétszórt, rendszertelen. A tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik; a tanítási órákon alkalmanként passzív, önellenőrzése hiányos.  

Hanyag (2) az a tanuló, aki képességeihez, körülményeihez mérten keveset tesz tanulmányi 

fejlődése érdekében; az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg. Eredménye 

képességein aluli; tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen. Feladatait folyamatosan 

nem végzi el. Felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; nem készül fel a tanítási órákra. 

Megbízhatatlan, önállótlan, közönyös; passzív. Rendetlen, hanyag munkájával másokra is rossz 

hatással van; a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak 

ellenszegül. Félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 
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5.15.5 Félévi és év végi minősítés, osztályzat kialakítása 
 

A tanuló önértékelésének figyelembe vételével, az osztályfőnök kialakítja javaslatát, majd az 

osztályban tanító pedagógusok testülete megvitatja azt, és döntést hoz.  

5.16. A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

5.16.1 A tanulók dicséretével és büntetésével összefüggő elvek 

Az iskola dicséretben részesítheti 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, vetélkedőkön 

vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy 

- bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez. 

5.16.2 Az iskolai dicséret formái 

Az iskolában a következő dicséretek adhatók: 

- szaktanári dicséret 

- osztályfőnöki dicséret 

-  plébánosi dicséret 

- igazgatói dicséret 

- nevelőtestületi dicséret 

Dicséretben részesíthető a tanuló: 

- szaktárgyi teljesítményért,  

- példamutató magatartásért,  

- kiemelkedő szorgalomért, 

- közösségi munkájáért,  

- hitéleti tevékenység, 

- versenyeredményért (sport és/vagy tanulmányi és/vagy művészeti, egyéb) 

A kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók jutalomban részesülnek, melyet a tanévzáró 

ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. 

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

ünnepségeken eredményesen szereplő tanulók szaktanári dicséretben részesülnek. 
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Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon, illetve előadásokon, bemutatókon, 

ünnepségeken eredményesen szereplő tanulók szaktanári vagy igazgatói dicséretben részesülnek. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

A dicséreteket írásba kell foglalni, a naplóba dátummal bejegyezni, és azt a szülő tudomására kell 

hozni. 

5.16.3 Az iskolai büntetés formái 

 Az iskola büntetésben részesítheti azt a tanulót, aki  

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

- a házirend előírásait megszegi,  

- igazolatlanul mulaszt,  

- bármely módon árt az iskola jó hírnevének. 

 

Az iskolai büntetések formái: 

- osztályfőnöki figyelmeztetés 

- osztályfőnöki intés 

- osztályfőnöki megrovás 

- igazgatói figyelmeztetés 

- igazgatói intés 

- igazgatói megrovás 

- nevelőtestületi figyelmeztetés  

- nevelőtestületi intés 

- nevelőtestületi megrovás 

- fegyelmi eljárás 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a 

vétség súlyára való tekintettel el lehet térni. A fegyelmezés során is érvényesülnek katolikus 

elveink. Soha nem a fegyelmezetlent büntetjük, hanem mindig a fegyelmezetlenséget. Célunk 

elérni, hogy azokat a mintákat, melyeket pedagógiai programunk tartalmaz a tanuló is saját maga 

számára is értéknek tekintse. A fegyelmezés tehát ne kívülről jövő legyen, hanem belülről fakadjon 

fegyelmezettségre –önfegyelmezettségre törekvés formájában. 
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A büntetést írásba kell foglalni, az e-naplóba dátummal kell bejegyezni, és azt a szülő tudomására 

kell hozni.  

A tanuló által az iskolában jogellenesen okozott kárért (szándékosan vagy gondatlanságból okozott 

rongálás) a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint a tanulónak kell felelnie. A szándékos rongálás 

büntetést von maga után. 

A büntetési irányelvek a házirendben is szerepelnek. 

 

6 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, 
MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB 
INTÉZKEDÉSEK 
 
A Pedagógiai Program érvényessége 

 

A pedagógiai program 2022.szeptember 1.-jén lép hatályba, érvényessége visszavonásig tart. 

Egyúttal a Szent Tamás Katolikus Általános Iskola 2020. június 29.-én elfogadott pedagógia 

programja hatályát veszti. 

 

 

A pedagógiai program módosítása 

 

A pedagógiai program módosítását kezdeményezheti az iskola bármely pedagógusa, illetve 

szakmai közössége, valamint a szülők közösségei is.  

A pedagógiai felülvizsgálatát a nevelők testülete minden év június 30. napjáig elvégzi, és 

erről jegyzőkönyvet készít. 

 

A pedagógiai program nyilvánossága 

 

A pedagógiai program nyomtatott változata megtekinthető az iskola titkárságán, valamint a 

vezetői irodákban. A program elektronikus változata megtekinthető az iskola honlapján. 





   

 

 

100 

 

8 MELLÉKLETEK 
 

1. sz. Melléklet 

A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola által alsó tagozaton használt szöveges értékelések 

adatbankja  

2. sz. Melléklet 

A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola H2013 alsó tagozatos helyi tanterve 

3. sz. Melléklet 

A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola H2013 felső tagozatos helyi tanterve 

4. sz. Melléklet 

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő programja  

5. sz. Melléklet 

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának 

megismerését szolgáló tananyag  

6. sz. Melléklet 

A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos H2020 helyi tanterve 

  



   

 

101 

 

 

9 AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 

 

10 Bevezetés 

 

„Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, 

ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi.” 

10.1.1.1 /Szabó Magda/ 

 

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák 

kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be. 

A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek olyan kincse, amelynek értékét 

gyakran kevéssé ismerik, s a katolikus óvoda evangelizáló munkája során ez a kincs a 

szülő számára fokozatosan föltárul. 

Sok gyermek a katolikus óvodában szerzi első vallásos ismereteit. Az óvodai élet 

során nem látványos nagy dolgokat kívánunk megvalósítani a gyermekekkel, hanem a 

gyermek-felnőtt kapcsolat minden percét kihasználva megteremteni az egészséges 

lelkületű, kiegyensúlyozott felnőtté válás alapjait. 

Maximálisan törekszünk az érzelmi biztonságot adó kapcsolatok, az érzelmi 

intelligencia, az egészséges életmód, az alapvető szokásrendszer megalapozására. Életkori 

sajátosságaiból fakadóan fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek példájából 

tapasztalja meg Isten szeretetét. Ebben a programban felvázoltunk egy élet közeli, a 

gyermek és az óvónő egyéniségét tisztelő, kényszer nélkül fejlesztő, önkifejezést biztosító 

óvodai élet körvonalait. Megvalósulásának feltétele a szoros együttműködés az óvoda és 

család között. 

A szakmaiságukban bízó óvodapedagógusoknak a program megvalósításakor 

lehetőségük van módszerekben az egyéni útkeresésre, a személyre szabott eljárásokra, a 

gyermekközpontú nevelés megvalósítására. Életkori sajátosságaiból fakadóan fontos, 

hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek (óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítők) 

életpéldájából tapasztalja meg Isten szeretetét. 

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az 

ifjúkorig hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind 

érdeklődésben, mind emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyre érzékenyek. 

Az óvodai nevelés az Óvodai nevelés országos alapprogramjával harmonizálva a 

gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik a gyermeket megillető jogok 

tiszteletben tartásával, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen 

színvonalas nevelésben. Az óvodás gyermeket, mint fejlődő személyiséget szeretetteljes 

gondoskodás és különleges védelem illeti meg. 

 

10.2  A katolikus közoktatási intézmények küldetése 

 

„Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet,… 
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Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig.” 

/Mt 28,19-20b/ 

 

A katolikus intézmény küldetése a társadalom felé 

Az Egyház Krisztustól kapott parancsa a misszionálás. Az emberek Isten felé 

vezetése, üdvösségre segítése alapvető magatartása, lelkisége kell, hogy legyen a Krisztust 

követő embernek (Mt 5,11–16). Bár az Egyház több mint 2000 éves, ezt a feladatot 

minden embernél újra kell kezdenie. 

Az Egyház küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot, vagyis kinyilvánítsa 

mindenki előtt az üdvösség örömhírét. Jézus Krisztus evangéliumában egészen 

kifejezetten megvan az az igény, hogy belegyökerezzék a hívek lelkébe és életébe. 

 

Fontosnak tartjuk a következő erkölcsi értékeket: 

 az egyén tisztelete, 

 különbözőségek elfogadása, 

 nyitottság, 

 őszinteség, 

 szeretet, 

 udvariasság, 

 felelősségtudat, 

 család tisztelete, 

 család szeretete. 

 

Hangsúlyt helyezünk a következő kulturális értékekre: 

 a szülőföld, az otthon tisztelete, 

 a természetes környezet védelme, szeretete, 

 a gyermekek környezettudatos szemléletének és magatartásának megalapozása, 

 anyanyelvi kultúránk ápolása, 

 a migráns családok gyermekeinek interkulturális nevelése. 

 

Éppen ez a célja a katolikus óvodai, iskolai nevelésnek. 

A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember 

kifejlesztésén munkálkodjék, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben, minden emberi 

érték teljesen kibontakozik, és egymásba fonódik. Ez adja a katolikus iskolák 

legsajátosabb katolikus jellegét, és ebben gyökerezik az a kötelessége, hogy tisztelje az 

emberi értékeket, érvényre juttatva azt az autonómiát, amely megilleti őket, s közben 

betöltve saját küldetését, amely minden ember szolgálatára kötelezi.1 
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A misszionálás egyik eszköze a katolikus óvoda, melyben a nevelés, a gyermek 

harmonikus személyiségfejlesztése és a tanulás megalapozása folyik. 

Korunk nélkülözi a stabil értékrendet. Az egyházi óvoda a krisztusi tanítás 

fényében felismerve az ember alapvető küldetését, az egészséges személyiség és a hit 

alapjait egyszerre kívánja megvetni. (Az ember számára megfelelő erkölcsi nevelés 

szükséges, amelyre azután ráépülhet a hit.) 

A családokkal való kapcsolattartás folyamán a katolikus óvoda remélhetőleg egyre 

több embert segíthet az igaz értékek megtalálására. Éppen ezért a katolikus intézmény 

nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az óvoda katolikus szellemiségét. 

Más felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartja saját vallási szokásaikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Katolikus Iskolák Magyarországon, 7,8,14. 
 

A katolikus intézmény küldetése a pedagógus felé 

Az Egyházban a katolikus óvoda szerepe egyre nagyobb. „A nevelés eszközei 

közül a krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az iskolákat (óvodákat), 

amelyek kiemelkedő segítséget nyújtanak a szülőknek nevelési feladatuk teljesítésében.”2 

„A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus 

tanítás elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes 

életükkel.”3 

Mint minden nevelési és oktatási intézmény, a katolikus óvoda is pedagógusfüggő. 

Céljait csak akkor érheti el, ha az óvodapedagógusokat, a nevelőmunkát segítő 

dolgozókat, az egész alkalmazotti közösséget is áthatja a katolikus küldetéstudat. A 
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munkatársak a fenntartó által megfogalmazott erkölcsi elvárásokkal azonosulnak, 

munkájukat aszerint végzik. 

Hangsúlyozni kell, hogy intézményeink nem csupán keresztény intézmények, 

hanem azon belül katolikus lelkiséggel és szellemiséggel rendelkeznek. Van, kell, hogy 

legyen katolikus pedagógia is! 

 

A katolikus intézmény küldetése a gyermek felé 

A Teremtő öröktől fogva ismer minden embert. Szellemi, lelki, testi értékeket 

helyezett el a gyermekben, amelyeket a neveléssel kell felszínre hozniuk azoknak, akik a 

gyermekért felelősek. A szülőnek és a pedagógusnak a mennyei Atya gyermekkel 

kapcsolatos szándékát kell kifürkésznie és a megvalósulásában segíteni. 

Segítenünk kell neki abban, hogy felfedezhesse az őt körülvevő világában Isten 

nagyságának és jóságának nyomait. 

Pozitívan közelítsen a társaihoz, azok esetleges különbözőségét is tolerálja, 

elkerülve így a szegregációt. Napjainkban köztudottan egyre több családban 

rosszabbodnak az életkörülmények, éppen ezért legfontosabb feladatunknak tekintjük, 

hogy igyekezzünk ezt ellensúlyozni, biztosítva minden gyermek számára azt, hogy 

egyenlő eséllyel részesülhessen a színvonalas nevelésben. 

 

A katolikus intézmény küldetése a szülő felé 

Óvodásaink szüleinek is felelősséggel tartozunk, hogy elvárásaiknak megfelelő, 

magas színvonalú szolgáltatást nyújtsunk, hogy gyermekük képességei megfelelő 

ütemben fejlődjenek. 

 

 

2 Egyházi Törvénykönyv (C.I.C. 796.1. kánon) 

3 Egyházi Törvénykönyv (C.I.C.803.2. kánon) 

10.3 Az Egyház nevelésre irányuló alapelvei 

 

Az Egyház az emberek üdvösségének szolgálatára irányuló küldetésének 

megvalósítása során főként azokkal az eszközökkel él, amelyeket maga Jézus Krisztus 

bízott rá. De fölhasználja azokat az eszközöket is, amelyek különböző korokban és 

különféle kultúrákban alkalmaztak arra, hogy természetfölötti céljához közelebb segítsék, 

és előmozdítsák az emberi személy kibontakozását. Az Egyház azért hozza létre iskoláit, 

intézményeit, mert egészen különleges eszközt lát bennük a teljes ember kiformálására 

(C.I.C. 794-795. kánon). 

Óvodai nevelésünk az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs intézményi légkörről 

gondoskodik oly módon, hogy a gyermek testi, szociális és értelmi fejlődése egyéni 

ütemének megfelelően történjen a katolikus egyház tanítása szerint. Nevelésünk 

megalapozza a tanulást segítő képességek, a kognitív és a szociális kompetenciák 

fejlődését, ezzel segítve az óvodából az iskolába történő átmenetet. 
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A fejlődés és fejlesztés a gyermekcsoportokban sokszínű tevékenység keretében 

valósul meg. Nevelőmunkánk során a szabad játék és a gyermeki tevékenységek széles 

körének tudatos felhasználásával fejlesztjük az értelmi, érzelmi, szociális, verbális, testi 

képességeket. 

Minden emberben testvért látunk, így nyitottak vagyunk más felekezetek befogadására is. 

Biztosítjuk a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek, multikulturális  

nevelésén alapuló integrációját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 KATOLIKUS GYERMEKKÉP, KATOLIKUS ÓVODAKÉP 

 

11.1  Katolikus gyermekkép 

 

Az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is 

egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. 

A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos 

törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen 

határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, 

életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei 
vannak. A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és 

tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, 

befogadó. Ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére 

törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és 
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szeretetteljes nevelésben részesüljön, meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem adunk helyet 

semmi féle előítélet kibontakozásának. 

Az alábbi faladatok módjának, mikéntjének megfogalmazásából rajzolódjon ki a 

katolikus gyermekkép: 

 Keresztény szemlélet hassa át az óvodai nevelés pedagógiai alapelveit. 

 Az óvodai nevelés gyermekközpontú, az egész személyiséget fejleszti: 

 a megfelelő személyi és tárgyi környezettel, 

 a vallási neveléssel, keresztény értékek hordozásával, megismertetésével, 

 az egészséges életmód alakításával, 

 az érzelmi neveléssel, 

 az erkölcsi neveléssel, 

 az értékorientált közösségi neveléssel, 

 az anyanyelvi neveléssel, 

 az egyéni készségeknek és képességeknek megfelelő, tevékenységbe ágyazott értelmi 

fejlesztéssel, 

 a testi és lelki szükségletek kielégítésével. 

A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések megfogalmazása (tárgyi, 

személyi feltételek megléte). 

11.2 Katolikus óvodakép 

11.2.1.1  

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 

A katolikus óvoda a katolikus köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési 

intézménye, amely kiegészítője a családi nevelésnek a gyermek 3. életévétől az iskolába 

lépésig. Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb 

feltételeit. Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció, 

melynek megvalósulása során a gyermekekben megteremtődnek a következő 

életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. 

Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak, módszereknek a 

gyermek személyiségéhez kell igazodniuk. Az óvoda pedagógiai 

tevékenységrendszerével és tárgyi környezetével hozzájárul az emberi értékek 

közvetítéséhez. 

Fő törekvésünk, hogy a gyermekek társaikkal és a felnőttekkel való 

együttműködés során elsajátítsák az együttélés szokásait, szabályait, megtanuljanak 

figyelni, alkalmazkodni, együtt érezni egymással, miközben tolerálják egymás másságát. 

Azon dolgozunk, hogy a feladat sikerességéhez szükséges feltételeket folyamatosan 
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javítsuk, a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetettséget növelő tényezők 

azonosítását követő, célzott és személyre szabott beavatkozásokat megvalósítsuk. 

Céljaink eléréséhez szükségünk van partnereink támogatására, ezért külső és helyi 

kapcsolataink erősítésére, továbbépítésére törekszünk. Hisszük, csak közös 

együttneveléssel tudjuk formálni, alakítani a gyermekeket annak érdekében, hogy 

biztosan eligazodjanak majd a világban. 

Munkatársaink széles körű szakmai felkészültsége, innovációs törekvései, 

minőség iránti elkötelezettsége jelentik a biztosítékot céljaink eléréséhez. Különös 

tekintettel vagyunk a tanulási nehézséggel, beilleszkedési/magatartási nehézséggel 

küzdők, a kivételes képességű tehetségígéretű gyermekekre. A gyógypedagógus és 

logopédus kollégákkal együttműködve, az óvodapedagógusok a differenciált bánásmód 

elvét alkalmazva játékosan, az egyéni fejlesztést előtérbe helyezve segítik a rászoruló 

gyermekeket. 

Az információs társadalom digitális állampolgárját célzó, valamint az IKT 

eszközöket használó, rugalmas tanulási utakat biztosító szemléletet előtérbe helyező 

nevelő-oktatás megvalósítására törekszünk az életkori sajátosságok megerősítése mellett. 

 

 

 

 

 

Óvodánk arculata: 

 Az óvoda védőszentje: Szent Tamás. 

 Névadónk ünnepe - Szent Tamás-nap: húsvét 2. vasárnapja. 

- szentmisét, ill. lelki-, kulturális- és sportrendezvényeket tartunk 

A katolikus óvodai nevelésben megjelenítendő értékek: 

 a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi 

környezet biztosítása, 

 a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, a szeretet, a megbecsülés és a bizalom 

légköre, 

 a nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedések, 

 a keresztény pedagógia megjelenítése a gyermek személyiségének alakításában, 

 a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakítása, 

 a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – életkornak és fejlettségnek megfelelő – 

tevékenységek biztosítása, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékra, 

 a játékon és tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni 

képességeihez igazodó műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítése. 
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12 A KATOLIKUS ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 

 

12.1  Az óvodai nevelés általános feladatai 

12.1.1.1  

A katolikus óvodai nevelés feladata, az óvodáskorú gyermek testi és 

lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: 

 keresztényi tudat erősítése, 

 hit elmélyítése, 

 a hitre nevelés erősítése, 

 az egészséges életmód alakítása, 

 az érzelmi, az erkölcsi, az értékorientált közösségi nevelés biztosítása, 

 az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

 

A hitre nevelés erősítése 

 a katolikus embereszmény, Krisztus mértéke szerinti élet megalapozása, 

 Isten szeretetének megvilágítása a gyermekben; az elcsendesedés 
megtapasztaltatása, 

 a keresztény családi nevelés folytatásaként a katolikus értékek erősítése és 

kiegészítése, valamint közvetítése a gyermek által a családba, 

 a katolikus hitélet megtapasztalása az óvodai élet során; templom, plébánia 
látogatása, 

 a Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, bűnbánat, 
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önzetlenség, figyelmesség fejlesztése, 

 a katolikus vallási élet eszközei: Egyház, egyházi év, liturgia, szentek tisztelete, 

 a teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése 
(öröm, hála, megbecsülés, védelem, óvás, felelősség, stb.), 

 imádságok (étkezés előtt – után, pihenés előtt) tanulása, 

 ·dalok, bibliai történetek megismerése, 

 ·napi áhítatok, beszélgetések, 

 egymás (családtagok, idősek) megbecsülésére nevelés, 

 lelkigyakorlatokon való részvétel. 

 

 

 

12.2 Az egészségnevelési elvek megfogalmazása 

 

Az óvodáskorban kiemelt jelentőségű az egészséges életmódra nevelés, az 

egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése. 

 

Feladat: 

 a gyermekek gondozása, 

 testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, 

 a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, 

 az önmaguk és környezetük esztétikuma iránti igény alakítása, 

 a mozgásigény figyelembevételével a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése, 

 testedzés, 

 testi nevelés, prevenció biztosítása, és a sok, színes tornaeszköz napi szinten való 
kihasználása, 

 a szabadban való tartózkodás és tevékenykedés megszervezése, 

 a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése, 

 a betegségek megelőzésére nevelés, 

 balesetek megelőzésére nevelés, 

 az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas 

cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen-zsírtartalmú ételek fogyasztásának 

csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, 

a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés 

szokásainak alakítása, megfelelő egészségmegőrzés szokásainak alakítása, rendszeres 

szellőztetés, 

 az étkezési kultúra alakítása, erősítése, 

 a korszerű táplálkozás biztosítása, 
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 a higiénikus szokások, szabályok kialakítása, intimitás tiszteletben tartása, 

 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 
biztosítása, 

 a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása, 

 megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve 
– speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása, 

 láb- és tartásjavító torna. 

12.3  Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés biztosítása 

 

Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága magatartásának érzelmi 

vezéreltsége. Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó 

értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. 

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus és az óvoda 

valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű 

szerepet tölt be. 

 

Feladat: 

 a teremtő Isten gondoskodásának megélése, 

 gyermek – gyermek, gyermek – felnőtt (alkalmazotti közösség), felnőtt  

– felnőtt kapcsolatának pozitív attitűdje, érzelmi töltése, 

 az erkölcsi tulajdonságok megalapozása, a gyermeki jellem alakítása, 

 a türelem, szociális érzékenység formálása, 

 az érzelmek megjelenítésének formái, önkifejező és önérvényesítő törekvések 

segítése, 

 a bizalom, szeretet, féltés, félelem kifejezése, 

 az önfegyelem, fegyelem, együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, 

udvariasság elsajátíttatása, 

 a szokás- és normarendszer megalapozása; önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, 
szabálytudat kialakítása, 

 a szocializáció, a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, társadalmi 

elvárások tudatosítása, a különbözőség elfogadása és tisztelete, 

 a kiemelt figyelmet igénylő (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, nehezen 
szocializálható, valamint kiemelkedő képességű) gyermekek elfogadó szeretete, szükség 

esetén segítése megfelelő szakemberek közreműködésével, 

 a természetes társas kapcsolatok alakítása, segítése, 

 a természetben és az emberi környezetben jelenlévő jóra és szépre való rácsodálkoztatás, 

mindezek megbecsülésére nevelés; nemzeti identitástudat, 

 a hagyományaink ápolása, jeles napok feldolgozása közös élményeken alapuló 
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tevékenységek gyakorlásával, 

 a hazaszeretet és a szülőföldhöz és a családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon 
csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, 
mindazok megbecsülésére, 

 az egyházi, világi ünnepek megélése, keresztény kulturális értékek. 

 

Azoknak a nevelési feladatoknak és tevékenységeknek a megfogalmazása, 

amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő 

felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének 

segítését, valamint a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységeket. 
 

 

12.4  Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 

Az anyanyelvi nevelés és fejlesztés valamennyi tevékenységi forma keretében 

megvalósuló feladat. Az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van a beszélő 

környezet, a nevelőközösség mintaadó, példaadó beszédkultúrája, szabályközvetítése. Az 

anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes 

beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek 

meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges 

figyelmet fordítani. 

Az anyanyelvi nevelés célja, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelően tisztán, 

szívesen beszéljenek társaikkal, felnőttekkel, szókincsük folyamatosan bővüljön. 

 

Módszertani alapelveink: 

 szem előtt tartjuk a gyermekek egyéni fejlettségét, 

 figyelünk a beszédszervek épségére, 

 változatos módon fejlesztjük beszédaktivitásukat, 

 tudatosan tervezzük az anyanyelvi játékokat az életkori sajátosságoknak megfelelően, 

 figyelünk arra, hogy az anyanyelvi játékok egymásra épüljenek, beszédünkkel, a magyar 
nyelv szabályainak betartásával modellt nyújtunk, 

 biztosítjuk az anyanyelvi játékok megszerettetése érdekében az időt, helyet és eszközt az 
egész nap során, 

 kihasználjuk a spontán adódó lehetőségeket, 

 a differenciálási szinteket alkalmazva fejlesztjük a gyermekek kommunikációs 

képességét. 

 

Feladat: 

 az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés, 

 beszélő és meghallgatni tudó környezet alakítása, 
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 a gyermekek kommunikációra ösztönzése, metakommunikáció fejlesztése, 

 a tapasztalatok, élmények verbális kifejezésére nevelés, 

 a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére ösztönzés. 

 

Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára, - mint életkori 

sajátosságra, - valamint meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve 

biztosítja a gyermeknek a változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további 

élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi 

környezetről. 

 

12.5 3.5 Az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása a fejlődést elősegítő 

környezetben 
 

Feladat: 

 spontán és tervezetten szerzett tapasztalatok, ismeretek tapasztalati úton történő 
bővítése, rendszerezése, 

 gyakorlás különböző tevékenységekben és élethelyzetekben az életkori sajátosságokra, 
élményekre és tapasztalatokra építve, 

 az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás, 

képzelet, kreativitás, alkotóképesség) fejlesztése, 

 valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését 
elősegítő, ösztönző környezet biztosítása 

 az egyéni fejlődési ütemnek megfelelően az ismeretek, jártasságok, készségek 

alapozása. 
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13 A KATOLIKUS ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

 

13.1  Személyi feltételek 
 

A keresztény óvodapedagógus és az óvoda működését segítő nem pedagógus 

alkalmazottak viszonya az egyházhoz, nemzethez, hazához, embertársakhoz, szakmához, 

óvodához, munkatársakhoz, családokhoz, a gyermekek szüleihez, a gyermekekhez 

meghatározó. Ezeket a keresztény értékeket képviselve, életük a gyermek számára 

követendő mintává, modellé válik. 

Az óvodai nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. A nevelőmunka 

kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége, elfogadó, segítő, támogató 

attitűdje, meghatározó a gyermekek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában 

fontos. 

A katolikus óvodákban dolgozók közössége nem tesz különbséget gyermek és 

gyermek között. 

Köznevelési Törvény, illetve az óvodai gyermeklétszám függvényében változnak 

a személyi feltételek. Elsődleges szempontunk, hogy minden munkakörre megfelelő 

szakmai végzettségű munkatárs kerüljön. Az intézmény rendszeresen felméri a 

szükségleteket, így reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás 

szükségletéről. 

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat 

idejében és folyamatosan jelezi a fenntartó számára. 

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a belső 
motiváltság, a szakértelem és az egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. 

Elsődleges szempont, hogy a pedagógusok végzettsége, képzettsége megfeleljen a 

nevelő, oktató munka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak. Ezt már az új 

munkaerő kiválasztásánál is figyelembe vesszük. Az egyéni életpálya modell 

kibontakozására lehetőséget biztosítunk kollégáinknak. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése speciálisan képzett szakemberek 

közreműködését igényli. (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, logopédus). 

A nevelőtestület tagjainak iskolai végzettsége: 

 Óvodánkba 5  f ő  ó v o d a p e d a g ó g u s  d o l g o z i k .  M inden csoportban egy 

szakmailag képzett, főiskolai végzettségű óvónő neveli a gyermekeket a délelőtt 
folyamán. A délutáni pihenő és játék időben, két csoportban szintén óvoda pedagógus 
foglalkozik a gyerekekkel. A középső és a nagycsoport összevontan működik a kiscsoport 

külön. 

 Valamennyi óvónő aktívan kapcsolódik be a szervezett továbbképzések programjaiba, és 

igényesek az önképzés területén is. 

 A gyermekek életterének higiéniáját, gondozottságát 3 fő dajka és 1 fő pedagógiai 
asszisztens hivatott megteremteni, illetve segíteni. 

 Munkájukat keresztény emberhez méltó lelkiismeretességgel, és emberséges magatartás 

közvetítésével végzik. 

 A nevelőmunka színvonalát emelik az alábbi kompetenciaterületek, illetve: 
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 mozgás fejlesztés „Mozgáskotta” foglakozások, 

 ének, énekes játék „Így tedd rá” foglalkozások. 

 

13.2  Tárgyi feltételek 

 

Az óvoda a Szent Tamás katolikus Általános Iskola tagintézményeként, külön 

épületben működik a Hunyadi utca 5 szám alatt. Az épület önkormányzati tulajdonú, 

melynek használatára 2022. májusában megállapodás készült, ennek alapján a Kalocsa-

Kecskeméti Egyházmegye fenntartásába került 50 évre. 

Az intézményben a férőhelyek száma 75 fő. 3 csoportszoba áll rendelkezésre, 

amelyek egyenként 52 m2; 50 - 50 m2-esek. A gyermek mosdó, WC helyiségek száma 3, 

ezen kívül 1 nevelői öltöző, 1 fejlesztőszoba, 1 tálalókonyha, 1 mosó - vasaló helyiség, 2 

felnőtt WC található az épületben. Az udvar alapterülete 800 m2. 

 

Belső felszereltség 

A nevelési, oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelete 161. § (3) 2. mellékletében 

megfogalmazott kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzék alapján, az 

intézmény rendelkezik a szükséges eszközökkel, melyeket az elhasználódásnak 

megfelelően ütemezetten pótolunk. 

 

13.3 Az óvodai élet megszervezése 

 

Az óvodai nevelés a katolikus óvodáinkban csak a fenntartó által jóváhagyott 

pedagógiai program alapján történhet és a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai 

életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus 

feltétlen jelenlétében és közreműködésével. 

Szempontok: 

 az óvoda alapdokumentumainak harmonizálása, 

 az óvoda helyi sajátosságait figyelembevevő tervezés, 

 a helyi szokások és a gyermekek egyéni szükségleteinek megjelenése a napirendben és 
heti rendben, 

 a gondozásnak kiemelt szerepe van a gyermekek önállóságának segítésében, 

együttműködve a gondozást végző munkatársakkal, 

 rugalmas, folyamatos napirend, amelyben a játék kitüntetett szerepet kap, 

 a gyermekcsoport fejlettségét figyelembe véve felmenő rendszerben a folyamatos 
tízóraizás, 

 megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek, melyek 

harmonikus arányban vannak, 

 a gyermekek fejlődésének nyomon követése és erről a szülők tájékoztatása 
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félévente. 
 

 

Az óvodai csoportok napirendje 

 

Időtartam  Tevékenység 

*6.30-11.45  Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés). 

 Szabad játék, párhuzamosan is tervezett differenciált 

tevékenység a csoportszobában vagy a szabadban. 

 Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése. 

 Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen szervezett 
mozgás (teremben, vagy a szabadban). 

 Logopédiai, gyógytestnevelés, fejlesztő foglalkozások. 

 Egyéni képességfejlesztés fejlesztőpedagógus segítségével. 

 Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán 

és tervezetten szervezett formában. 

 Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad 
levegőn. 

 Játékba és tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni 

képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése. 

 Tevékenységekben megvalósuló tanulás: 

o verselés, mesélés, 

o ének, zene, énekes játék, gyermektánc, 

o rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, 

o mozgás, 

o a külső világ tevékeny megismerése, 

o matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése. 

12.00-15.00  Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés). 

 Pihenés. 

15.00-17.30  Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés). 

 Szabad játék, párhuzamosan is végezhető tevékenység a szülők 
érkezéséig. 

 

*Az Alapító Okiratban meghatározott óvodai nyitva tartás figyelembevételével! 
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A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, 

fejlesztéséhez a napirend és a heti rend biztosítja a feltételeket, melynek megfelelő 

időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a 

gyermek együttműködő képességét feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 

perces) csoportos, egyéni foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg. 

A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti 

harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A napi – és 

heti rendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki. 

 

 

A tevékenységek szervezeti formái 

 

Tervezetten szervezett 

tevékenységek 

Párhuzamosan is végezhető differenciált és 

csoportos tevékenységek szervezése 

 Hitre nevelés, 

 mozgás. 

 Játék, 

 verselés, mesélés, 

 rajzolás, festés, mintázás, kézi munka, 

 a külső világ tevékeny megismerése, 

 matematikai tartalmú tapasztalatok. 

 Mozgásos játék – mindennapos mozgás, 

 ének, zene, énekes játék, gyermektánc. 

 

 

Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és 

fejlesztését, a fejlődésük nyomon követését intézményünkben az OVPED.hu online 

rendszer felületén végezzük. 

 

 

 

 

 

 

13.4  A szülő – a gyermek – a pedagógus együttműködési formái 
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Mivel célunk a partnerközpontú óvoda megteremtése, ezért szeretnénk, hogy a 

szülők részt vállaljanak az óvoda életének formálásában. A szülő – gyermek - pedagógus 

kapcsolatának az őszinteség kölcsönös bizalom és megbecsülésen kell alapulnia. 

 

Gyermek – óvodapedagógus 

A pedagógus napi szinten kapcsolatban van a gyermekkel. Figyelik a gyermekek 

beilleszkedését a csoportba, társakhoz való viszonyukat, érzelmeiket, szükségleteiket 

érdeklődésüket, tudásszintjüket. 

 

A gyermek - pedagógus kapcsolattartás módja: 

 óvodai játék, tevékenység során, 

 fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás során, 

 ünnepek, rendezvények, óvodai programok alkalmával, 

 közös kirándulásokon, 

 egyházi rendezvényeken. 
 

 

Szülő-óvodapedagógus 

A Családközpontú Pedagógia elvei alapján törekvésünk, hogy ismerjük azokat a 

kihívásokat, szerepelvárásokat, amelyekkel napjainkban a kisgyermekes szülők 

szembesülnek. Ezek figyelembevételével elfogadó attitűddel, nyitott partneri 

kommunikációra képesen alakítsák az óvodapedagógusok a szülőkkel való kapcsolatukat, 

támogassák őket gyermekeik nevelésében, a szülői szerepben való helytállásunkban, 

segítsék elő, bátorítsák a családok bevonódását az intézmény életébe. A gyermekek 

eredményes fejlesztése érdekében a családot rendszerként értelmezzük, építünk a szülők 

bevonására, aktív részvételére. Támogató környezetet nyújtunk a szülők gyermeknevelési 

kompetenciáinak erősítéséhez, a szülői reziliencia fejlesztéséhez, valamint a segítő 

szolgáltatások igénybevételéhez. 

Szülő - óvodapedagógus kapcsolattartás formái: 

 szülői értekezlet, 

 nyílt napok, 

 családlátogatás, 

 őszi – szüret 
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 őszi – bál, 

 Márton nap 

 Szent Miklós, 

 karácsonyi készülődés, 

 farsangi bál, 

 húsvéti készülődés, 

 anyák napi ünnepség, 

 családi nap — gyereknap, 

 nagycsoportosok búcsúzása, 

 csoportos kirándulások. 

 

Közösségi oldalak 

 e-mail, 

 telefon. 

 

13.5 Együttműködés megvalósulásának formái: 

 

Szülői értekezletek 

Célja: 

 közös feladatok célok megtervezése, 

 programok, időpontok megbeszélése, 

 problémák megvitatása. 

Évente 2 alkalommal, szükség szerint többször tartunk. 

 

 

 

 

 

Nyílt napok csoportokban 

Célja: a szülők betekintést nyerhetnek óvodai életünkbe a nevelési év folyamán, 

melynek időpontjai a munkatervbe kerülnek rögzítésre. Az óvodánk iránt érdeklődő 

szülőknek a beiratkozás előtt tartunk nyílt napokat. 

 

Családlátogatás: 
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Az újonnan érkező gyermekek részére, vagy esetleges problémák alkalmával történik. 

Célja: a gyermek családi hátterének körülményeinek megismerése. 

 

Intézményünkben sok éves hagyomány, hogy a családlátogatás módszerével nyer 

betekintést az óvodapedagógus az újonnan érkező gyermekek szociokulturális 

környezetébe. 

 

A családlátogatás menete: 

Augusztus elején minden szülővel telefonon egyeztet a pedagógus időpontot, és így 

kerül sor a konkrét látogatásra még az óvodába lépés előtt. 

Az óvodapedagógusok erre az alkalomra apró ajándékot készítenek a gyermekek 

számára, amelyet megérkezéskor át is adnak. Az online csoportnapló tartalmazza 

(OVPED.hu) azt az anamnézist, amelynek kitöltésére a családlátogatáson kerül sor. A 

kapott információk nagyban segítik az óvodapedagógust a befogadó nevelés konkrét 

megvalósításában, illetve szolgálják a családközpontú nevelést. Az információk és a 

gyakorlati tapasztalatok alapján a gyermek beilleszkedése a csoportba könnyebb és 

gördülékenyebb lehet. 

Az óvodapedagógusok feladata, hogy a felvett anamnézist és a gyűjtött 

tapasztalatokat rögzítik az online csoportnaplóban. 

Fontos cél az óvodai nevelés preventív szerepének megvalósítása, a minőségi 

támogató és befogadó nevelés - oktatáshoz való hozzáférés biztosítása; és a 

hátránycsökkentés és az esélyegyenlőség megteremtése. Az inkluzív nevelés 

hatékonyságának növelése mellett kiemelten fontos a családközpontúság, a szülői 

elégedettség, a gyermekek biztonságérzetének növelése, a rugalmas, zökkenőmentes 

beszoktatás az óvodai életbe. 

A családlátogatás módszere által a pedagóguskompetenciák is fejlődnek, hiszen a 

rizikó és védőfaktorok tudatos megfigyelése és a tapasztalatok rögzítése az 

óvodapedagógusok kiemelt feladatává válik. 

 

 

 

A családlátogatás dokumentációs rendszere: 

 beszoktatási ütemterv 

 online rendszerünkön (OVPED.hu) megtalálható anamnézis 

 

Partnerkapcsolatok: 

Az első számú partnerek az óvodapedagógusok, mint a családlátogatás kivitelezői, 

illetve az óvodai nevelőtestület és a munkánkat segítő kollégák. Cigány Önkormányzat és 

esetenként a Gyermekjóléti Szolgálat is. Természetesen partnerként kezeljük a látogatott 

szülőket, hiszen támogatásuk nélkül ezt a megismerési folyamatot nem tudnánk a 

családlátogatás módszerével kezdeni. Fenntartónk, a Kalocsa-Kecskeméti 
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Főegyházmegye támogatása is nélkülözhetetlen az elérni kívánt esélyteremtő céljaink 

megvalósításában. 

 

Szülői közösség 

Célja: az óvodába járó gyermekek szüleinek érdekképviselete, jogkörét az 

intézményi SZMSZ szabályozza. Kapcsolatot tartanak a csoportok 

óvodapedagógusaival. 

Pedagógus - pedagógus együttműködésének formái: 

 nevelőtestületi értekezletek, 

 munkaközösségi értekezletek, 

 hospitálások, 

 óvodai rendezvények, 

 továbbképzések, 

 egyházmegyei lelki napok, 

 szentmisék, egyházi ünnepek, 

 városi rendezvények, 

 szülői értekezletek, 

 nyílt napok. 

 

 

 

 

 

 

13.6  Az óvoda kapcsolatai 

 

Az óvodapedagógus a kapcsolattartás során vegye figyelembe a családok 

sajátosságait, szokásait. Az együttműködés során érvényesítse az intervenciós 

gyakorlatot, azaz, a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. 

Előítéletektől mentesen közeledünk minden családhoz. Fontosnak tartjuk, hogy a 

szülők anyagi, társadalmi helyzete, kulturáltsága a legkisebb mértékben sem befolyásolja 

a szülőkkel szembeni magatartásunkat. Igyekszünk minden egyes családdal megtalálni a 

kapcsolatteremtés, az együttműködés legmegfelelőbb formáját. Magatartásunk bizalmat 

ébresztő, támasznyújtó, segítőkész. 

Döntő szerepe van a család hatásának a gyermek egészséges testi, érzelmi és értelmi 

fejlődésében. Óvodai nevelésünket is az otthon érzelmi biztonsága alapozza meg. Fontos, 
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hogy megismerjük a családra jellemző főbb tudnivalókat (mennyire várták a gyermeket, 

hogyan törődtek vele, mennyire érzi szülei gondoskodó szeretetét). 

A gyermek helyét a családban több tényező is befolyásolhatja: szülők életkora, a 

gyermek testvérsorban elfoglalt helye, csak az egyik szülővel vagy a szülő új 

házastársával, esetleg féltestvérekkel él együtt. 

A szeretettel gondoskodó szülők mellett vannak olyan családok, ahol a szeretetet az 

anyagi javak túlzott halmozásával helyettesítik. Előfordul olyan magatartás is, amely a 

gyermek testi, lelki bántalmazásától sem riad vissza. 

A gyermek magával hozza a családban kialakult szokásokat, értékeket, viselkedést. 

Magatartást, érzelmi életét a család életmódja, nevelési stílusa, pedagógiai 

kulturáltsága alapvetően alakítja. 

 

Kapcsolat az óvodába lépés előtti intézményekkel: 

 Városi bölcsőde, 

 Biztos kezdet gyerekház. 

 

Kapcsolat az óvodai élet során: 

 Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye, 

 Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága, 

 Szent Tamás Katolikus Általános Iskola – Mélykút, 

 Katolikus Plébánia – Mélykút, 

 Mélykút Város Önkormányzat 

 Mélykút Város Cigány Nemzetiség Önkormányzat, 

 Család-, és Gyermekjóléti Központ – Mélykút, 

 Család-, és Gyermekjóléti Szolgálat – Mélykút, 

 Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, 

 Óvoda orvos – Mélykút, 

 Katolikus Pedagógiai Intézet, 

 Városi Bölcsőde – Mélykút, 

 Védőnői Szolgálat Mélykút, 

 Mélykút Város Önkormányzat Óvodája, 

 Fenyő Miksa Könyvtár- Mélykút, 

 Mélykút Művelődési Ház, 

 II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Tázlári Tagintézménye, 

 II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Imrehegyi Tagintézménye, 

 Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Nagybaracska, 

 Szent László Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Géderlak, Ordas 
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 Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Kiskunhalas, 

 Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda – Kecskemét, 

 Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola Óvodai Tagintézménye, 
Jánoshalma, 

 Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Kiskunmajsa, 

 Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Baja, 

 Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola, Kecskemét, 

 Kormányhivatalok és Tankerületek, 

 Karitász-csoport, Mélykút. 

 

Kapcsolat az óvodai élet után: 

 Szent Tamás Katolikus Általános Iskola Mélykút. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 A KATOLIKUS ÓVODA TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ 
ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 

 

14.1 A katolikus óvodai nevelés 

 

Célja: 

Biztosítani a harmonikus személyiség életkorra jellemző tulajdonságainak 

kibontakozását és megerősítését, - elfogadva a gyermekek közti különbségeket, különös 

tekintettel az én-fejlődésre, a hátrányok leküzdésére, a tehetség kibontakoztatására, az 

egyenlő hozzáférés biztosítására. 

Szeretetteljes, elfogadó és befogadó légkör dominál intézményünkben, 

megalapozva és elősegítve a szociális fejlődést. 

A családi nevelésre alapozva, azt kiegészítve gyermekközpontú vallásos óvodai élet 

megteremtése. A keresztény hitélet gyakorlásának megalapozása és a keresztény erkölcsi 

értékek elsajátítása. Fokozatosan bekapcsolódni az egyházi évünnepeibe az óvodában és 

a templomi közösségben. Célunk a keresztény állampolgár nevelése. 
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Feladat: 

 a hitre nevelés erősítése, 

 a keresztény értékek erősítése, kiteljesítése, 

 a keresztény élet megtapasztalása az óvodai élet során. (Felebaráti szeretet, 
megbocsátás, ünnepi áhítat), 

 a katolikus embereszmény, Krisztus mértéke szerinti élet megalapozása, 

 a napi hitre nevelés témáit rajzban, napi játékban, feladatokban élik meg, 

 az óvodapedagógus írásos éves tervet készít, amely követi a liturgikus év 

ünnepeit, 

 pedagógiai programunkban a komplexitást tartjuk szem előtt, 

 törekszünk a tervezett világra való rácsodálkozás képességének kialakítására, 
fejlesztésére, 

 erősítjük a Krisztustól tanult erényeket (felebaráti szeretet, megbocsátás, 

segítőkészség, bűnbánat, önzetlenség, figyelmesség stb.), 

 az életkornak megfelelően foglalkozunk erkölcsi témákkal, 

 beszélgetünk a keresztről, egymás megbecsüléséről, a megbocsátásáról, 

 megtervezzük, megszervezzük az ide kapcsolódó ünnepeket. 

 

Az életkori sajátosságokat figyelembe véve sok dalt, énekes játékokat iktatunk be, 

megismertetjük a gyermekeket a templommal, (külseje, berendezése stb.) megalapozzuk 

a templomban történő helyes viselkedési szokásokat. 

A szülőket igyekezünk segíteni abban, hogy az óvodában kialakított értékrendet 

fogadják el, majd vallják magukénak az eredményes együttnevelés érdekében. 

 

Pedagógiai munkát segítők feladata: 

 a pedagógiai munkát segítő felnőttek beszéde, viselkedése, magatartása is 
mintaértékű legyen, 

 a gyermekek és a szülők is bizalommal forduljanak hozzájuk, 

 a katolikus értékeket mindennapi munkájuk során ők is magukénak vallják. 

 

14.2 A gyermek tevékenységformái 
 

 keresztény értékrend hit, erkölcs, 

 játék, 

 munka, 

 tanulás, 
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 anyanyelvi kommunikáció, 

 közösségi életmód, 

 egészséges életmód, 

 

o külső világ tevékeny megismerése, néphagyomány ápolás, népszokások, 

o ének – zene, énekes játék, gyermektánc, 

o rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, 

o vers, mese, 

o mozgás, mozgásos játék. 

 

 

 

 

 

 

 

14.3  Hitre nevelés 

 

A hit Isten ajándéka. 

A hit hallásból ered, azonban szükséges a példa is: 

 megtapasztalás, 

 érzelmi biztonság, 

 szerető, elfogadó légkör, bizalom, 

 az összetartozás élménye, 

 iskolába lépés idején a hit tovább élése.  

 

Az óvoda missziós feladatai: 

 a családok bekapcsolása az egyházközség életébe, 

 a közös imádság, 

 a közös munka és a közös szórakozás megtartó erő. 

 

A hitre nevelés átszövi az óvodai élet egészét: 

 az intézmény lelki vezetője hetente ellátogat a csoportokhoz, 

 megismertetjük és alkalmaztatjuk a gyerekekkel az óvoda hivatalos köszönési 
módját, 
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 pár soros imákat, fohászokat (mondogatunk), 

 rövidebb vallásos dalokat énekelgetünk, 

 megismertetjük őket a keresztvetéssel, 

 konkrét ünnepekhez kapcsolódó vallásos énekeket, imákat mondogatunk együtt, 

 áhítatok alkalmával megteremtjük a közös beszélgetés lehetőségét, 

 megismertetjük őket az atyákkal, a templommal, annak berendezésével, 

 a templomban a helyes viselkedés szabályaival ismertetjük meg őket, 

 eljátszunk bibliai történeteket, 

 segítünk a saját szavaikkal megfogalmazott imák elmondásában. 

 

 

 

 

Ünnepeink 

Óvodánk, gyermekeink életében fontos szerepet játszanak az ünnepek, a 
hagyományok. Az egész év szerkezete az egyházi ünnepekhez igazodva épül fel. Az 
egyházi, a világi és a családi ünnepek széppé, méltóságteljessé teszik életünket, 
kiemelnek a mindennapi élet eseményeiből. Feladatunk, hogy a gyermekeket 
megtanítsuk ünnepelni. 

Jelentsen élményt számukra a készülődés, a várakozás izgalma, titokzatossága, 

hangulata. Engedjük, sőt törekszünk arra, hogy a gyermekek minél aktívabban vegyenek 

részt az ünnep előkészítésében, lezárásában. Próbáljuk rávezetni őket arra, hogy az igazán 

értékes ajándék az, amit saját maguk adnak (rajz, éneklés, versmondás, mesejáték stb.) 

 

A megemlékezéseket a lelki beszélgetések anyagában dolgozzuk ki. Kialakítjuk 

helyi sajátosságainkat, melynek során az ünneplést (megemlékezést) csoportokban vagy 

óvodai szinten valósítjuk meg. 

Szeptember: 

 Szüreti vigadalom és terményáldás, 

 a Jóistentől kapott kincsek megáldása, megköszönése ünnepélyes keretek között. 

Október: 

 állatok világnapja, 

 őszi kirándulás, 

 állatok megfigyelése, házaknál. 

November: 

 Szent Márton ünnepe, 

 Márton napi lámpás felvonulás 
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 Szent Erzsébet ünnepe, 

 Erzsébet kenyérsütés, szentelés az óvodában. 

December: 

 december 6. Szent Miklós ünnepe, 

 az adakozás örömének felfedezése nem csak kapni jó, hanem adni is! 

 karácsony várása, 

 Adventi koszorú, karácsonyfadísz készítése, 

 mézeskalácssütés közösen a szülőkkel, 

 közös gyertyagyújtás, 

 éneklés a három csoporttal (utolsó nap), 

Január: 

 vízkereszt, 

 az óvoda helységeinek megszentelése, 

Február: 

 Gyertyaszentelő Boldogasszony – gyertyaszentelés a templomban, 

 Szent Balázs – Balázs áldás a templomban, 

 farsang – néphagyomány szerint, 

 hamvazószerda –hamvazkodás a templomban, 

 lélekmozgató - érzékenyítő nap. 

Március: 

 Március 15. – Nemzeti ünnep, 

 Szent Tamás ünnepe - Húsvét utáni 2. vasárnap, 

 víz világnapja. 

Április: 

 nagyböjt – húsvéti készülődés, 

 templomlátogatás, 

 keresztút képei Jézus szenvedéstörténete – nagycsoport (önfeláldozó szeretet), 

 egyházmegyei mese versmondó délelőtt, 

 néphagyomány: tojásfestés, locsolkodás, 

 Föld Világnapja – virágültetés, udvarszépítés. 
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Május: 

 Anyák napja – mennyei édesanyánkra, Szűz Máriára figyelünk, őt tekintjük 
példaképnek. Nagymamák köszöntése. 

 Madarak – fák napja, 

 Pünkösd, 

 Gyermeknap - családi nap 

Június 

 Évzáró, ballagás. 

 

Az erkölcsi nevelés (közösségi és egyéni nevelés, családi nevelés, 
keresztény erények) átszövi az óvodai élet egészét: 

 a közös élményeket nyújtó tevékenységek során  

 az erkölcsi tulajdonságok megalapozása, kialakítása közben (együttérzés, segítőkészség, 
önzetlenség, figyelmesség, akarat), 

 a biztonságérzet erősítése során (feltétel nélküli szeretet, elfogadottság, bizalom 
élménye). 

 

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodában 

dolgozók kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. 

 

14.4  Játék 

 

„Ő azt hiszi, csak játszik. De mi tudjuk, mire megy vele. Arra, hogy a világban 

otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.” 

         /Varga Domonkos/ 

 

A játék kicsiben maga az élet. A valóságnak az a piciny része, amit a gyermek 

felfog, megért és rekonstruál abból a színes kavalkádból, ami körülveszi. 

A játék, minden jónak forrása. A játékban az a legfontosabb, hogy a gyermek élvezi, és 

ezen keresztül éli meg magát az életet. Ezért az a cél hogy a gyermek minden 

tevékenységét játékként élhesse meg. A gyermek életében játékon keresztül tapasztalja 

meg a körülötte lévő világ sokszínűségét, szerzi ismereteit, sikerélményhez jut. 

A játék a gyermek számára a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a személyiség fejlődésének 

színtere, kreativitásának fejlesztő és erősítő élményt adó tevékenysége. A tanulás, készség – 

és képességfejlesztés leghatékonyabb módja. 

A pedagógiai rendszerben a játéké az elsőbbség, nevelésünk leghatékonyabb 

eszköze. 

A játék során: 
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 a pedagógus utánozható mintát ad, majd bevonható társ marad, 

 indirekt játékirányítás módszerével alakítsa a szabad játékot, amely hosszantartó és 
zavartalan kell, hogy legyen 

 jelenlétével tegye lehetővé a gyermekek közötti játékkapcsolatok alakulását, 

 váljék a játék a pszichikumot, kreativitást fejlesztővé, erősítővé és élményt adóvá, 

 az óvodapedagógusok feladata az élményszerzés lehetőségének megteremtése, amely alap 
a különböző játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus játékokhoz, a 

konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz, 

 a játékhoz a helyi adottságoknak megfelelően kialakított helyre és egyszerű, alakítható, a 
gyermeki fantázia kibontakozását segítő anyagokra, eszközökre, játékszerekre van 

szükség, 

 a játék által keresztény értékekre fogékony, kreatív, társaikhoz alkalmazkodni tudó, aktív, 

feladatokat értő és megtartó gyermek nevelése a katolikus óvodapedagógus feladata, 

 jelenjen meg az anyanyelvi nevelés, 

 alakuljon a társas kapcsolatok szintje, minősége, 

 erősödjenek a katolikus magatartásformák és szokások. 

A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az 

élményszerű, elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus 

feltételt teremtő tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával, 

támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, indirekt reakcióival éri el. Óvodánkban 

előtérbe helyezzük a szabad játék túlsúlyának érvényesülését. A játék kiemelt 

jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában továbbá a játékos 

tevékenységszervezésben is megmutatkozik. 

 

A gyermek tevékenységei: 

A gyakorló játék (közvetlen megismerés, gyakorlás során tapasztalatszerzés): 

 utánozzák az óvónő játéktevékenységét, 

 játszanak a hangokkal, 

 bátran próbálják ki a különböző játékokat, 

 ismerkedjenek a technikai lehetőségekkel,hiszen ezeken keresztül tapasztalják meg a 
körülöttük lévő világ sokszínűségét, 

 tologassák a kisautókat, babakocsikat, 

 firkálgassanak zsírkrétával, ceruzával, 

 vigyázzanak a játékokra, 

 legyenek képesek lemondani egy - egy játékszerről, 

A gyakorló játék tartósan csak akkor jelentkezik, ha a gyermek képességei 
fejletlenek, vagy élményei szegényesek. A konstrukciós és szerepjáték elemeként 
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jelentkezik abban az esetben, ha a gyermek egy új játékszer használatát még nem ismeri, 

a sikeres játékhoz a játékszerrel való előzetes manipulálásra van szüksége. 

Szerepjáték: 

 a szimbolikus szerepjáték (társas kapcsolatok alakulása, együttműködési képesség 
fejlesztés, udvariasság), 

 érezzék jól magukat társaik között, 

 játsszanak kis csoportokban, vagy egymás mellett, 

 keressék meg játékukhoz az eszközöket és vigyázzanak azokra, 

 ismerkedjenek egyszerűbb szerepjátékokkal (pl. gondozzák babáikat, meséljenek, stb.), 

 váljon igényükké a társakkal való együttműködés, ugyanakkor, ha arra van igényük, 

egyedül is tevékenykedhessenek, 

 vállaljanak vezető szerepet, de tudjanak arról lemondani is, 

 jelenítsék meg játékukban egyéni és közös élményeiket, 

 legyenek képesek cselekvések összehangolására, 

 a szereplők magatartása feleljen meg a szerep által megkívánt tevékenységnek. 

 játsszanak többféle szerepjátékot, 

 hozzanak létre olyan játékhelyzeteket, amelyben a felnőttek tevékenységeit 
eljátszhatják, 

 jelenítsenek meg bibliai történeteket, vallási szertartásokat (esküvő, keresztelő, 
mise, stb.) 

 váljanak képessé a játék közös megtervezésére, az eszközök megválasztására és a 
szabályok betartására, 

 a csoport tagjai között alakuljon ki tartós, szoros kapcsolat, hiszen a társas kapcsolat 
alakulásának legfőbb eszköze a játék, 

 a különböző nevelési területeken szerzett tapasztalataikat jelenítsék meg 

szerepjátékaikban, 

 a közös játék során legyenek képesek alkalmazkodni, 

Szimbolikus játék: kognitív értelmi képességek, képzelet – valóság megkülönböztetése, 

 jellemzője: a kettős tudat, a gyermek beleéli magát a játékba, de meg tudja különböztetni 

a valóságtól. 

Konstruáló játék (kognitív értelmi képességek, kreativitás): 

 próbálkozzanak a különböző formák összeillesztésével, 

 próbálkozzanak az elemekből valamit létrehozni, 

 játsszanak együtt az óvónővel, 

 készítsenek a valóság tárgyaihoz hasonló építményeket, 

 játsszanak az elkészített "alkotásokkal", 

 becsüljék meg egymás munkáját, 
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 váljanak igényesebbé alkotásaik létrehozásában, 

 a fejlődést jellemezze bonyolult építmények létrehozása, 

 egyre inkább közelítsék meg a választott modellt, 

 segítsenek egymásnak, beszélgessenek alkotás közben, 

 legyenek képesek különböző eszközök kombinált alkalmazására. 

Szabályjáték (társas magatartás, együttműködési képesség, gondolkodás fejlesztése): 

 a koruknak megfelelő szabályjátékokban szívesen vegyenek részt, 

 örüljenek a közös játéknak, 

 próbálják meg betartani a megbeszélt szabályokat, 

 játsszanak anyanyelvi, dráma- és testnevelési játékokat, 

 tartsák be a közösen megbeszélt és elfogadott szabályokat, 

 játsszanak bonyolultabb szabályjátékokat is, 

 ismerkedjenek meg néhány társasjáték szabályával, 

 figyelmeztessék egymást a szabályok betartására, 

 játékukban legyen jelen az egészséges versengés, 

 kezdeményezzék önállóan az ismert szabályjátékokat, 

 fogadják el a játékvezető irányítását, 

 ismerkedjenek a néphagyomány játékaival is, 

 legyenek képesek feldolgozni a kudarcélményt. 

Szerepjáték: 

 gyakorolják egymás nevét, jelét, 

 legyenek felszabadultak, vidámak, 

 érzékeljék társaik metakommunikációs jelzéseit, 

 ügyesedjenek érzékszerveik, 

 fogadják el a szabályokat, 

 akarati tulajdonságaik, kreativitásuk fejlődjön, 

 jussanak élményekhez, sikerélményekhez, 

 váljanak igazi közösséggé a játékok segítségével, 

 bátran nyilatkozzanak meg társaik előtt, 

 tudjanak együttműködni társaikkal, 

 bizalomjátékok során vigyázzanak egymásra, 

 gátlások nélkül mutassák ki érzelmeiket, 

 empátiás és problémamegoldó készségük fejlődjön, 

 legyenek képesek csoportjuk érdekében küzdeni. 
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14.5 Verselés, mesélés 

A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős 

alapot kínálnak a mindennapos mozgásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, 

erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese – képi és konkrét 

formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel – feltárja a gyermek előtt a 

külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő 

viselkedésformákat. 

Az óvodában a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népmesék, 

népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét 

feldolgozó mondavilág elemei, meséi, a klasszikus és a kortárs műveknek egyaránt 

helye van. 

Ez adja a kisgyerek első olyan érzéki élményét, melynek célja az irodalmat kedvelő, 

az esztétikum iránt fogékony, a jóra és szépre vágyó személyiség kialakulása. Segít az 

erkölcsi értékek megismerésében, a másik emberhez kötődik és őt, magát is tevékenységre 

serkenti. 

 

Az óvodáskorú gyermek életkorának megfelelő irodalmi műfajok: mese, vers. 

A játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a 

gyermek érzelmi biztonságához és anyanyelvi neveléséhez. 

 

Feladatok 

 bibliai történeket, példabeszédek, szentjeinkről szóló történetek, legendák, imák, 

 lehetőség szerint alkalmat teremtünk a mindennapos mondókázásra, verselésre, 
mesélésre, 

 változatos, esztétikus eszköztárral rendelkezünk a meséléshez, verseléshez, eszközt 
akkor alkalmazzuk, ha az irodalmi élmény gazdagabb lesz általa, 

 erősítjük a mesetudatot, a belső képalkotás folyamatának kialakulását, 

 egyéni bánásmóddal, elfogadó környezet megteremtésével segítséget nyújtunk a gátlások 
feloldásához, 

 az élőmese fontosságát a szülőknek is hangsúlyozzuk, 

 irodalmi élményt nyújtunk, népi, klasszikus és kortárs irodalmi műveken keresztül, 

 érzelmi, esztétikai, erkölcsi nevelés történik az irodalmi műveken keresztül, 

 közösségi élmény erősítése, személyiségfejlesztés a néphagyomány őrzésével a 
nemzetiségi és migráns gyermekek esetében is, 

 lehetőséget biztosítunk a bábozásra, dramatizálásra: 

o óvodapedagógus bábjátéka, 
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o kommunikáció, 

o gyermek bábjátéka, 

o bábkészítő tevékenység, 

o esztétikai élménynyújtás, 

o személyiségjegyek tükröződése, 

o testséma fejlesztés, 

o drámajáték elemek, 

o szerepazonosulás, 

o metakommunikáció, 

 önálló versmondásra, mesélésre ösztönözzük a gyermekeket, 

 nemzeti, keresztényi tudat erősítése, 

 bibliai történetek hallgatása, 

 ünnepek értékének növelése, 

 a könyv szeretetére, olvasóvá nevelés, 

 ösztönözzük a gyermekeket saját vers- és mesealkotásra, annak mozgással, ábrázolással 

történő kifejezésére. 

A gyermek tevékenységei: 

 ismerjenek és mondogassanak mondókákat és verseket, 

 mondókázásukat kísérjék utánzó mozgással, 

 szívesen játsszanak az óvónővel ringató, lovagoltató játékokat, 

 önként és szívesen hallgassák a mesét, verset, 

 ismerjenek 4-5 rövid állat, illetve láncmesét, 

 próbálják megjeleníteni a rövidebb meséket, 

 ismerkedjenek meg 5-6 verssel, 

 kedvük szerint nézegessenek leporellókat, könyveket, próbálják megnevezni a 
cselekvéseket, 

 bánjanak óvatosan a könyvekkel, eszközökkel, 

 játsszanak kapcsolatteremtő, feszültségoldó drámajátékokat, 

 idézzenek fel 4-5 mondókát, 5-6 rövid verset, ismerjenek meg 10-14 új mesét, 

 figyelmesen hallgassák végig a mesét, 

 próbáljanak meg önállóan képről mesélni, 

 szívesen bábozzanak, dramatizáljanak rövid meséket, meserészleteket, 

 vállalkozzanak önálló versmondásra, egyéni fejlettségüknek megfelelően bátor 
szerepvállalásra, 

 törekedjenek a tiszta kiejtésre, hangsúlyozásra, 

 óvják a könyveket, eszközöket, 
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 játsszanak fantázia, önérzékelő, partnerérzékelő ügyességi drámajátékokat, 

 tudjanak 6-7 kiolvasót és mondókát, 

 tudjanak 10-15 verset, a ritmust és hangulatot érzékeltetve előadni, 

 ismerjenek 15-20 új mesét, várják és igényeljék a mesehallgatást, 

 önállóan tudjanak dramatizálni, bábozni használva a mese szófordulatait, szinonimákat, 

 beszédükben törekedjenek a sokszínűségre, 

 kedvük szerint készítsenek eszközöket, bábokat, tevékenykedjenek az óvónővel együtt, 

 próbálkozzanak önállóan új mese kitalálásával, vagy ismert mese más befejezésével, 

 tudják összekötni a folytatásos mesék, verses mesék szálait, 

 ismerjenek néhány szólást, közmondást, találós kérdést, 

 vigyázzanak a könyvekre, eszközökre, 

 játsszanak közösség-, és személyiségformáló játékokat, 

 alkossanak véleményt a mesebeli szereplők jó, illetve rossz tulajdonságairól, ezzel 
segítve erkölcsi fejlődésüket, 

 játszanak figyelem összpontosító, koncentrációs, emlék- fantázia, és helyzet felismerő 

játékokat, 

 ismerjenek 4-5 kiolvasót, 10-15 verset, 15-20 mesét, 

 igényeljék a mesemondást, 

 legyenek aktívak a feltételek megteremtésében, 

 legyenek képesek figyelmük fenntartására a mesélés során, 

 a folytatásos meséknél tudják követni a mese fonalát, 

 legyenek kedvelt mesehőseik, melyeket játékaikban megjelenítenek, 

 nézegessék örömmel a mesekönyveket, összefüggően beszéljenek a képekről, 

 a könyveket óvatosan forgassák, tartsák rendben a könyvespolcokat, 

 bábozzanak szívesen, dramatizáljanak, osszák egymás között a szerepeket vállalva az 
esetleges konfliktushelyzeteket is, 

 legyenek képesek a beszédforma megvalósítására bábozás, dramatizálás alatt, 

 legyenek képesek a művek hangulatát érzékelni, a cselekményről és a szereplőkről 
véleményt alkotni, 

 ismerkedjenek a könyvtár intézményével, lehetőség szerint legyenek rendszeres 
könyvtárba járók, 

 ismerjenek jeles napokhoz kapcsolódó verseket, mondókákat, játszanak el népi játékokat, 

népszokásokat. 

 

 

14.6 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
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Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi 

gyermekdalok, az éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújt a gyermeknek, 

egyben felkeltik zenei érdeklődését, formálják zenei ízlést, esztétikai fogékonyságát. Az 

élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a 

ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, hallgatása, a 

gyermek-, néptáncok és népi játékok, a hagyományok megismerését, tovább élését segíti. 

Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, 

elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását. 

 

Feladatok 

 énekes imák, vallásos tartalmú énekek, népénekek, 

 a szép magyar beszéd erősítése, 

 érzelmi nevelés az ölbeli játékoktól az énekes népi játékokig, 

 zenehallgatási anyag megválasztásánál figyelembe vesszük a migráns családokból érkező 
gyermekek kultúráját, 

 zenehallgatási anyagnál egyházi zenéket is válogatunk, 

 egyházi zene, vallásos tartalmú dalok megismertetése, 

 esztétikai nevelés a zenei élményen és a mozgásokon keresztül, 

 a gyermek-, néptáncok és népi játékok, hagyományok megismertetése, 

 fejlettségnek megfelelő hangterjedelem megválasztása, 

 a hallás fejlesztése, 

 ismerkedés a hangszerekkel, 

 ritmusérzék fejlesztése, 

 éneklési készség fejlesztése, 

 zenei anyanyelv elsajátítása, 

 zenei kreativitás, improvizáció fejlesztése, 

 ismerkedés a nemzeti és nemzetiségi értékeket hordozó hagyományos és kortárs 

művészeti alkotásokkal. 

 

A gyermek tevékenységei 

3-4 éves korosztály: 

 ismerjenek és mondogassanak 5-7 mondókát, 

 ismerjenek meg és játsszanak 10-14 kis hangterjedelmű dalos játékot, 

 ismerjenek meg 2-3 műdal, 

 kísérjék utánzó mozgással a dalos játékokat, 

 érzékeljék az egyenletes lüktetést változatos mozdulatok segítségével (taps, bólintás, 

térdütögetés, rugózás, stb.), 
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 hallgassák és figyeljék meg a halk-hangos, magas-mély, gyors-lassú hangokat 

beszéden, éneken, hangszeren, 

 ismerjenek meg néhány hangszert - dob, furulya, fémháromszög -  játék során, 

 próbálkozzanak megszólaltatásukkal, 

 játsszanak szívesen ölbeli játékokat népi gyermekdalok éneklésével, 

 ismerjék fel társaik beszédhangját. 

4-5 éves korosztály: 

 ismerjenek és mondogassanak 4-6 mondókát, 

 játsszanak játékával együtt 12-15 játékdalt, 

 ismerjenek meg és énekeljenek 3-4 műdalt, formálva ezzel zenei ízlésüket, 

 a dalos játékok változatos játékaival ismerkedjenek meg (körjáték, szerepcserélő, 
párválasztó), 

 ismerjék fel, nevezzék meg és gyakorolják a halk-hangos éneklést, 

 ismerjék fel és nevezzék meg a magas-mély hangokat oktáv távolságban, 

 figyeljék meg és nevezzék meg a gyors-lassú dalokat, mozgásokat, 

 játékos formában ismerkedjenek meg változatos zörej-hangszínekkel, 

 próbálkozzanak szöveges motívumok visszaéneklésével, játszanak ritmusjátékot, 

 jellemezze zenei tevékenységüket az egyöntetű mozgás, éneklés, 

 énekük közepes hangerővel, tisztán szóljon, 

 ismerkedjenek meg néhány egyszerű tánclépéssel (sarokemelés, érintőlépés, ringás), 

 ismerkedjenek az „így tedd rá” dalokkal, táncokkal, népi játékokkal, 

 kísérjék egyszerű hangszerekkel éneküket. 

5-6 éves korosztály: 

 mondogassanak 4-8 hosszabb mondókát, 

 játsszanak 16-20 bővebb hangterjedelmű dalos játékot, 

 ismerjenek meg és énekeljenek 5-6 műdalt, válogatott kortárs művészeti alkotásokat, 

 az énekes játékokat változatos térformákkal gyakorolják (sorgyarapító, párjátékok, 
ügyességi játékok), 

 ismerjék fel a dallamokat kezdő, illetve sajátos belső motívumairól, 

 tudják visszaadni az énekes és ritmikus visszhang-játék motívumait csoportosan és 
egyénileg is, 

 használják biztonsággal a dalok ritmusának kísérésében a ritmushangszereket 

 játékos formában finomabb zörejhangokat is ismerjenek fel, 

 gyakorolják a halk-hangos, gyors-lassú, magas-mély éneklést (kvint hangközben), 

 gyakorolják a dallambújtatást, 
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 játékos mozgásaikat, tánclépéseiket, éneklésüket társaikhoz igazítsák, 

 ismerjenek meg újabb tánclépéseket, egyszerűbb dalokkal gyakorolják is azt (oldalzáró, 
sarokkoppantás), 

 találjanak ki dallamot versekhez, mondókákhoz, 

 a 6 hangterjedelmű dalokat szép szövegkiejtéssel, tisztán énekeljék, 

 ejtsék tisztán a mondókákat, 

 tartsák megfelelően a dalok tempóját, 

 énekeljék egyedül vissza az egyszerű dallammotívumokat, 

 felismerik a magas-mély, halk-hangos, gyors-lassú közti különbséget és gyakorolják is, 

 ismerjék fel a dallamot hangszerről, dúdolásról, sajátos kezdő, belső és záró motívumról, 

 ismerjenek 4-5 alkalmi dalt, 

 tudjanak dalokat hallható jelre hangosan és magukban énekelni, 

 megkülönböztetik a zörejhangokat, 

 ismernek néhány hangszert, azok hangját, megszólaltatásuk módját (dob, cintányér, 
fémháromszög), 

 különböztessék meg az egyenletes lüktetéstől a ritmust, 

 tudjanak körben járni, kicsit oldalt fordított testtartással, kézfogással, 

 legyenek képesek páros és egyéni tánccal kísérni dalaikat, 

 gyakorolják az „így tedd rá” foglalkozáson játszott dalokat, táncokat, körjátékokat. 

 

 

14.7  Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás a kézimunka, mint az ábrázolás 

különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, 

hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való 

ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. a gyermeki alkotás 

a belső képek gazdagítására épül. Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi 

rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorítására. 

Az ábrázoló tevékenységek az egész nap folyamán a tér és a változatos eszközök 

meglétével biztosítottak. 

 

Feladatok: 

 a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka során vallásos témák, 

szimbólumok, teremtés szépségeivel kapcsolatos megtapasztalások is sorra kerülnek, 

 érdeklődés felkeltése az ábrázolás tevékenysége iránt, 
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 szokásrendszer alakítása, 

 különböző anyagok, változatos technikák, eljárások, eszközök kipróbálása, 
megismertetése, 

 az alkotás örömének megtapasztalása, önkifejezésre ösztönzés, 

 esztétikai élmények befogadása, a környezet esztétikai alakítása, 

 vallásos témák megjelenítése, 

 térbeli tájékozódás, szín és formavilág gazdagítása, 

 a finommotorika fejlesztése, 

 érzelmek, gondolatok megjelenítése a gyermeki alkotásokban, 

 műalkotás-elemzés, ismerkedés népművészeti elemekkel, 

Lehetővé tesszük a természetben található anyagok sokoldalú felhasználását 
(termések, fakéreg, kavics, stb.), 

 részt veszünk rajzpályázatokon, a tehetségek alkotásait kiállítjuk. 

 

A gyermekek tevékenységei 

 ismerkedjenek meg az ábrázolás anyagaival, eszközeivel (ceruza, zsírkréta festék, aszfalt 

kréta, bot), 

 firkálgassanak, rajzolgassanak különböző nagyságú és minőségű felületeken kedvük 
szerint, 

 ismerkedjenek a festés különböző technikáival, nyomatokkal (ujj, dugó, levél, tenyér), 

 játsszanak a mintázás alapanyagaival (gyurma, lisztgyurma), 

 mintázásaik során próbálgassák a technikák elsajátítását, 

 tevékenységük során mondogassák az ismert mondókákat, dalokat, verseket, 

 használják megfelelően az ábrázolás ismert és új eszközeit (filctoll, zselés toll), 

 szerezzenek tapasztalatot a vízfesték használatáról, 

 fedezzék fel a színek keverését, 

 ismerjék meg a sokféle méretű, minőségű, alakú papír használatát (fotókarton, pausz, 

csomagolópapír, mártott papír, hullámpapír, origami és karton), 

 gyakorolják a tépés, ragasztás, vágás technikáját, 

 hajtogassanak egyszerű formákat, 

 ismerkedjenek különféle anyagokkal, használják fel munkáikban (fonal, textil, doboz, 
termések, kavics, fakéreg, ágak), 

 gyakorolják a helyes ceruza-, és ecsetfogást, 

 gyakorolják az ember-, állatalakok és a környezet tárgyainak rajzolását, 

 törekedjenek a képalakításra, képességeik szerint figyeljenek az arányokra, az 

elrendezésre, 

 díszítsenek különböző tárgyakat (tojás, kivágott formák, keretek), 
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 saját élményeiket, elképzeléseiket jelenítsék meg munkáikban, 

 képességeik szerint figyeljenek az arányokra, az elrendezésre, 

 mintázásaik során ismerjenek meg új technikákat, 

 hozzanak létre téri formákat homokból, hóból, dobozokból, elemekből, 

 ismerkedjenek meg az ábrázolás különféle eszközeivel (vatta, fésű, golyó, akvarell 

ceruza, plasztilin, hullámosító, formalyukasztók, formaollók), 

 fessenek többféle felületen (üveg, fa, fólia), 

 lehetőség szerint ismerkedjenek meg néhány új technikával: batikolás, viaszkarc, szövés, 

nemezelés, fűzés, satírozás, hajtogatás, üvegfestés, decopage, varrás, gipszöntés, 
agyagozás, körmön fonás, fröcskölés, csepegtetés, fújás, hengerezés), 

 alkossanak vegyes technikával készült kompozíciókat, képeket, 

 készítsenek élmények vagy elképzelés szerint közös alkotásokat, kollektív munkákat, 

 állítsanak elő különböző színek keverésével színfoltokat, hozzanak létre színárnyalatokat, 

 képességeik szerint jelenítsék meg munkáikban, a környezetükben történt eseményeket, 

mesék, történetek elképzelt szereplőit és beszélgessenek azokról, 

 emberábrázolásuk során ügyeljenek a részletekre és az arányokra, 

 gyűjtsenek természetes anyagokat, terméseket és használják fel alkotásaikban (kavics, 

kukorica, levél, faág, virágszirom, stb.), 

 barkácsoljanak természetes anyagokból, újrahasznosítható anyagokból kiegészítő 
eszközöket, modelleket, 

 figyeljenek mintázásaik során az arányokra és próbálkozzanak a térbeli elrendezéssel, 

 nézegessenek művészeti albumokat, népművészeti tárgyakat,, 

 műalkotásokat, látogassanak múzeumokat, kiállításokat és beszélgessenek róluk, 

 jelenítsék meg munkáikban, a környezetben történt eseményeket és a mesék, történetek 
szereplőit, képalkotásokban fejezik ki, 

 legyenek képesek emlékezet után, ill. elképzelés szerint önálló munkákat létrehozni 

hangulatot is kifejezve jellegzetes színekkel, formákkal, mozgással, 

 ismerjék a színeket és azok árnyalataikat és tudnak keveréssel új színfoltokat létrehozni, 

 tudjanak keveréssel új színfoltokat létrehozni, 

 használják biztonsággal a megismert új technikákat, 

 barkácsoljanak szívesen játékukhoz kiegészítő eszközöket, 

 tudjanak síkban és térben ábrázolni eseményeket, cselekvéseket, 

 plasztikai munkáik legyenek egyéniek, részletezőek, 

 csodálkozzanak rá a szép látványra és tudjanak gyönyörködni benne, 

 legyenek képesek észrevenni a környezet, a műalkotások és saját munkájuk 
színhangulatát, szépségét, beszélgetni tudnak az alkotásokról, 

 témaválasztásuk legyen változatos, tudják, hogy a világon minden ábrázolható, 
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14.8  Mozgás 

A rendszeres napi egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi 

szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok a pszichomotoros készségek és 

képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. 

Az óvodás kor természetes hely-, helyzetváltoztató- és finommotoros 

mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének 

szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló 

gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az 

értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása. 

A spontán, a szabad játék keretiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az 

irányított mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet 

egyéb tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – pozitív 

énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, 

kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére. 

 

Feladatok: 

 kielégítjük mozgásigényüket, a mozgásöröm átélése az óvodai nevelés minden napját 
hassa át, 

 törekszünk a baleset-megelőzésére a megfelelő környezet biztosításával, 

 erkölcsi nevelés közvetítése, 

 tudatosan törekszünk az egészséges életmód kialakítására, 

 mozgásfejlesztést szabad levegőn is alkalmazzuk, 

 mozgásos játékokat beépítjük minden nap, 

 testi képességek fejlesztése, önbizalom erősítése, 

 változatos eszközök alkalmazása, holtidő csökkentése, 

 nagymozgás és finommotorika fejlesztése, fegyelmezett mozgás elősegítése, 

 harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, 

 mozgáskotta foglalkozás, 

 nincs kieséses játék, inkább játékos feladatmegoldással történik a kiszabadítás. 

 

A gyermek tevékenységei: 

 

 játékos formában gyakorolják az egyenletes járást és megállást, annak szabályát, 

 fussanak irányváltoztatással játékos formában, 

 örömmel vegyenek részt a játékos gimnasztikai gyakorlatokban, 

 játsszanak labdával, gyakorolják a helyes labdafogást, ismerkedjenek a gurítással, 
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dobással, 

 a nagymozgásokat (csúszás, kúszás, mászás) állatmozgásokat utánozva gyakorolják, 

 többféle eszközzel, játékosan gyakorolják a hossztengely körüli gurulást, 

 egyszerű szabályjátékokba örömmel kapcsolódjanak be, 

 bátran mozogjanak egyénileg és csoportosan, 

 használják örömmel a mozgásfejlesztő eszközöket a szabályok betartásával, 

 végezzenek változatos járás, és futás gyakorlatokat, 

 alakítsanak kört, sort szétszórt alakzatból, 

 törekedjenek szabályosan végezni a játékos gimnasztikai gyakorlatokat változatos 
eszközökkel (kendő, szalag, labda, karika, stb.), 

 gyakorolják az előkészítő ugrásokat, egyensúlyozó gyakorlatokat, guruló átfordulást 

hajlított térdű kiindulásból, 

 szerezzenek tapasztalatot a függeszkedésben, próbálják meg testüket lengésbe hozni, 
(bordásfalon), 

 gyakorolják a labda feldobást, elkapást, leütést, vezetést 

 játékos formában végezzenek lábstatikai-, és tartásjavító játékokat, gyakorlatokat, 

 szívesen játsszanak csoportos szabályjátékokat, sorversenyeket a szabályok betartásával, 

 pontosan hajtsák végre a különféle járással, futással, ütemtartással kapcsolatos 

utasításokat, 

 ismerjék fel a vezényszavakat, végezzenek megfelelő mozgást rá, 

 alakítsanak szabályosan kört, sort szétszórt alakzatból, 

 törekedjenek a gimnasztikai gyakorlatok pontos, szabályos végrehajtására, 

 lehetőség szerint gyakorolják a különféle, nagyobb ügyességet kívánó mozgásokat: 
egyensúlyozzanak padon, gerendán, talicskázzanak, 

combfogással, kötélrácsos mászókán és létrán másszanak, függeszkedjenek bordásfalon, 

végezzenek kézállást előkészítő gyakorlatot, ugorjanak távolba, 

 ügyesen játsszanak a labdával, gyakorolják a dobást, elkapást, leütést, labdavezetést, 

távolba dobást kislabdával, 

 pontosan végezzék a tartásjavító és lábstatikai gyakorlatokat, 

 szabályokat betartva játsszanak versenyjátékokat, 

 érezzék a természetes és ütemes járás közötti különbséget, 

 értsék és hajtsák végre a vezényszavakat, 

 legyenek képesek a jobb illetve bal irányok megkülönböztetésére, 

 mozgásuk váljék összerendezetté, megfelelő ritmusúvá, 

 végezzék a gimnasztikai gyakorlatokat szabályosan, 

 alakuljon ki a nagymozgásuk szem-kéz, szem-láb koordinációjuk, egyensúlyérzékük, 
szabályos feladat végrehajtásra képesek legyenek, 

 labdahasználatuk váljék biztonságossá, 
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 játszanak ügyesen csoport, sor-, és váltóversenyeket. 

 

14.9  A külső világ tevékeny megismerése 

 

A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb 

természeti – emberi – tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság 

felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, 

tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. 

A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, 

amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, 

tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a 

helyi hagyományok, néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, 

a nemzeti, családi és tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét. 

A gyermek a környezet megismerése során matematikai tartalmi tapasztalatoknak, 

ismereteknek is birtokába jut és azokat a tevékenységeibe alkalmazza. Felismeri a 

mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonylatokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, 

sík-és mennyiségszemlélete. 

Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermekek számára a környezet 

tevékeny megismerését. Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán 

és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel 

szokásainak alakítására. Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési 

képességeinek fejlődést, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, 

továbbá a fenntartható fejlődés érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos 

magatartásformálás alapozására, alakítására. 

 

Feladatok: 

 rácsodálkozás, hálaadás, közös öröm megteremtése a teremtett világ szépségeire való 

rácsodálkozás közben, annak megismerése, megszeretése és védelme, 

 életkornak megfelelő szintű tájékozódás, eligazodás segítése, 

 ismerkedés a természeti és társadalmi környezettel, a változások folyamatos 

megfigyelése, 

 ismerkedés a szülőföld és a közvetlen környezet hagyományaival, szokásaival és a 
családi, tárgyi kultúrával, 

 

 beszélgetünk a családi kapcsolatokról összetartozásról, munkamegosztásról, 
foglalkozásokról, munkahelyekről, 

 megfigyelő séták, kirándulások szervezése, 

 ismeretek gyűjtése tapasztalati úton (évszakok, jelenségek, növények, állatok), 

 a környezet megismerésére, védelmére, óvására nevelés, 

 megismertetjük a környezetvédelem alapjait: a föld, a levegő, a víz, a növény és az 
állatvilág, valamint a tájvédelem meghatározó szerepét, 
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 lehetőséget biztosítunk a kertgondozásra, 

 környezettudatos magatartás alapozása, alakítása, 

 a közlekedés biztonságára, önfegyelemre, egymás óvására nevelés, 

 a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítása, 

 az önálló véleményalakítás, döntésképesség fejlesztése kortárskapcsolatokban és a 
környezet alakításában, 

 ismerkedés épített környezettel, kiemelten egyházi épületekkel, műalkotásokkal, 

 ismerkedés egyházi helyiségekkel, eszközökkel, viselkedési szabályokkal, 

 részvétel egyházi ünnepeken, 

 matematikai tartalmú tapasztalatok, ismeretek szerzése és alkalmazása a 

tevékenységekben, 

 téri tájékozódás alakítása, 

 mennyiségi, alaki, tér és síkbeli fogalmakkal való ismerkedés, tájékozódás, 

 ítéletalkotás és mennyiségszemlélet alakítása, segítése. 

 

A gyermekek tevékenységei: 

 kapcsolódjanak be a kezdeményezett környezeti játékokba, ahol tapasztalatokat, 
matematikai ismereteket is szerezhetnek, 

 ismerjék testrészeiket, 

 ismerjék családtagjaik nevét, maguk is mutatkozzanak be, 

 ismerjék fel társaikat és a hozzájuk tartozó felnőtteket, 

 szerezzenek tapasztalatokat az évszakokról, 

 sétáljanak az óvoda környékén, kiránduljanak a természetbe, ahol matematikai 
tapasztalatokat és ismeretek is szerezhetnek, 

 ismerjék fel a közlekedő járműveket, játékukban is nevezzék meg azokat, 

 ismerjenek fel néhány gyümölcsöt, zöldségfélét, ház körül élő állatot, lehetőség szerint 

vegyenek részt a madáretetésben, 

 a felkínált gyümölcsöket, zöldségeket ismerjék fel, ismerkedjenek azok ízeivel, 

 ismerjék fel és nevezzék meg az alapszíneket, 

 figyeljék meg a nagyok kertben végzett tevékenységeit, 

 nevezzék meg testrészeiket, érzékszerveiket, érezzék fontosnak testük ápolását, 
egészségük védelmét, ismerkedjenek a páros, páratlan kifejezésekkel 

 tudjanak összehasonlítani, 

 beszéljenek családjukról, családtagjaikról, tudják megmondani hányan vannak, ki az 
idősebb, fiatalabb, magasabb, alacsonyabb, 

 ismerjék lakásuk pontos címét, 

 tegyenek egyszerű megállapításokat tapasztalatszerzés során, 
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 figyeljék meg a természet változásait, ábrázolásaikban jelenítsék meg azokat, 

 lehetőség szerint vegyenek részt az évszakokra jellemző kertápolásban (sepregetés, 
ültetés, locsolás) és figyeljék meg a kert változásait, 

 gyűjtsenek magvakat, terméseket, ezekből barkácsoljanak, hasznosítsák ábrázoló 

tevékenységükben, 

 ismerjenek fel, nevezzenek újabb gyümölcsöt, virágot, zöldségfélét, 

 az évszaknak megfelelő gyümölcsöket, zöldségféléket ismerjék fel, 

 gyűjtsenek tapasztalatokat az állatokról (ház körül élők, vadon élők, madarak), lehetőség 

szerint azokat saját élőhelyükön figyeljék meg, 

 szerezzenek tapasztalatokat, ismereteket a közlekedés eszközeiről, 

 idézzék fel a természetről tanult verseket, dalokat a tapasztalatszerzés során, 

 vegyenek részt a jeles napok köré szervezett játékos tevékenységekben, 

 gyakorolják a téri tájékozódást, használják a megfelelő relációs kifejezéseket, 

 gyűjtögessenek, képezzenek halmazokat, rendezzenek sorba, számláljanak bátran 6-os 

számkörben, 

 szerezzenek tapasztalatokat a környezetükben lévő gömb, téglatest, négyzet, háromszög 
alakú tárgyakról 

 nevezzék meg testrészeiket, érzékszerveiket azok funkcióit, működésüket, védelmüket, 
bővítsék eddigi ismereteiket tapasztalatok útján, 

 ismerkedjenek az orvos, védőnő munkájával, az egészségvédelemmel, 

 érezzék a családi összetartozás lényegét, ismerjék a családtagok nevét, foglalkozását, 

munkáját, 

 az illemszabályokat ismerve mutatkozzanak be, tudják lakcímüket, szüleik nevét, egyéni 
fejlettségüktől függően esetleg születési idejüket is, 

 szerezzenek tapasztalatokat és figyeljék az évszakokra jellemző időjárást, azokat kísérő 

jelenségeket (köd, pára, zúzmara, stb.), végezzenek kísérleteket, 

 lehetőség szerint végezzenek a környezetükben kerti munkát (sepregetés, gereblyézés, 
ültetés, locsolás), vegyék észre a növények, föld, bogarak változásait, 

 szerezzenek tapasztalatokat az adott évszakra jellemző zöldségekről, gyümölcsökről, 

képezzenek halmazokat, végezzenek összehasonlításokat, 

 szívesen fogyasszanak gyümölcsöket, zöldségféléket, 

 lehetőség szerint nézzenek meg néhány növényt, állatot saját környezetükben, 

élőhelyükön, a „Madárbarát kert” program keretében, 

 csoportosítsák az állatokat, növényeket különböző szempontok szerint, barchobázás 
segítségével is mélyítjük ismereteiket, 

 séták során ismerkedjenek meg környezetük nevezetességeivel (mozi, múzeum, színház, 

köztéri szobrok, nevezetes épületek, autóbusz pályaudvar, vasútállomás, bolt, piac), 

 szerezzenek tapasztalatokat a közlekedési eszközökről, közlekedési szabályokról, 
közlekedési táblákról, fényjelző készülékekről, barkácsoljanak ilyeneket, tudjanak a 

honnan hová kérdésekre válaszolni, 
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 próbálják rendszerezni ismereteiket, közlekedési eszközöket fajtáik szerint alkalmazzák a 

gyűjtőfogalmakat, 

 ismerjék a napokat, a napszakokat, hónapokat, évszakokat, egymásutániságukat, 
sorrendjüket, figyeljék meg a változásokat, az idő múlását, 

 vegyenek részt a jeles napok köré szervezett játékos tevékenységekben, 

 szerezzenek tapasztalatokat a környezetükben lévő különböző anyagokról (fém, fa, üveg, 
stb.), 

 hasonlítsanak össze, végezzenek méréseket, tudjanak halmazokat képezni, 

 használjanak tő- és sorszámneveket, 

 bátran számláljanak 10-es számkörben környezetük tárgyaival, 

 környezetükben fedezzék fel a szimmetriát, a kocka, gömb, téglatest alakú tárgyakat és 
ismerjék fel a négyzet, kör és téglalap alakú síkidomokat, 

 ismerjék a testrészeket, érzékszerveket, és ábrázolják azokat, 

 óvják egészségüket, igényesek testük tisztaságára, ápolására, 

 tudják lakhelyük címét, szüleik nevét, foglalkozását, 

 gyakorolják a közlekedési szabályok betartását, 

 tudják csoportosítani a közlekedési eszközöket, 

 ismerjék lakóhelyük nevezetes intézményeit, műemlékeit, 

 nevezzék meg a színek sötét és világos árnyalatait, 

 lássák a természetben végbemenő ok-okozati összefüggéseket, 

 ismerjék fel a napszakokat, 

 ismerjék az évszakok jellegzetességeit, jelenségeit, 

 használják a gyűjtőfogalmakat, 

 ismerjék az állatokat, növényeket, adott szempontok szerint rendszerezzék azokat, 

 vegyenek részt a gyümölcsnapi munkálatokban (tisztítás, darabolás), 

 ismerjenek néhány jeles napot, 

 legyenek képesek tárgyak, jelenségek összehasonlítására, 

 ismerjék fel, csoportosítsák a környezetükben található anyagokat (fa, fém, textil, bőr, 
üveg, stb.), 

 ismerjék a szelektív hulladékgyűjtés fogalmát, 

 legyenek ismeretük naprendszerünk néhány bolygójáról, érdeklődjenek irántuk, 

 szívesen vegyenek részt a néphagyományőrző programokban, 

 tudjanak csoportosítani, halmazokat képezni a megadott szabályok szerint, 

 ismerjék a több – kevesebb – ugyanannyi kifejezéseket és bontással elő is tudják állítani 
azokat, 

 környezetükben ismerjék fel a geometriai tárgyakat, különböztessék meg a térbeli és 

síkbeli alakzatokat, 
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 legyenek képesek a hasonlóságok és különbségek felismerésére, 

 tájékozódjanak jól a térben, ismerjék a relációs fogalmakat és alkalmazzák azt. 

 

14.10  Munka jellegű tevékenységek 

 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze, cselekvő tanulás. A munka célra irányuló 

tevékenység, melyet a tevékenység indítéka különböztet meg a játéktól. A munkát 

többnyire külső szükségesség indokolja, amit játékkal és cselekvő tanulással sajátít el. 

Felelősséggel jár, megfelelő ismeretekre, készségekre van szükség elvégzéséhez, önként, 

örömmel, szívesen és aktívan végzett tevékenység. 

A munka jellegű tevékenység is tartalmaz játékos elemeket. Az önként vállalt 

feladatok, munkafolyamatok végzése során megéli a gyermek a közösségért való 

tevékenykedés örömét is, ami normák, értékek, szabályok kialakulásához vezet. 

 

A gyermek munkajellegű tevékenysége: 

 örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység, 

 a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésnek, a munkavégzéshez szükséges 
attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok, mint a kitartás, az önállóság, a 
felelősség, a céltudatosság alakításának fontos lehetősége. 

A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a  

gyermekekkel való együttműködését, és folyamatos konkrét, reális, vagyis a gyermeknek 

saját magához mérten fejlesztő értékelést igényel. 

 

Feladatok: 

 megismertetjük a gyermekekkel a munka menetét, műveleteit a munkaeszközök célszerű 
használatát, 

 elvárjuk a munka teljes elvégzését, 

 a munka értékelése legyen folyamatos, konkrét, reális a gyermekhez mérten fejlesztő 
hatású, 

 a család figyelmét felhívjuk arra, hogy otthon is vonják be a gyermekeket a család 
egészét érintő munkákba, erejükhöz mérten, 

 az önkiszolgálás: 

o öltözködés, 

o testápolási teendők, 

o étkezéssel kapcsolatos tevékenységek. 

 

A közösség érdekében végzett munka: 

 a naposi tevékenység, 
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 csoport életéhez kapcsolódó állandó feladatok. 

 

Az alkalomszerű munkák és egyéni megbízatások: 

 a környezet rendjének biztosítása, 

 segítés a felnőttnek, egymásnak és a kisebbeknek, 

 egyéb megbízatások teljesítése. 

 

Az évszakoknak megfelelő tevékenységek: 

 csoportszobában, 

 udvaron, 

 az óvoda környezetében. 

 

A gyermek tevékenységei: 

 a gyerekek kísérjék figyelemmel a növények és állatok gondozását, 

 lehetőség szerint figyeljék meg az állatok etetését, 

 vegyenek részt a fejlődő növények gondozásában és figyeljék a bekövetkező 
változásokat, 

 vegyenek részt a kert, udvar tisztántartásában ápolásában, 

 segítsenek a lehullott falevelek összegyűjtésében, 

 vigyázzanak a növényekre, 

 vegyenek részt a madarak téli gondozásában, 

 gyűjtsenek ágakat rügyeztetés céljából a jeles napokhoz kapcsolódva, 

 minden gyermek ültessen önállóan növényt, kísérje figyelemmel fejlődését, 

 örömmel segítsenek a falevelek összegyűjtésében, 

 alakuljon ki bennük az érzelmi kötődés a növény – és állatvilághoz, 

 váljanak képessé a feladatok sorrendjének megállapítására, 

 a kerti munkák végzése során szerezzenek tapasztalatot az évszakokhoz kötődő 
munkákról, 

 gyűjtsék a szemetet szelektíven. 

 

14.11  A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

Az óvodában a tanulás folyamatos, részben utánzásos, spontán és szervezett, 

természetes és szimulált környezetben szervezeti és időkeretben megvalósuló 
tevékenység. A tanulás nemcsak társadalmilag hasznos ismeretek elsajátítása, hanem a 
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teljes személyiség fejlődését és fejlesztését támogató kölcsönösség, elfogadás és 

elfogadottság élményének sokféle módon történő megélése. 

Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, 

tapasztalatainak bővítése, rendezése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet 

megteremtése során épít a gyermek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire. 

A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét 

foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. 

 

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

 az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás, szokások 
alakítása, 

 a spontán játékos tapasztalatszerzés, 

 játékos, cselekvéses tanulás, 

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, 

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés, 

 a gyakorlati problémamegoldás. 

 

Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során személyre szabott, pozitív 

értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakozását. 

 

Feladat: 

 elsődleges a tevékenységhez kötött tanulás, az egyéni adottságok figyelembevétele, az 
optimális terhelhetőség és a motiválás, 

 a spontán kialakuló játékos ismeretszerzés lehetőségének kihasználása, 

 a vizuális, akusztikus, kinesztetikus észlelés és érzékelés képességének, a verbális 
emlékezet fejlesztésének játékos megvalósítása, melyet az óvodapedagógus a tanulást 
támogató környezet megteremtésével ér el, 

 építsen a gyermek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire, 

 jelenjen meg a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, gyakorlati 
problémamegoldás, 

 fontos a felfedezés lehetőségeinek biztosítása, a kreativitás erősítése, a spontán szerzett 

játékos tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, egymásra épülése, 

 megjelenik a kognitív képességek tevékenységbe ágyazott alakítása, 

 a gyermekek kompetenciájának fejlesztése, 

  tanulás akadályba ütközése esetén a gyermek fejlődési üteméhez igazodóan egyéni 

felzárkóztatás, fejlesztés szükséges, 

 tehetségígéretre utaló tulajdonságok megléte esetén nagyobb figyelem, egyéni fejlesztés 
szükséges, 

 az óvodapedagógus személyre szabott pozitív értékeléssel kell, hogy segítse a gyermek 
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személyiségének kibontakozását, tanulását. 

 

Személyre szabott pozitív értékelésünkkel motiválunk a további ismeretszerzésre és 

alakítjuk önértékelésüket. 

 

Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérése: 

Az óvodánkban a gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követjük, írásban 

rögzítjük (OVPED.HU online rendszer). A gyermek értelmi-, beszéd-, hallás-, látás-, 

mozgásfejlődésének eredményét félévente rögzítjük. Az 5. életév betöltése után a csoport 

óvodapedagógusai elvégzik a DIFER felmérést, melyről tájékoztatják a szülőket. 

 

 

 

 

 

15 A GYERMEK EGYÉNI KÉPESSÉGEINEK MÉRÉSE, NYOMON 
KÖVETÉSE 

15.1  Intézményben végezhető egyéni fejlettséget és tehetségazonosító 

vizsgálatok és mérőeszközök 

 

Anamnézis óvodapedagógus családlátogatáskor 

Családlátog

atás 

óvodapedagógus előre egyeztetett 

időpontban 

Gyermekek 

fejlődéséne

k 

nyomon 
követése 

 

óvodapedagógus 

folyamatos (fél 

évente megismerteti 

a szülővel) 

Tehetségazo
nosítás 

óvodapedagógus folyamatos 

Szociometri
a 

óvodapedagógus probléma esetén 

 

DIFER 

 

óvodapedagógus 

először a 
gyermek 5 éves 

korában, iskola 

előtt visszamérhet 
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15.2  A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként, a kisgyermekek többsége óvodáskor végére eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. A gyermek az óvodás kor végén belép a lassú 

átmenetnek abba az állapotba, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá 

szocializálódik. 

 

Feladatok: 

 a rugalmas iskolakezdéshez figyelembe kell venni az életkoron túl az egyéni fejlettségi 
szintet, 

 az óvoda a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlődésének eredményét - szükség 

szerint, de legalább nevelési évenként kétszer dokumentációban rögzíti, 

 

 az iskolakezdéshez értelmi, lelki, szociális és testi értettség szükséges, melyek közül egyik 
sem hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges az eredményes iskolai munkához, 

 a testi fejlettség szintje (alakváltozás, teherbírás, összerendezett, harmonikus mozgás, testi 

szükségletek kielégítésének szándékos irányítására való képesség, 

 a lelki képességek szintje (lelkileg kiegyensúlyozott) ismeri a viselkedés általános 
szabályait, a tanuláshoz szükséges képességek fejlettsége, szándékos bevésés és felidézés, 
megnő a megőrzés időtartama; a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a 
felidézés, 

 megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a 
figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása, átvitele, 

 a cselekvő - szemléletes képi gondolkodás mellett az elemi, fogalmi gondolkodás is 
kialakulóban van, 

 érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára 

érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, minden 
szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a 
magán- és mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések 
lehetségesek, végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét, 

 a szociális képességek szintje (szociális érettség, elfogadás, együttműködés, 
kapcsolatteremtés, alkalmazkodóképesség, feladattudat) kialakulóban, az ismeretszerzési 
tevékenységhez szükséges tulajdonságok megléte, 

 3 éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata, 

a gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése, 

 a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 
segítségével végzett pedagógiai munka szükséges, 

a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó 
intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 
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15.3 Óvoda – iskola átmenetet segítő tevékenységek 

 

Óvodánkban a gyermekeket iskolába segítő feladataink közé tartozik 

anyaintézményünkkel a szoros kapcsolat kialakítása e tekintetben is. Fokozott figyelmet 

szánunk az iskolai élethez szükséges alapképességek megerősítésére, figyelembe véve az 

egyéni eltéréseket és fejlődési potenciálokat. A gyermekekhez illesztett iskolakezdés, a 

kudarcok megelőzését szolgálják, mint ahogy az iskolával közösen szervezett 

programjaink is. 

 

 

Konkrét feladataink az óvoda-iskola átmenet megsegítésére: 

 a közös programokon való részvétel, 

 vers-, és mesemondó délelőtt, 

 Iskola előkészítő foglalkozások, kézműveskedés, 

 iskolások látogatása az óvodában, 

 tanítók látogatása a nagycsoportban, 

 óvodapedagógusok látogatása az első osztályban, 

 az óvodapedagógusok – tanítók szakmai megbeszélései a gyermekek egyéni 

képességeiről. 
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16 EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK 

 

Az óvoda feladata a biztonságot adó környezet megteremtése. Az egészséges életmód 

alakítása magába foglalja a gondozást, melyet a gyermekek életkorától, egyéni 

fejlettségétől függően végzünk. Az eredményes gondozás érdekében az óvónők 

együttműködnek a családdal. Az egyes gyermekekre vonatkozó problémákat megbeszélik 

a szülőkkel (anamnézisben rögzítik). 

A játékokat rendszeresen fertőtlenítjük. Dajkák segítségével odafigyelünk a higiéniai 

szokások és a megfelelő egészségügyi szokások elsajátítására, szabályok betartására. 

3-4 éves korban a gondozási feladatoknál a megmutatás és a segítés dominál. 4-5 éves 

korban és a későbbiekben differenciáltan ki-ki fejlettségi szintjének megfelelően kapja a 

segítséget a gondozási feladatoknál, p1: öltözködésnél. 

A kulturált étkezés tárgyi feltételei biztosítottak. Az egyéni bánásmódnak itt is nagy 

jelentősége van. Az étel elfogyasztását sohasem erőltetjük, de akinek arra szüksége van, 

biztatást kap. A felnőttek példaadását fontosnak tartjuk, ezért az óvodapedagógusok a 

gyermekek között étkeznek. A víz folyamatosan a gyerekek rendelkezésére áll, így 

bármikor ihatnak. Az egészségvédelem, edzés érdekében télen is biztosított a 

csoportszobák levegőcseréje. A túlöltöztetést a váltóruhák, váltócipők használatával 

kerüljük el. Tavasztól őszig sokat tartózkodnak szabad levegőn a gyerekek. A nyári élet 

során törekszünk arra, hogy a gyermekek ne legyenek a tűző napon, a nap folyamán 

többször fényvédő krémmel bekenjük őket. 

 

16.1  Óvodánk egészségnevelési elvei 

 

 az egészséges életmód és életvitel megalapozása, 
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 az egészséges táplálkozás, 

 mindennapos testmozgás, 

 folyamatos gondozási feladatok, 

 pihenés, 

 naponta játékos mozgás, hetente 1-2 alkalommal szervezett mozgás tevékenység. 

 

Egészséges táplálkozás 

Nevelési-oktatási intézményünkben szerződés alapján biztosított a közétkeztetés. A 

főzőkonyha főz, óvodánkban csak melegítő konyha van. A gyermekek naponta kapnak 

friss zöldséget, gyümölcsöt. 

Igyekszünk a gyermekek ismereteit megtapasztalás útján direkt módon bővíteni és 

rendszerezni. A kulturált étkezés tárgyi feltételeit biztosítjuk. A gyermekek megfelelő 

étkezési kultúráját az óvodai élet mindennapjai során folyamatosan alakítjuk, a jót 

megerősítjük. 

 

Mindennapos testmozgás 

A testi szükségletek hiánya, vagy hiányának fel nem ismerése illetve a hiány 

állandósulása, ismétlődése nagy veszélyt rejt magában. Éppen ezért fontosnak véljük a 

prevenciót. Kiemelt figyelmet fordítunk a mozgásigény kielégítésére (lehetőség szerint a 

szabadban). A mindennapos szervezett testmozgás a nap folyamán délelőtt és délután is 

biztosított. Az óvodás gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve, szervezett 

mozgást biztosítunk, mozgásigényüknek és koordinációjuknak fejlesztése érdekében. 

 

Pihenés 

Délután pizsamába öltöznek a gyermekek a nyugodt pihenés érdekében. A 

levegőcserét úgy biztosítjuk, hogy közvetlenül a gyermekeket nem éri hideg levegő (bukó 

ablak). A kisebbek nyugalmához otthoni játék megengedett, de a nagyobbaknál egyéni 

igényt figyelembe véve is biztosítjuk. 
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16.2 Környezeti nevelési alapelvek 

 

Környezetvédelem 

Környezetünk szeretetére, megbecsülésére neveljük gyermekeinket. A családi életre 

nevelésben is érvényesül a környezetvédelem. 

Az óvodában elsősorban saját példánkkal arra ösztönözzük őket, hogy tudjanak 

rácsodálkozni a teremtett világra a természetben és az emberi környezetben fellelhető 

szépre, jóra. 

A Mennyei Atya teremtette a világot, és ránk, emberekre bízta. Ebből következik 

környezetünkért való felelősségvállalás. Óvják, tiszteljék és becsüljék azt. Mindezt csak 

folyamatos környezettudatos neveléssel érjük el. Környezetvédelmi feladatunk, hogy a 

gyermekekkel, és szülőket bevonva a környezet megóvására és tervszerű alakítására 

neveljük gyermekeinket. 

A környezetvédelem köre kiterjed a föld, a víz, a levegő, az élővilág, a táj védelmére. Ezt 

tudatosítva minden évben csoportonként megtartjuk a víz világnapját, beszélgetünk a föld 

védelméről, séták alkalmával a szelektív hulladékgyűjtéssel ismertetjük meg a 

gyermekeket, kirándulások alkalmával a növények és állatok védelmére hívjuk fel a 

figyelmüket, környezet és természetvédelem helyes szokásaival ismertetjük meg őket. A 

gyermekek világképének alakulására, személyiségének fejlődésére ez nagy hatással van. 

 

Környezettudatos magatartás kialakítása 

A felnőttek példát mutatva, a gyermekekkel és szülőkkel közösen ügyeljenek az 

óvoda belső és külső környezetének tisztaságára (pl. a szemetet a kukába dobják, ne tépjék 

le a virágokat, leveleket, vigyázzanak az apró állatokra, rovarokra, bogarakra, ne kínozzák 

őket, a fa törzsét ne rángassák, mosdóban takarékoskodjanak a vízzel, zárják el a csapot). 

Az óvónők az óvodai tevékenységekbe beépítve a gyermekekkel közösen gondozzák 

az óvoda udvarán levő növényeket. 

A külső környezet tárgyainak (szelektív hulladékgyűjtők) biztosítani kell a környezet 

tudatos szokások gyakorlásának lehetőségét. 

Célja: minden tevékenység szolgálja a gyerekek egészséges testi, lelki és 
szociális fejlődését. 
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Feladatunk a családdal együttműködve: 

 a gyermek érzelmi és testi fejlődésének elősegítése, gondozása, testi szükségleteinek, 

mozgásigényének kielégítése, 

 harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, 

 a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése, megfelelő egészségügyi 

szokások elsajátíttatása, 

 az egészséges életmód, testápolás, az öltözködés, étkezési kultúra szokásainak 

alakítása, erősítése, 

 a csendes pihenő feltételeinek megteremtése, 

 az intimitás tiszteletben tartása, 

 a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, 

 az önmaguk és környezetük esztétikuma iránti igény alakítása, 

 a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, 

 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet, 

 korszerű táplálkozás elemeinek megismertetése, 

 szabadlevegőn való tartózkodás és tevékenykedés, 

 megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve 

- speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása, 

 családok szociális helyzetének megismerése, helyreállítása érdekében családgondozás, 

 gyermekjóléti, családsegítő szolgáltatások felé irányítás, 

 a gyors és hatékony beavatkozás érdekében a bántalmazó, elhanyagoló, veszélyeztető 

családi háttér észlelése esetén jelzés küldése a Gyermekjóléti Központnak, illetve hatósági 

eljárást kezdeményezése, 

 észlelő- és jelzőrendszer működtetése a fenti célok megvalósítása érdekében 

(egészségügyi intézmények, nevelési-oktatási intézmények, civil szervezetek, stb., 

részvételével). 

 

A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére: 

 egészségügyi szokásoknak megfelelően, önállóan végzik tevékenységeiket, 

 kialakul a gyermekekben a személyi és környezeti higiénia iránti igény, ügyelnek a 

rendre, tisztaságra, 
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 kialakul bennük az egészséges, esztétikus étkezés igénye, betartják az étkezési 

szokásokat, 

 megfelelő állóképességgel rendelkeznek, szívesen és sokat mozognak, 

 kialakul bennük az igény környezetük megóvására, környezettudatos szemlélésére. 

 

A test a lélek temploma, ennek megfelelően őrizzük saját és társaink egészségét, 

vigyázunk testi épségünkre. Készséggel segítünk a gyengébb, kevésbé ügyes 

kisgyermeknek az öltözködésben, testápolásban stb. Táplálkozás előtt és után hálát adunk 

az ételért és italért, a gondviselésért. A délutáni pihenésnél is mondunk imát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI 
TEVÉKENYSÉGEK 

 

A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, 

aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének 

biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik. Gyvt. 11§ (1) 

A gyermekvédelmi tevékenység legfontosabb célja, hogy megelőzze, elhárítsa, illetve 

enyhítse azoknak a káros folyamatoknak a hatását, melyek a személyiségfejlődést 

megzavarják, valamint gátolják. 

Minden gyermek beletartozik a gyermekvédelmi munkába, részese annak, hiszen 

mindegyik, kivétel nélkül odafigyelést igényel. Az óvodai gyermekvédelem elsődleges 

célja, hogy megelőzze a gyermekek veszélyeztetettségét, illetve csökkentse, vagy 
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megszüntesse azt, valamint biztosítsa azokat a pedagógiai tevékenységeket, melyekkel a 

szociális hátrányok enyhíthetők. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelem c élja: 

 a gyermek fejlődését akadályozó, illetve veszélyeztető okok feltárása, 

 a gyermek testi - lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, 

 a szülők segítése nevelési problémáikban, illetve gyermekeikkel kapcsolatos 
kötelezettségeik teljesítésében, 

 a hátrány kompenzálásával az esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociális és 
kulturális környezetből érkező gyermekek számára, 

 a környezetbe való beilleszkedésük segítése, 

 

Az óvodás gyermek családi helyzetének évenkénti felméréséhez szükséges 

szempontok: 

 óvodások száma összesen, 

 ebből a veszélyeztetettek száma, annak okai, 

 kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 
helyzetű) száma, 

 három- vagy többgyermekes családban élők száma, 

 szociális ellátások iránti igény, szükséglet, 

 hatósági beavatkozást igénylő helyzet. 

 

 

 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének okait vizsgáló szempontok: 

 családi környezet, 

 családon kívüli környezet. 

 

 

Feladatok:  

 az ismeretek birtokában a szükséges lépések megtétele, balesetvédelem, 

 óvodánk gyermekvédelmi felelőse segíti az óvodapedagógusok körültekintő 
gyermekvédelmi munkáját, baleset megelőzését, 

 a gyermekvédelmi felelős munkáját megbízás alapján végzi, 

 évente kötelező a gyermekvédelmi program elkészítése, gyermekvédelmi ismeretek 
bővítése, aktualizálása, 

 rendszeres konzultáció, kapcsolattartás az óvodapedagógusokkal, az 
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intézményvezetővel, a gyermekjóléti szolgálattal, esetmegbeszélések, 

 szupervízió szervezése, szükség szerint védőnő, az óvoda orvos segítségének 
igénybevétele, 

 családlátogatások, fogadóórák szervezése, környezettanulmány (étkezési kedvezmények, 

óvodáztatási támogatás), 

 támogatások megszervezése, lebonyolítása, 

 nyilvántartások vezetése, 

 beszámolók készítése, 

 rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, hiányzások jelzése. 

 

Az óvodai gyermekvédelmi felelőse együttműködik: 

 a gyermekjóléti szolgálatokkal, 

 a társintézményekkel, 

 más nevelési intézményekkel, 

 szakhatósággal, 

 szakszolgálattal, 

 rendőrséggel, 

 mezőőrséggel, 

 falugondnoki szolgálattal, 

 társadalmi szervezetekkel. 

 

17.1 8.1 Szociális hátrányok enyhítését segítő feladatok tevékenységek 

 

Szociális hátrányú az a gyermek, aki tartósan beteg vagy gyakran beteg, aki három 

vagy több gyermekes családban él, aki egyedülálló szülő által nevelt, illetve aki teljes 

családban nevelkedik, de életszínvonala átlag alatt van. 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységeink: 

 családlátogatást teszünk, 

 lehetőséget biztosítunk a szülőknek a gyermekvédelmi felelőssel való konzultálásra, 
beszélgetésre, fogadóórára, 

 óvodapedagógusok napi szinten személyes kapcsolattartásra törekednek a szülőkkel, 

 egészséges életmód- rendszeres egészségügyi szűrővizsgálat és orvosi vizsgálat, 

 fontos az emberi tényező: összefogás, segítségnyújtás, 

 logopédiai, gyógypedagógiai gondozás biztosítása, 
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 egyéni bánásmód alkalmazásával felzárkóztató tevékenységek csoporton belül. 

 

Nevelésünk keresztény értékrend elfogadásait, keresztény életforma kialakítását, 

mindennapi megélését segíti elő a gyermekekben, szülőkben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSE, 
A HÁTRÁNYOK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ SPECIÁLIS 
FEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉGEK 

 

Óvodánkban a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált 

nevelésre javasolt sajátos nevelési igényű – mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi 

fogyatékos: hallási fogyatékos (nagyothalló), látási fogyatékos (gyengénlátó); enyhe 

értelmi fogyatékos; beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, 

figyelem – vagy magatartásszabályozási zavarral) gyermekek fejlesztését/nevelését 

integráltan kívánjuk megvalósítani. 

Pedagógiai programunk elkészítésekor, illetve a napi munkánk során figyelembe 

vesszük a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében 

foglaltakat. Ennek megfelelően vesszük figyelembe a sajátos nevelési igényű gyermek 

fejlesztésének igényeit, külön gondot fordítunk arra, hogy a gyermek minden segítséget 

megkapjon hátrányainak leküzdéséhez, így az óvoda vezetője támogatja a pedagógusok 

részvételét az óvodai integrációt segítő szakmai programokon, akkreditált 

továbbképzéseken. 
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A nevelés hatására fejlődik alkalmazkodó készségük, akaraterejük, önállóságra 

törekvésük, az érzelmi életük, az együttműködő készségük. Ezen gyermekek fejlesztése 

nagyobb mértékű differenciálást, a szokásostól eltérő eljárások alkalmazását és kiegészítő 

pedagógiai szolgáltatások igénybevételét teszi szükségessé. 

A sajátos nevelési igényű gyermeknek, a mozgásszervi, látás, hallás, beszéd és enyhe 

értelmi fogyatékos, valamint a fejlődés egyéb pszichés zavarával küzdő gyermekek joga, 

hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy 

igényjogosultságát megállapították. 

Az integráltan nevelt gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális 

eszközöket (tárgyi és személyi feltételeket), egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői bizottság javaslatot tesz. 

A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői 

bizottság szakértői véleménye. 

 

Az óvodai nevelőmunka során figyelemmel kell lenni arra, hogy: 

 a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket 
értékelő környezet segíti, 

 a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarának 
jellege, súlyosságának mértéke határozza meg, 

 terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei 

befolyásolják. 

 

Az integráció megfelelő megvalósítása céljából igénybe vesszük az egységes 

gyógypedagógiai módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

szolgáltatásait, az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetésére 

kijelölt intézmények segítségét. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülésspecifikus fejlesztésének elvei, feladatai 

óvodai nevelés során: 

 a mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek. 
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A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a mozgásszervrendszer 

veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és 

maradandó mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek következtében megváltozik a 

mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció. A különleges gondozási igényt 

meghatározza a károsodás keletkezésének ideje, formája, mértéke és területe. 

 

Feladat: 

 a család megismerése az óvodába lépés előtt, 

 a „fogadó” környezet (gyermekek, szülői közösség) felkészítése az integrációra, 

 az adott gyermek megismerése, elsősorban erősségei, pozitívumai, illetve 
szükségletei alapján, 

 szoros együttműködés a segítő szakemberekkel (szakorvos, szomatopedagógus), 

 a csoportszoba kialakításánál figyelembe veszi a mozgáskorlátozott gyermek egyéni 
sajátosságait, 

 szabályokhoz való alkalmazkodás elvárása, reális követelések megfogalmazása, diszkrét 

segítségadás, 

 a játéktevékenység támogatása, a közös játékokba való bevonás, 

 életkornak megfelelő sokoldalú tapasztalatszerzés elősegítése, cselekvéssel szerzett 
ismeretek nyújtása, érzékszervi csatornák használása 

 helyes testtartás alakítása, szimmetrikus mozgásokra törekvés. 

 

A látási fogyatékos (látássérült) gyermek – gyengénlátó. 

A látássérült gyermekek a nevelés szempontjából lehetnek: vakok, aliglátók és 

gyengénlátók. Leginkább a gyengénlátó gyermek integrált nevelése valósítható meg 

óvodánkban. Látássérült gyermeket segíteni kell a közös játékban, a közösséghez való 

alkalmazkodásban, a viselkedési formák megtanulásában. Kiemelt hangsúlyt kap az 

önkiszolgálás megtanítása, a tárgyak és helyük megismertetése, a rendszeretet, a higiéné, 

különösen a szem és a kéz tisztán tartása. 

 

Feladat: 

 a közösséghez való alkalmazkodás, a viselkedési formák megtanulásának elősegítése, 

 önkiszolgálás terén életkorának és sérültségének mértéke szerinti önállóságra nevelés, 

 a tárgyak és helyük megismertetése, környezetük valósághű megismerése, 

 megfelelő játék, játékidő, játékeszközök biztosítása, 
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 biztonságos téri tájékozódás kialakítása, 

 a rendszeretet, a higiéné, különösen a szem és kéz tisztán tartása 

 gyengénlátó gyermeknél: a látásmaradványok használatának megtanítása, 
mozgáskoordináció, mozgásbiztonság fejlesztése, kézügyesség fejlesztése, a környezet 

vizuális megismertetése, térbeli tájékozódás elősegítése a látás felhasználásával. 

 

A hallási fogyatékos (hallássérült) gyermek – nagyothalló gyermek. 

A hallási fogyatékosság olyan hallási rendellenességet jelent, ahol a sérülés 

időpontja, mértéke és minősége miatt a beszédbeli kommunikáció spontán 

kialakulása zavart. Elsősorban a nagyothalló gyerekek integrált nevelése valósítható meg 

óvodai környezetben, aki az emberi beszédhangot, a környezeti hangokat csak 

korlátozott módon képesek felfogni, differenciálni. Így beszédfejlődésük is 

megkésettséget mutat. A hallássérült gyermekek óvodai nevelésének központi feladata – 

a korai pedagógiai és audiológiai gondozásra építve – a nyelvi kommunikáció 

megalapozása, megindítása, fejlesztése. Az anyanyelvi-kommunikációs fejlesztés az 

óvoda egész napi tevékenységében megjelenik. Minden, a szocializációt hatékonyan 

segítő munkajellegű tevékenységbe be kell vonni a hallássérült gyermekeket. 

 

Feladat: 

 meleg, elfogadó légkör biztosítása, 

 a szülővel egyeztetve, a gyermek, nyelvi szintjének megismerése, 

 beszélő környezet, megfelelő beszédminta biztosítása, 

 a gesztusnyelv mellett verbális kommunikációra való biztatás, 

 beszédértés, beszédészlelés fejlesztése, 

 figyelembe kell venni az egyéni szükségleteit, haladási ütemét, 

 aktív szókincs fokozatos bővítése, 

 hosszabb idő biztosítása a szokások kialakítására, 

 a verbális közléseket vizuális szemléltető eszközökkel egészítse ki (pl. tárgyak), 

 a tapasztalatszerzés több csatornán keresztül történjen, 

 pozitív énkép, önértékelés, önbizalom alakítása olyan feladatok adásával, melyben a 
nagyothalló gyermek is jó eredményeket, sikereket érhet el. 

 

Az enyhe értelmi fogyatékos gyermek: 
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„Az értelmi fogyatékosság a központi idegrendszer fejlődését befolyásoló örökletes 

és/vagy környezeti hatások eredőjeként alakul ki, amelynek következtében az általános 

értelmi képesség az adott népesség átlagától – az első életévektől kezdve –számottevően 

elmarad, és amely miatt az önálló életvezetés jelentősen akadályozott.” 

       (Czeizel–Lányiné–Rátai, 1978.) 

 

 az enyhe értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó a nem fogyatékos 

óvodás korúakkal történő együttnevelés. A spontán tanulást, a társakkal való 

együttműködést, a kommunikáció fejlődését segítik azok az élmények, tapasztalatok és 

minták, amelyeket a gyermek a kortárscsoportban megél. Az integrált óvodai nevelés 

keretében szükség szerint gondoskodni kell a folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről. 

 

Feladat: 

 a személyiség harmonikus fejlődésének biztosítása, 

 az alapmozgások (mászás, kúszás, járás, futás) kialakulásának, fejlődésének elősegítése, 

 az észlelési és mozgásos funkciók egyidejű fejlesztése, mivel a testséma, a térérzékelés 
fejlődése, az észlelési és motoros funkciók összerendeződése funkcionális 

kölcsönhatásban vannak egymással, 

 a nonverbális és verbális kommunikáció fejlődésének segítése, 

 beszédindítás, beszédmegértés fejlesztése, az aktív szókincs bővítése, a grammatikai 

rendszer kiépítése, 

 az alapvető önkiszolgálási szokások kialakulásának segítése, 

 a megfelelő játékhasználat kialakítása. 

A kognitív funkciók fejlődési lehetőségének megteremtése: 

 észlelés, 

 megfigyelőképesség, 

 figyelem, 

 emlékezet, 

 gondolkodás. 

 

Beszédfogyatékos gyermek 
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Beszédfogyatékos az a gyermek, akit a szakértői bizottság a komplex vizsgálata 

alapján annak minősít. Az óvodai nevelés, fejlesztés egész időtartama alatt kiemelt 

feladat az aktív nyelvhasználat és kommunikáció kialakítása, az értelmi fejlesztés, a 

mozgás és észlelési funkciók, valamint a vizuomotoros koordinációs készség javítása, az 

érzelmi élet fejlesztése, speciális eszközök és módszerek alkalmazásával egyéni és 

kiscsoportos fejlesztési formában. 

 

Feladat: 

 tájékozódás a gyermek beszédállapotáról, 

 gazdag nyelvi környezet biztosítása, 

 önbizalom erősítése, 

 a gyermekkel való beszéd közben erősebben artikuláljunk, illetve lassabb 
beszédtempóban beszéljünk, 

 vegyük figyelembe az egyéni haladási ütemet, 

 fogadjuk el a gyermek sajátos kifejezési formáit, 

 a gyermek kommunikációs képességének fejlesztése, 

 nyelvi zavarok fejlesztése, 

 beszédértés, beszédészlelés fejlesztése, 

 mozgás – beszéd – ritmus összerendezése, 

 az alapmozgások (mászás, kúszás, járás, futás) kialakulásának, fejlődésének elősegítése, 

 az észlelési és mozgásos funkciók egyidejű fejlesztése. 

 

A testséma, a térérzékelés fejlődése, az észlelési és motoros funkciók 

összerendeződése funkcionális kölcsönhatásban vannak egymással. 

A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermek. 

A sajátos nevelési igényű gyerekek e csoportját a különböző súlyosságú és komplexitású 

– az ismeretelsajátítást, a tanulást, az önirányítás képességeinek fejlődését nehezítő – 

részképesség-zavarok, vagy azok halmozott előfordulása jellemzi. 

Az óvodában a pszichés fejlődési zavarainak jelentős hányadát a magatartás-, 

viselkedés- és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek teszik ki, nagyon ritkán 

előforduló szociális funkciózavar a mutizmus. 
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Feladat: 

 a gyermek szakértői bizottsági véleményében foglaltakra alapozva a részképesség-
zavarok egyéni fejlesztési terv szerinti korrekciója és kompenzálása tudományosan 

megalapozott szakmai módszerek alkalmazásával, 

 a megfelelő pedagógiai korrekció lehetséges módszereinek megválasztása érdekében 

tájékozódás az adott problémával kapcsolatosan, 

 a gyógypedagógussal és egyéb segítő szakemberekkel, szülőkkel való együttműködés, 
állandó kapcsolat, 

 a differenciálás alkalmazása, 

 a gyermek tanulási, figyelmi és fegyelmi teherbíró képességének figyelemmel kísérése, 

 elegendő mozgás biztosítása a hiperkinetikus gyermek részére, 

 a szabályok, határok nagyon pontos meghúzása, és annak következetes betartása, 

 különböző szituációkban választási lehetőség biztosítása, hogy a gyermek érezze a 
döntések következményeit, és érezze a bizalmat, 

 figyelemzavaros gyermeknél rövid utasítás adása, az utasítás indoklása, 

 a magatartás-zavaros gyermekekkel szemben a türelem, 

 a mutizmussal küzdő gyermek esetében a szorongás oldása, 

 a gyermek állandó és azonnali megerősítése, mert ez motiválja majd a gyermeket a további 

változásra, 

 

Tapasztalatunk szerint az együttnevelés hatására a gyerekek olyan emberi 

tulajdonságokkal gazdagodnak, mint például megtanulják elfogadni a másságot, 

nagyobb tisztelettel fordulnak egymáshoz, természetessé válik számukra a 

segítségnyújtás, alkalmazkodás. 

Cél: 

 sajátos nevelési igényű gyermekek korai kiszűrése, szakértői bizottság elé küldése, 
fejlesztése, beszédindítása és komplex terápiája, melyek segítik megalapozni az 

eredményes iskolai előmenetelhez szükséges készültséget. 

 

Kapcsolatrendszer 

 családdal való együttműködés: Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Jánoshalmi Tagintézménye – Jánoshalma, 

 Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bácskai Szakértői Bizottsági 
Tagintézménye – Baja, 

 Beszédvizsgáló Országos Szakértői Bizottság - Budapest Hallásvizsgáló Országos 

Szakértői Bizottság - Budapest Gyermek neurológiai és Pszichiátriai osztály – SZOTE. 
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Nevelési feladatok: 

 a szokások kialakítása az óvoda és a szülői ház együttes feladata, 

 csak akkor eredményes, ha mindkét helyen egyformán segítik ennek kialakítását, 

megerősödését, 

 a gyermeknek meg kell értenie a szokás értelmét, ezért az életkori sajátosság figyelembe 
vételével mozgósítani kell érzelmeit, akaratát, 

 fontos feladat a cselekvés hasznosságának hangsúlyozása. 

 

Arra kell törekedni, hogy a szabályokhoz való alkalmazkodás igénye a gyermekből 

induljon ki, mert így nagyobb erőfeszítésre képes és könnyebben tartja be a szabályokat. 

Alapvető jelentőségű, hogy a gyermekek megismerjék és gyakorolják a társas együttlét 

szabályait, az egymásra figyelést, az együttérzést, az alkalmazkodást. Fontos az erkölcsi 

értékrendszerük kialakítása, a gyengébb segítése, védelme, az igazmondás, a jó-és rossz 

megkülönböztetni tudása. Ehhez nem csak egyéni odafigyelés, hanem sok-sok együttes 

élmény szükséges. 

19  TEHETSÉGGONDOZÁS 

 

„Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos 

fejlesztés által kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy 

bizonyos vagy több területén az átlagosat túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni.” 

        (Harsányi István) 

 

A gyerekeknél a legritkább esetben beszélhetünk valóban tehetségről, hanem 

kizárólag „tehetségre irányuló hajlamokról”, tehetségre utaló jelekről, s tehetség 

gyanújáról. 

 

A tehetség összetevői 

 Intelligencia 

 átlag feletti képességek, 

 intellektuális képességek, 

 speciális képességek. 

 

 Kreativitás 

 eredetiség, 

 flexibilitás 

 fluencia. 
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 kíváncsiság, 

 kitartás, szorgalom, 

 teljesítménymotiváció, becsvágy, 

 pozitív énkép. 

 

A tehetséggondozás célja 

 tehetségek elkallódásának elhárítása, 

 harmonikus fejlesztés, 

 nem kiemelve egy-egy területet, hanem egészben fejleszteni a tehetsége, 

 önmagára találása – elfogadja, hogy ő tehetséges, pozitív énképet alakít ki, 

 a tehetségirányok, képességek a korai években többnyire nem különülnek el 

egymástól, 

 leghamarabb a matematikai, zenei és művészetek iránti tehetség mutatkozik meg. 

 

A tehetséggondozás módszertani feladatai: 

 a lehetőséget kell észrevennünk, a megfigyeléseinket, tapasztalatainkat kell a tehetség 

lehetséges jegyeinek szempontjából rendszerezni, 

 fejlesszük tovább a tehetséges gyermek erős oldalát, 

 segítenünk kell, hogy a gyermek ne csak ismeretek halmazát gyűjtse össze, hanem 

ezeket asszimilálni, elmélyíteni is tudja, 

 ismerjük fel egyediségüket, folyamatos megfigyeléssel, 

 fontos a korai felismerés, a pozitív énkép kialakítása, 

 a képességeket önmagukban nem lehet mérni, mindig valamilyen teljesítményhez 
kötötten mutatkozik meg, 

 erősítsük a gyermek tehetségével összefüggő gyenge területeket is, 

 bízzuk a gyermekre a terhelés mértékét, s a haladás ütemét, így elkerülhető a 

túlhajszoltság, 

 alakítsunk ki olyan légkört a gyermek körül, amely őt elfogadja, személyiségének 

fejlődését segíti, 

 nevelésünk alapja a szeretet, az inkluzív megközelítés, megértő ráfigyelés, nyitottság, 

 minél korábban kezdjük a személyre szabott fejlesztést, 

 segítsük a szülőt abban, hogy reálisan értékelje gyermeke teljesítményét. 
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20  GYERMEK ESÉLYEGYENLŐSÉGET SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

 

Intézményünk 2011. CXC. törvény 33. § (1) alapján határozza meg azt a 

gyermeklétszámot, amelynek felvételét óvodánk nem tagadhatja meg. Ez a létszám nem 

lehet kevesebb, mint az intézmény alapító okiratában az óvodai feladat ellátási helyre 

meghatározott, maximális gyermeklétszám huszonöt százaléka. Óvodánk nyitott 

mindazon családok számára, akik elfogadják intézményünk világnézeti elkötelezettségét 

és fenntartó római katolikus egyház hitéleti és erkölcsi tanítását, vállalják egyházunk 

vallási fegyelmét és liturgikus előírásait. 

Mivel a Szent Tamás Katolikus Általános Iskola és Óvoda egyházi fenntartású 

köznevelési intézményként működik, ezért a Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC 

törvény 30§. (1) f) pontja értelmében, a gyermekekre vonatkozólag, Házirendjében, 

valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában a fenntartó egyház tanításával 

összefüggő viselkedési és megjelenési szabályokat, kötelességeket és hitéleti 

tevékenységeket ír elő. Ezen előírásokban foglaltak vállalása és betartása feltétele a 

gyermekek felvételének. 

A hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének záloga a megfelelő 

minőségű és időtartamú óvodáztatásuk. A szegényebb családok gyermekei öt éves 

korukra lényegesen elmaradnak kognitív fejlődésükben kedvezőbb helyzetű társaikhoz 

képest. Az elmaradás oka a gyermeki fejlődés nem megfelelő ösztönzése a szülők 

korlátozott erőforrásai, a megélhetési nehézségek okozta terheltség és az otthoni 

környezet hiányosságai miatt. Tudatos pedagógiai munkával igyekszünk a hátrányokat 

csökkenteni. 

 

A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében következő irányelvek 

betartására törekszünk: 

 befogadó, diszkrimináció mentes légkör biztosítása, 

 szegregációmentesség, 

 a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési integrációjának támogatása, 

 ellenzünk minden közvetlen és közvetett hátrányos megkülönbözetést, amely egy személy 
vagy csoport valós vagy vélt jellemzői (pl.: neme, vallása, faji hovatartozása, bőrszíne, 

nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, fogyatékossága, egészségi 

állapota, életkora, szociális helyzete) alapján hátrányos helyzetbe hoz, 

 óvodánk tiszteletben tartja a gyermekek és szülők emberi értékeit, emberi méltóságát, 

egyediségét, 

 fontos feladatunknak tekintjük annak a szeretetteljes légkörnek a kialakítását 
és fenntartását, amely biztosítja, hogy a katolikus keresztény értékrendet követve 

fejlődhessenek növendékeink. 

 

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében szoros kapcsolatot alakítunk ki: 

 a szülőkkel, 
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 a szülői munkaközösséggel, 

 gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetekkel, 

 alapítványokkal, 

 módszertani központokkal, 

 szakmai szolgáltató intézetekkel. 

 

Különös figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű csoportokba tartozó gyermekek 

helyzetét, folyamatosan kapcsolatot tartva, együttműködve a szociális és gyermekjóléti 

ellátások tekintetében illetékességgel és hatáskörrel bíró intézményekkel, szervezetekkel, 

részt veszünk a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Az intézmény 

támogatja az óvodapedagógusok – hátrányos helyzetű gyermekek hátránykompenzációját 

segítő –módszertani továbbképzéseken való részvételét. 

 

20.1 A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 

0 

 Családias hangulatú, gyermekközpontú, keresztény értékrendre és hazafias nevelésre 

épülő pedagógiai munka végzését, tiszteletben tartva a gyermek személyiségét, 

 a gyermek személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztése, adottságainak teljes 

kibontakoztatása, egyéni képességeinek figyelembe vétele, 

 minél jobban meg kell ismerni a gyermekeket és annak szüleit, 

 az egymásért érzett felelősségre, a család, a munka szeretetére és a megbecsülésre 

nevelés, 

 alkalmazzuk a családközpontú pedagógiai elveket a pedagógiai munkánk során, 

 a befogadó, hátránycsökkentést támogató, esélyegyenlőséget teremtő óvodai 
nevelés biztosítása, 

 partnerkapcsolataink széles körű kihasználása a gyermekek hátránycsökkentését célzó 
óvodai nevelés érdekében, 

 az óvoda preventív szerepének erősítése a korai tanulói lemorzsolódás megelőzésének 

érdekében, 

 a különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyéni fejlődési üteméhez illeszkedő 
együttműködési program kialakítása a nevelőtestületen belül, 

 a pedagógiai munkánk magas színvonalú, hatékony kiteljesítése a pedagógiai 

kompetenciák figyelembe vételével, 

 megtanítjuk a gyermekeket a kudarcok megélésére, feldolgozására, 

 a gyermekek előre ismerjék meg a velük szembe támasztott követelményeket, 
elvárásokat. 
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21 Pedagógiai program jogszabályi háttere 

 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról, 

 A kormány 363/2012. (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról, 

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról, 

 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól, 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelemről és gyámügyi igazgatásról, 

 Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének 

biztosításáról, 

 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről, 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról, 

 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról, 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről, 

 óvoda hatályos Alapító Okirata, 

 Az Nevelőtestületi határozatok, 

 275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet az óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos 

egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról, 

 Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményéről szóló 

81/2004. (IX. 18.) ESZCSM-rendelet. 
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23 Melléklet 

1.) számú melléklet 

 

ANAMNÉZIS 
 

 

A CSALÁDI KÖRNYEZET 

 

23.1.1.1 Milyen a gyermek családjának szerkezete? 

 A gyermek teljes családban nevelkedik 

 A gyermek csonka családban nevelkedik 

 A gyermek mozaik családban nevelkedik 

 A gyermeket nevelőszülők nevelik 

 A gyermek örökbefogadott 

 Válaszhiány 

 

23.1.1.2 Hányan élnek egy háztartásban? 

 Egy háztartásban ketten élnek 

 Egy háztartásban hárman élnek 

 Egy háztartásban négyen élnek 

 Egy háztartásban öten élnek 

 Egy háztartásban hatan élnek 

 Egy háztartásban több, mint hatan élnek 

 Válaszhiány 

 

23.1.1.3 Hány testvére van a gyermeknek? 

 A gyermeknek nincs testvére 

 A gyermeknek 1 testvére van 

 A gyermeknek 2 testvére van 

 A gyermeknek 3 testvére van 

 A gyermeknek több, mint 3 testvére van 

 Válaszhiány 
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23.1.1.4 Anya iskolai végzettsége 

 Az anya felsőfokú végzettségű (egyetem) 

 Az anya felsőoktatási szakképzésben vett részt 

 Az anya gimnáziumi érettségivel rendelkezik 

 Az anya OKJ-s végzettséggel rendelkezik 

 Az anya szakközépiskolát végzett 

 Az anya szakmunkásképzőt végzett 

 Az anya 8 általános iskolai osztályt végzett 

 Az anya nem fejezte be az általános iskolát 

 Válaszhiány 

 

23.1.1.5 Apa iskolai végzettsége 

 Az apa felsőfokú végzettségű (egyetem) 

 Az apa felsőoktatási szakképzésben vett részt 

 Az apa gimnáziumi érettségivel rendelkezik 

 Az apa OKJ-s végzettséggel rendelkezik 

 Az apa szakközépiskolát végzett 

 Az apa szakmunkásképzőt végzett 

 Az apa 8 általános iskolai osztályt végzett 

 Az anya nem fejezte be az általános iskolát 

 Válaszhiány 

 

23.1.1.6 Milyenek a család egzisztenciális feltételei? Az anya munkahelye? 

 Az anya állandó munkahellyel rendelkezik 

 Az anya állandó munkahellyel nem rendelkezik 

 Az anya GYED-en, GYES-en van 

 Az anya közmunka programban vesz részt 

 Az anya alkalmi munkát végez 

 Válaszhiány 

 

23.1.1.7 Milyenek a család egzisztenciális feltételei? Az apa munkahelye? 

 Az apa állandó munkahellyel rendelkezik 

 Az apa állandó munkahellyel nem rendelkezik 

 Az apa közmunka programban vesz részt 

 Az apa alkalmi munkát végez 

 Válaszhiány 
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23.1.1.8 Milyen nyelvi környezetben nevelkedik a gyermek? 

 A gyermek anyanyelvi környezetben nevelkedik 

 A gyermek kétnyelvű környezetben nevelkedik 

 A gyermek többnyelvű környezetben nevelkedik 

 Válaszhiány 

 

23.1.1.9 Valószínűsíthető-e a gyermek pszicho szociálisan – lelki, érzelmi, fizikai - hátrányos 

helyzete? 

 A gyermek fejlődését befolyásoló pszicho szociálisan hátrányos helyzet fennáll 

 A gyermek fejlődését befolyásoló pszicho szociálisan hátrányos helyzet valószínűsíthető 

 A gyermek fejlődését befolyásoló pszicho szociálisan hátrányos helyzet kizárható 

 Válaszhiány 

 

23.1.1.10 Történt-e a családban a gyermek fejlődését befolyásoló traumatikus (halál, tartós 

súlyos betegség, válás, krízis – büntetettség) esemény? 

 A gyermek fejlődését befolyásoló traumatikus esemény nem történt a családban 

 A gyermek fejlődését befolyásoló traumatikus esemény történt a családban (az ok az 
anamnézis végére írható be) 

 Válaszhiány 

 

 

 

23.1.1.11 Hányadik terhességből született a gyermek? 

 A gyermek az anya I. terhességéből született 

 A gyermek az anya II. terhességéből született 

 A gyermek az anya III. terhességéből született 

 A gyermek az anya IV. terhességéből született 

 A gyermek az anya V. terhességéből született 

 A gyermek az anya több mint VI. terhességéből született 

 Válaszhiány 

23.1.1.12 A gyermek hányadik élő gyermekként született? 

 A gyermek az anya 1. élő gyermekeként született 

 A gyermek az anya 2. élő gyermekeként született 

 A gyermek az anya 3. élő gyermekeként született 

 A gyermek az anya 4. élő gyermekeként született 

A TERHESSÉG 
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 A gyermek az anya 5. élő gyermekeként született 

 A gyermek az anya több mint 6. élő gyermekeként született 

 Válaszhiány 

 

23.1.1.13 Milyen volt a terhesség lefolyása? 

 A terhesség problémamentes volt 

 A terhesség betegséggel nehezített volt 

 A terhesség fertőzéssel nehezített volt 

 A terhesség balesettel nehezített volt 

 A terhesség műtéttel nehezített volt 

 A terhesség gyógyszerszedéssel nehezített volt 

 A terhesség stresszel nehezített volt 

 Veszélyeztetett volt - (a veszélyeztetettség oka az anamnézis végére írható be) 

 Válaszhiány 

 

 

 

23.1.1.14 Időben történt-e a szülés? 

 A szülés az előírt időben indult 

 A szülés az előírt időnél korábban indult 

 A szülés az előírt időnél jóval korábban indult 

 A szülés az előírt időnél később indult 

 Válaszhiány 

 

23.1.1.15 Normál vagy komplikált volt-e a szülés? 

 A szülés normális lefolyású volt 

 A szülés normális lefolyású volt hosszú vajúdással 

 

 A szülés komplikációval zajlott (a komplikáció oka az anamnézis végére írható be) 

 Válaszhiány 

 

23.1.1.16 Milyen volt az újszülött állapota? 

 Az újszülött azonnal felsírt 

 Az újszülött nem sírt fel azonnal 

 Az újszülöttet élesztették 

A PERINATÁLIS SZAKASZ 
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 Válaszhiány 

 

23.1.1.17 Milyen volt az újszülött születési súlya (átlagos 2,5-3,6) 

 Az újszülött születési súlya alapján átlagosan fejlett volt 

 Az újszülött születési súlya alapján az átlagosnál fejletlenebb volt 

 Az újszülött születési súlya alapján extrém mértékben fejletlen volt 

 Válaszhiány 

 

23.1.1.18 Jelzett-e az orvos valamilyen problémát a gyermek állapotával kapcsolatban? 

 Születése után fejlődési rendellenesség nem igazolódott 

 Születése után fejlődési rendellenesség igazolódott, (a probléma az anamnézis végére 

írható) 

 Válaszhiány 

 

 

 POSTNATÁLIS SZAKASZ 

 

23.1.1.19 Mi jellemezte a szülést követő első időszak – korai adaptáció – szakaszát? 

 Korai adaptációja zavartalan volt 

 Korai adaptációja fertőzéssel terhelt volt 

 Korai adaptációja alacsony születési súllyal terhelt volt 

 Korai adaptációja légzési nehézséggel terhelt volt 

 Korai adaptációja táplálási nehézséggel terhelt volt 

 Korai adaptációja egyéb problémával terhelt volt (az ok az anamnézis végére írható) 

 Válaszhiány 

 

23.1.1.20 Besárgulás? Mi a jelentősége? 

 Besárgulás nem jelentkezett 

 Besárgulás jelentkezett 

 Válaszhiány 

 

23.1.1.21 Újszülött kori probléma volt-e? 

 Újszülött kori probléma nem alakult ki 

 Újszülött kori probléma kialakult, (az ok, az anamnézis végére írható be) 

 Válaszhiány 
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23.1.1.22 Anyatejes táplálásban? (amennyiben a szoptatást valami szokatlan jellemezte – pl. 

extrém hosszan tartott -évek- más táplálta, .. az anamnézis végére írható be) 

 Részesült 

 Nem részesült 

 Válaszhiány 

 

23.1.2  

 FUNKCIÓFEJLŐDÉSI ADATOK 

 

23.1.2.1 Hogyan zajlott a gyermek mozgásfejlődése? 

 Hátáról hasára -és visszafordult kb. 5 hónapos kora előtt 

 Hátáról hasára -és visszafordult kb. 6-7 hónaposan 

 Hátáról hasára -és visszafordult kb. 8-10 hónaposan 

 Hátáról hasára -és visszafordult kb. 10-12 hónaposan 

 Hátáról hasára -és visszafordult kb. 1 éves kora után 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.2 Ülés? 

 Önállóan ült kb. 9 hónapos kora előtt 

 Önállóan ült kb. 9-10 hónapos kora között 

 Önállóan ült kb. 11-12 hónapos kora között 

 Önállóan ült kb. 1 éves kora után ült 

 Önállóan ült kb. másfél éves kora után ült 

 Válaszhiány 

23.1.2.3 Kúszás? 

 A kúszás fázisa kimaradt 

 Kúszni kezdett kb. 8 hónapos kora előtt 

 Kúszni kezdett kb. 8 hónaposan 

 Kúszni kezdett kb. 9-12 hónapos kora között 

 Kúszni kezdett kb. 1 éves kora után 

 Kúszni kezdett kb. másfél éves kora után 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.4 Négykéztérd? 

 A négykéztérden mászás fázisa kimaradt 

 A négykéztérden mászás fázisa kb. 9-10 hónaposan kezdődött 
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 A négykéztérden mászás fázisa kb. 11 hónapos kora után kezdődött 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.5 Állás? 

 Felállt kb. 10 hónapos kora előtt 

 Felállt kb. 10 hónaposan 

 Felállt kb. 11-12 hónaposan 

 Felállt kb. 1 éves kora után 

 kb. Másfél éves kora után állt fel 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.6 Járás? 

 Járt kb. 1 éves kora előtt 

 Járt kb. 1 évesen 

 Járt kb. 13-18 hónapos kora között 

 kb. Másfél éves kora után járt 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.7 Összességében mozgásfejlődése? (Óvodapedagógusi értékelés.) 

 Időben zajlott 

 Megkésett 

 Válaszhiány 

23.1.2.8 Hogyan zajlott a gyermek beszédfejlődése? 

 Gőgicsélés, gagyogás jellemezte kiscsecsemő korban 

 Gőgicsélés, gagyogás nem jellemezte kiscsecsemő korban 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.9 Ciklizálás (a beszédfejlődés kezdeti szakaszának tevékenysége, amikor a gyermek 

szótagot folyamatosan ismétel – ba-ba-ba, ma-ma-ma…) 

 Ciklizálni kezdett 10-12 hónaposan 

 Ciklizálni kezdett 12-18 hónapos kor között 

 Ciklizálni kezdett 1 éves kora után 

 Ciklizálni kezdett másfél éves kora után 

 Ciklizálni kezdett 2 éves kora után/3 éves kora után 

 Válaszhiány 
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23.1.2.10 Első szavak? 

 Első szavait 1 évesen mondta 

 Első szavait másfél évesen mondta 

 Első szavait 2 évesen mondta 

 Első szavait 2 és fél évesen mondta 

 Első szavait 3 éves kora után mondta 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.11 Mondatalkotása? (már néhány szavas összetett mondat) 

 Mondatokban beszélt 2 évesen 

 Mondatokban beszélt 2 és fél évesen 

 Mondatokban beszélt 3 évesen 

 3 éves kora után kezdett el mondatokban beszélni 

 4 éves kora után beszélt mondatokban 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.12 Beszédhiba? 

 Nem beszédhibás 

 Volt beszédhibája 

 Jelenleg is van beszédhibája 

 Súlyosan beszédhibás 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.13 Szobatisztasága? 

 Szobatisztasága kialakulóban van 

 Szobatisztasága kialakult 2 éves korára 

 Szobatisztasága kialakult 2 és fél éves korára 

 Szobatisztasága kialakult 3 éves korára 

 Szobatisztasága kialakult 3 éves kora után 

 Válaszhiány 

 

 

A GYERMEK EGÉSZSÉGE 

 

23.1.2.14 Krónikus betegség? (hosszan tartó, visszatérő, szakorvosi ellátást igényel, …) 

 Nincs krónikus betegsége 
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 Van krónikus betegsége (az anamnézis végére írható mely szakrendelésen gondozzák) 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.15 Volt-e műtéte, balesete? 

 Nem volt műtéte 

 Igen, (a műtét oka az anamnézis végére írható) 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.16 Milyen gyakran beteg? 

 Nagyon ritkán 

 Havonta 

 Havonta többször 

 Gyakran beteg 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.17 Betegségeinek lefolyása során előfordult-e? 

 A betegség lefolyása általában láz nélkül zajlik 

 Hőemelkedés 

 Magas láz 

 Lázgörcs 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.18 Milyen a gyermek érzékszerveinek állapota? A gyermek hallása? 

 A gyermek hallása ép 

 A gyermek hallása nem megfelelő, de hallókészüléket nem visel 

 A gyermek hallókészüléket visel 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.19 A gyermek látása? 

 A gyermek látása ép 

 A gyermek rövidlátó 

 A gyermek távollátó 

 A gyermek kancsal 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.20 Szemüveg? 
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 Szemüveget nem visel 

 Szemüveget visel 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.21 Mozgás? 

 A gyermek ügyesen mozog 

 A gyermek ügyetlenül mozog 

 A gyermek mozgásfejlődési rendellenességgel küzd 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.22 Egyensúly? 

 Egyensúlytartása megbízható 

 Egyensúlytartása nem megbízható. 

 Válaszhiány 

 

 

23.1.2.23 Mozgáskoordináció? 

 Mozgáskoordinációja összerendezett 

 Mozgáskoordinációja összerendezetlen 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.24 Kezessége? 

 Általában a jobb kezét használja 

 Általában a bal kezét használja 

 Válaszhiány 

 

 

 A GYERMEK SZOCIALIZÁLTSÁGA 

 

23.1.2.25 A gyermek önkiszolgálási tevékenységei? 

 Önkiszolgálási tevékenységekben a gyermek aktív 

 Önkiszolgálási tevékenységekben aktív, de még kisebb segítséget igényel 

 Önkiszolgálási tevékenységekben passzív, önállótlan 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.26 A gyermek játéktevékenysége? 
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 A gyermek inkább ülő játékokat játszik 

 A gyermek inkább mozgásos játékokat játszik 

 A gyermek ülő és mozgásos játékokat egyaránt játszik 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.27 Társakkal való játék? 

 Jobban szeret társakkal játszani 

 Jobban szeret egyedül játszani 

 Válaszhiány 

 

 

23.1.2.28  

23.1.2.29 Milyen a gyermek érzelmi, hangulati élete? 

 A gyermek kiegyensúlyozott 

 A gyermek hullámzó hangulatú 

 A gyermek érzelmileg kiegyensúlyozatlan 

 A gyermek szorongó 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.30 Milyen a gyermek aktivitása, mozgásigénye? 

 A gyermek mozgásigénye átlagos 

 A gyermek nagy mozgásigényű 

 A gyermek túlzott mozgásigényű, hiperaktív 

 Válaszhiány 

 

 

23.1.2.31  

23.1.2.32 Milyen a gyermek magatartása? 

 A gyermek kiegyensúlyozott, nincsenek magatartási problémái 

 A gyermek magatartása problémás, nehezen illeszkedik be a közösségbe 

 A gyermek viselkedésében sok az agresszív elem (verbális, fizikai) 

 A gyermek önmagára és/vagy másokra veszélyes magatartású 

 Válaszhiány 

 

A GYERMEK ÉRZELMI, INDULATI ÉLETE 

 

 

 

A GYERMEK VISELKEDÉSE 
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23.1.2.33  

23.1.2.34 Milyen a gyermek figyelme? 

 A gyermek figyelme felkelthető, leköthető 

 A gyermek figyelme csak nagyon rövid ideig köthető le 

 A gyermek figyelme csapongó, nem rögzíthető 

 Válaszhiány 

 

 

 

23.1.2.35 Alvásigény csecsemőkorban? 

 A gyermek jó alvó volt 

 A gyermek alvása jellemzően problémamentes volt 

 A gyermek rossz alvó volt 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.36 Pihenés, alvás módja? (déli alvás) 

 A gyermek jelenleg is rendszeresen alszik 

 A gyermek még alkalmanként most is alszik 

 A gyermek már nem alszik 

 A gyermek jelenleg nem alszik, de nyugodtan pihen 

 A gyermek nehezen tud pihenni 

 A gyermeknek eszköz szükséges a nyugodt pihenéshez 

 A gyermek átmenetileg problémás, de megnyugtatható 

 A gyermek elutasítja a pihenést (nem fekszik le) 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.37 Alvási szokások? 

 A gyermek egyedül alszik külön szobában 

 A gyermek testvérrel alszik külön szobában 

 A gyermek szülőkkel egy szobában alszik 

 A gyermek szülőkkel egy ágyban alszik 

 A gyermek egy ágyban több személlyel alszik (nincs külön ágya) 

 A gyermek egy ágyban több személlyel alszik (van külön ágya) 

 Válaszhiány 

A GYERMEK FIGYELME 

A GYERMEK ALVÁSI SZOKÁSAI 
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23.1.2.38 Elalvásnál ragaszkodik-e valamilyen tárgyhoz, személyhez? 

 A gyermek elalvásnál nem ragaszkodik tárgyhoz, személyhez 

 A gyermek elalvásnál ragaszkodik tárgyhoz, személyhez 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.39 Este állandó időpontban alszik el? 

 A gyermek este állandó időpontban alszik el 

 A gyermek este változó időpontokban alszik el 

 Válaszhiány 

 

23.1.2.40 Igényli a mesét, simogatást, odaülést? 

 A gyermek elalváshoz nem igényli a mesét, simogatást, odaülést 

 A gyermek elalváshoz igényli a mesét 

 A gyermek elalváshoz igényli a mese mellett a simogatást, odaülést 

 TV-t nézve alszik el 

 Válaszhiány 

 


