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PREAMBULUM 

A SZENT IMRE KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI 

PROGRAMJÁHOZ 

  

 „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” Így szól iskolánk jelmondata. Sok könyvtárat meg 

lehetne tölteni azokkal a könyvekkel, melyek a szeretetről szólnak, vagy annak fontosságát hirdetik. 

 Számunkra Jézus főparancsolata azért jelenti iskolánk jelmondatát, mert ebben látjuk minden 

személyiségfejlesztő pedagógiai munka alapját és lényegét. Viktor E. Frankl, a XX. század egyik 

legkarizmatikusabb pszichiátere ezt így foglalja össze: 

 „Senki sem ismerheti meg teljesen egy másik ember lényegét, csak akkor, ha szereti. A 

szeretete teszi képessé arra, hogy meglássa a szeretett személy alapvető vonásait és tulajdonságait; 

sőt mi több, meglássa a benne rejlő lehetőségeket is.”  

 Hisszük és valljuk, hogy mind óvodásaink, mind iskolás diákjaink számára a szeretetből 

kinövő önbizalom és önbecsülés, továbbá az embertársainknak odaadott értékeink jelentik az ember 

boldogságának alapját. Ennek a boldogságnak nélkülözhetetlen, elengedhetetlen része és 

alkotóeleme: Jézus Krisztus. 

 Intézményünk minden pedagógusa, pedagógiai programunk teljes szakmai tartalma arra 

fókuszál, hogy Jézus Krisztust követve, a hozzánk járó gyermekek teljes személyiségét 

kibontakoztatva adja át keresztény, nemzeti, pedagógiai és ismeretbeli értékeit.  

 Tesszük mindezt a Gondviselés segítségével, a magunk családias-befogadó szellemiségével, a 

szülők, plébániai közösségeink, városunk és nemzetünk örömére és hasznára egyaránt. 
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„Bizony mondom nektek,amit e legkisebb testvéreim 

 közül eggyel is tettetek,velem tettétek!”(Mt. 25,40) 

1. Az Óvoda helyi pedagógiai programja 

 

                              1.1. Bevezetés 

„Aki tudja, hogy szeretik, viszont szeret,  

és akit szeretnek, mindent elér” 

/Boszkó Szt. János/ 

 

Tudományos kutatások sorozata igazolja, hogy a kisgyermekkorban megszerzett 

ismeretek, élmények és elsajátított magatartásformák életre szólóan meghatározóak. A keresztény 

nevelést is kisgyermekkorban kell elkezdeni, mert később már nagyon nehéz „megásni” a 

hiányzó alapokat. Fontosnak érezzük a gyermekek boldogsága és boldogulás érdekében már 

ebben az életkorban megalapozni nem csak hitéletüket, de önmagukhoz, a világhoz, 

embertársaikhoz való viszonyulásukat, együttműködési képességüket az érzelmi intelligencia 

elemeinek megerősítésével, a boldog gyermekkor feltételeinek biztosításával. 

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben óvodánk kiegészítő, 

esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt 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 tárul föl. 

Sok gyermek a katolikus óvodában szerzi első vallásos ismereteit. Életkori sajátosságaiból 

fakadóan fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek (óvodapedagógusok és a nevelőmunkát 

segítők) életpéldájából tapasztalja meg Isten szeretetét. Sík Sándor szerint, aki vallás nélkül nő fel, az 

csak egy részét ismeri a valóságnak. Hamis valóságképpel, csonka életérzéssel kerül ki a világba. 

Nem ismeri az erkölcsi élet legmélyebb gyökereit és a legmagasabb szféráit. Bizonyos értelemben 

fegyvertelenül kerül ki az életbe, ahol az embernek a legveszedelmesebb harcait kell megvívnia.  

Az óvodai nevelésünkben az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával harmonizálva a 

gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszünk 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.  
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1.1.1. Katolikus óvodánk küldetése 
 

„Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, 

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

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

üdvösség örömhírét.  

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

munkálkodjék, hiszen Krisztusban minden emberi érték teljesen kibontakozik. Korunk nélkülözi a 

stabil értékrendet. Az egyházi óvoda a krisztusi tanítás fényében az egészséges személyiség és a hit 

alapjait egyszerre kívánja megvetni.  

A katolikus intézményként nyitottak vagyunk mindazon családok számára, akik elfogadják az 

óvoda katolikus szellemiségét. Más felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartjuk saját vallási 

szokásaikat. 

 

 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.”1  

„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.”2 

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 munkatársak a fenntartó által megfogalmazott 

erkölcsi elvárásokkal azonosulnak, munkájukat asszerint végzik. 

Hangsúlyozni kell, hogy intézményeink nem csupán keresztény intézmények, hanem azon belül 

katolikus lelkiséggel és szellemiséggel rendelkeznek.  

 

                                                 
1 Egyházi Törvénykönyv (C.I.C. 796.1. kánon) 
2 Egyházi Törvénykönyv (C.I.C.803.2. kánon) 



SZENT IMRE KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

7 

 

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. 

1.1.2. 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). 

A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai közül különösen a Gravissimum Educationis Momentum 

kezdetű leszögezi a katolikus nevelés jelentőségét, amikor ezt írja: „Az egyháznak is feladata a 

nevelés, sajátos okból: először is azért, mert el kell ismernie, hogy nevelésre képes közösség. 

Legfőképpen pedig azért, mert kötelessége hirdetni az üdvösség útját minden embernek. A hívők 

számára át kell adni Krisztus életét és állandó szorgoskodással segíteni kell őket, hogy ennek az 

életnek teljességére eljussanak.”3 A katolikus óvoda, iskola része az Egyház üdvözítő küldetésének, 

különösen a hitre való nevelés területén.  

1.1.3. Az óvodák pedagógiai programjának elkészítésekor figyelembe kell venni 

 az érvényben lévő nevelési és oktatási intézményekre vonatkozó törvényi előírásokat 

 az Óvodai nevelés országos alapprogramját; 

 az Egyházi Törvénykönyv ide vonatkozó részeit; 

 a katolikus egyházi dokumentumok nevelésre vonatkozó részeit; 

 a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét, 

1.1.4. Az óvodánk helyi nevelési alapelveinek, értékeinek, célkitűzéseinek 

megfogalmazása 

1.1.4.1 Katolikus óvoda nevelési értékei: 

 A Jézus iránti szeretet, a Jézusért vállalt áldozat, továbbá az Isten akaratának 

megvalósítása, az örök élet reménye; 

                                                 
3 II. Vatikáni Zsinat „Gravissimum Educationis Momentum” (G.E.3.)  
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 A szeretet életszabályai, örömszerzés másoknak; 

 A megbocsátás, az újrakezdés lehetősége, ellenségszeretet, tolerancia; 

 Rendszeres lelkiismeret vizsgálás.4 

1.1.4.3Nevelési célkitűzéseink: 

„A keresztény nevelés célja a hit ébresztése és fejlesztése, a gyermek hitvalló, felnőtt 

kereszténnyé nevelése, felkészíteni őket a hívő döntésre, hogy a keresztény közösségnek 

tudatosan aktív tagjai legyenek”5 

 Nem elegendő az ismeretek közlése és a szokások begyakoroltatása, úgy kell vezetni a 

gyermekeket, hogy élő és fejlődőképes hithez jussanak. A keresztény felnőtteknek nagy a 

felelősségük, szavaiknak és tetteiknek össze kell, hogy csengjenek és a jézusi tanítással meg kell, 

hogy egyezzenek, hitelesnek kell, lenniük.  

A cél eléréséhez három sajátos feladatot kell szem előtt tartani  

1. „Isten megismerésére és szeretetére elvezetni a gyermeket.  

2. Jézus Krisztus életének és megváltó művének ismeretére és befogadására 

vezetni a fiatalokat 

3.  „… a vallásos nevelésnek kell bevezetnie a gyermeket az egyház életébe: a 

szentségek használatába, a közös imádságba, a vallási hagyományokba és 

szokásokba, általában a keresztény életstílusba.”6 

 

1.2.Katolikus gyermekkép, katolikus óvodakép 
 

1.2.1. Katolikus gyermekkép 

Az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi 

személyiség és szociális lény egyszerre. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó. Ennek 

megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden 

gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s 

meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.  

Feladataink: 

 Keresztény szemlélet hassa át az óvodai nevelés pedagógiai alapelveit. 

 Az óvodai nevelés gyermekközpontú, az egész személyiséget fejleszti:  

o a megfelelő személyi és tárgyi környezettel, 

o a vallási neveléssel, keresztény értékek hordozásával, megismertetésével, 

                                                 
4 Dr. Rédly Elemér szerint: 
5 Dr. Rédly Elemér: Kateketika) 
6 Csanád Béla: Neveléstan 1995.) 
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o az egészséges életmód alakításával, a testi és lelki szükségletek kielégítésével. 

o az érzelmi, erkölcsi és közösségi neveléssel, 

o az anyanyelvi neveléssel, 

o az egyéni készségeknek és képességeknek megfelelő, tevékenységbe ágyazott értelmi 

fejlesztéssel, figyelembe véve a gyermek adottságait és az érés sajátos 

törvényszerűségeit is. 

1.2.2. Katolikus óvodakép  

 Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, az óvodai nevelés kiegészítő 

szerepet tölt be. 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, az esélyegyenlőség biztosításához, az 

esetleges hátrányok leküzdéséhez. 

Az óvodai nevelés célja, hogy elősegítse az óvodás korú gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődését, 

a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését az életkori és egyéni sajátosságok 

és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével. 

1.2.2.1.Óvoda arculat (óvoda védőszentje) 

 

Óvodánk védőszentje SZENT IMRE herceg. Szent Imre alakja példaképül szolgálhat a legkisebbek 

számára is. A jóra törekvő, atya intelmeit követő ifjú példája ma is időtálló ebben az öntörvényű, 

egocentrikus világban. 

Óvodai nevelésünkben alapelv, hogy a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, 

megbecsülés és bizalom övezi. Keresztény alapokon nyugvó nevelésünk a gyermek személyiségéhez 

igazodik, lehetővé teszi és segíti, a gyermek személyiségfejlődését, melynek során képessé válnak a 

gyerekek a hit befogadására, megváltozik viszonyuk saját magukhoz, kapcsolódásuk a másik 

emberhez, kapcsolódásuk a természeti és tárgyi környezethez, valamint a gyermek egyéni 

képességeinek kibontakozását.  
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1.2.2.2.A katolikus óvodai nevelésben megjelenő 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, 

 

1.3. A katolikus óvodai nevelés feladatai 
 

Az óvodai nevelés általános feladatai 

A katolikus óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. 

Ezen belül: 

 a hitre nevelés erősítése, 

 az egészséges életmód alakítása, 

 az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása, 

 az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

1.3.1. A hitre nevelés erősítése 

 A katolikus embereszmény, Krisztus mértéke szerinti élet megalapozása; 

 Isten szeretetének megvilágítása a gyermekben; 

 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;  

 a Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, bűnbánat, 

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.). 
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1.3.2. Egészségnevelés 

 

Célja: minden tevékenység szolgálja a gyerekek egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. 

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. 

A nevelés területei: 

 pszichohigiénés nevelés: az érzelmi intelligencia részterületeinek fejlesztése, önismeretre, 

önfejlesztésre, önfegyelemre nevelés, egészséges életvezetésre való nevelés, családi 

életre, munkára, környezeti hatások feldolgozására nevelés, érzelmi nevelés; 

 szociálhigiénés nevelés: szerepfeszültségek feloldása az életkornak megfelelően.  

 

Az egészségnevelés alapja: 

 az épület, a kert, a berendezés, használati eszközök rendszeres felülvizsgálata, 

karbantartása; 

 a korukat, fejlettségüket figyelembevevő berendezés, az ápolt környezet biztosítása; 

 megfelelő személyi feltételek (egészséges felnőttek, a nevelőtestület ismereteinek 

bővítése, egészségkultúrája) biztosítása; 

 munka-, baleset- és tűzvédelmi, járványügyi előírások betartása. 
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Óvoda feladata ennek segítése érdekében: 

 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; 

 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, vigyázzunk 

testi épségünkre. Akarattal ne okozzunk kárt saját vagy társunk testében, lelkében. 

Készséggel segítsünk a gyengébb, kevésbé ügyes kisgyermeknek az öltözködésben, 

testápolásban stb. Táplálkozás előtt és után adjunk hálát az ételért és italért, a gondviselésért. 

A délutáni pihenésnél is mondjunk imát. 

1.3.3. Az érzelmi, az erkölcsi és a 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. 

Kiemelt feladatunknak tekintjük az érzelmi intelligencia részterületeinek fejlesztését, vagyis az 

érzelmek megnevezni és megkülönböztetni tudását, mások érzéseinek felismerését, a vágykésleltetés, 

indulatkezelés erősítését, másokkal való együttműködés készségének alakítását. 

Feladat: 
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 a teremtő Isten gondoskodásának megélése;  

 gyermek – gyermek, gyermek – felnőtt (alkalmazotti közösség), felnőtt – felnőtt 

kapcsolatának pozitív attitűdje;  

 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, udvariasság elsajátíttatása; 

 a szokás- és normarendszer megalapozása; 

 a szocializáció, 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; 

 a hagyományaink ápolása, jeles napok feldolgozása közös élményeken alapuló 

tevékenységek gyakorlásával; 

 a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapozása; 

 az egyházi, világi ünnepek megélése.  

1.3.4.Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

  

Az anyanyelvi nevelés és fejlesztés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósuló 

feladat. Az óvodai nevelő tevékenység egészében jelen van a beszélő környezet, a 

nevelőközösség mintaadó, példaadó beszédkultúrája, szabályközvetítése. 

Feladat: 

 az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés; 

 beszélő és meghallgatni tudó környezet alakítása; 

 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 érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint meglévő tapasztalataira, 

élményeire és ismereteire építve biztosítja a gyermekeknek a változatos tevékenységeket. 
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1.3.5. Az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása a fejlődést elősegítő 

környezetben. 

 

További feladat:  

 spontán és tervezetten szerzett tapasztalatok, ismeretek élményalapú 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; 

 az egyéni fejlődési ütemnek megfelelően az ismeretek, jártasságok, készségek 

alapozása. 
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1.4. A katolikus óvodai élet megszervezésének elvei 

1.4.1. Személyi feltételek 

A katolikus 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. 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 meghatározó a gyermekek számára. Jelenléte a nevelés egész 

időtartamában fontos. 

 A katolikus óvodákban dolgozók közössége nem tesz különbséget gyermek és gyermek között. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése speciálisan képzett szakemberek 

közreműködését igényli.  

1.4.2. Tárgyi feltételek 

Az óvoda rendelkezik a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. 

 lehetővé teszi a mozgás- és játékigények kielégítését. 

 A gyermekek által használt tárgyi felszerelések számukra hozzáférhetően vannak elhelyezve. 

 Felszereltsége megfelel a gyermek változó testméretének, egészségük megőrzése érdekében 

biztonságos, a baleset-megelőzést szolgálja.  

 megfelelő munkakörnyezetet biztosít az óvodai munkatársaknak. 

 lehetőségünk van a szülők fogadására. 

1.4.3. 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 figyelembe vevő 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, 
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 rugalmas, folyamatos napirend, amelyben a játék kitüntetett szerepet kap,  

 megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek, melyek 

harmonikus arányban vannak,  

 a gyermekek fejlődésének nyomon követése és erről a szülők tájékoztatása. 

 

AZ ÓVODAI CSOPORTOK NAPIRENDJE 

Időtartam  Tevékenység 

6.30-7.30 

7.30-12.00 

 Összevont csoportok - ügyelet 

 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, tornateremben, vagy a szabadban) 

 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, kézi munka 

o Mozgás 

o A külső világ tevékeny megismerése  

 Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése 

12.00-15.00  Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) 

 Pihenés  

15.00-16.30 

 

 

16.30-17.30 

 Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) 

 Szabad játék, párhuzamosan is végezhető tevékenység a szülők 

érkezéséig 

 Összevont csoport - ügyelet 
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A TEVÉKENYSÉGEK JAVASOLT SZERVEZETI FORMÁI  

Tervezetten szervezett 

tevékenységek 

Párhuzamosan is végezhető differenciált és csoportos 

tevékenységek szervezése 

 Hitre nevelés 

 Mozgás 

 Mozgásos játék 

(mindennapos mozgás) 

 

 Játék 

 Verselés, mesélés 

 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 Mozgás 

 A külső világ tevékeny megismerése 

 Matematikai tartalmú tapasztalatok 

1.4.4. A Szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái, az óvoda 

kapcsolatai 

 

Az óvodapedagógus a kapcsolattartás során figyelembe veszi a családok sajátosságait, 

szokásait. Az együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás 

családhoz illesztett megoldásait. 

A katolikus óvodánkban az óvodapedagógusok, szülők, gyermekek együttműködésének formái, 

továbbfejlesztésének lehetőségei: 

 kiemelt fontosságú a szülőkkel való szoros kapcsolattartás, evangelizálás,  

 a családlátogatás, a gyermek otthoni környezetének megismerése, 

 a fogadóóra, a megbeszélések a gyermek fejlődésének a szülővel való együttes 

nyomon követését szolgálja, 

 internetes kapcsolattartás honlapon, elektronikus levelezésen keresztül, 

 szülői értekezletek szervezése, 

 szülői közösség működésének segítése, 

 játszónapok, nyílt napok szervezése, közös kulturális programok, kirándulások 

szervezése, 

 közös szentmisén való részvétel, 

 az óvodát népszerűsítő egyedi programok megvalósítása. 

Kapcsolat az óvodába lépés előtti intézményekkel:  

 a bölcsődével, a családi napközivel, a szociális intézményekkel. 

Kapcsolat az óvodai élet során:  

 az intézmény fenntartójával, 

 a társintézményekkel, más történelmi egyházak által fenntartott intézményekkel, 
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 a Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Központtal, 

 az Önkormányzat gyermekvédelmi ügyintézőjével, 

 a Pedagógiai Szakszolgálat intézményeivel, utazó gyógypedagógussal, logopédiai 

szolgálattal, Nevelési Tanácsadóval, 

 a Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, 

 a Kormányhivatalokkal és a Tankerületekkel, 

 a Karitász-csoportokkal, 

 a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportjával, 

 az egészségügyi szervezetekkel, védőnővel, gyermekorvosokkal 

 a közművelődési intézményekkel, Ciróka Bábszínházzal, Ifjúsági Otthonnal, Erdei 

Ferenc konferencia Központtal, Dán Kulturális Központtal, stb.  

Kapcsolat az óvodai élet után:  

 az iskolákkal, 

 

1.5. A katolikus óvoda tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai 
 

1.5.1. Hitre nevelés 

 

A hit Isten ajándéka. A hit hallásból ered, azonban szükséges a példa is: a megtapasztalás, az érzelmi 

biztonság, a szerető, elfogadó légkör, a bizalom, az összetartozás élménye. 

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 és megjelenik:  

 a köszönési módban, 

 a mindennapos lelki beszélgetések, gyertyagyújtások során, 

 az étkezés előtti és utáni, a délutáni pihenés előtti imádságban, 

 a templomlátogatások során, 

 a játékban, 

 a tevékenységekben megvalósuló tanulásban, 

A liturgikus év eseményei: 

 az adventi, karácsonyi ünnepkör,  

 a szent negyven nap, a húsvéti ünnepkör (az ünnepekre készülve jócselekedetek 

gyűjtése), 
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 templomlátogatás, ismerkedés a liturgia eszközeivel, a helyes viselkedési 

formákkal,  

 közös szentmise látogatás óvodai szinten és a családokkal, 

 imádságok tanulása. 

Az erkölcsi nevelés (közösségi és egyéni nevelés, családi nevelés, keresztény erények) átszövi az 

óvodai élet egészét és egybe esik a hitre nevelés feladataival: 

 a közös élményeket nyújtó tevékenységek során, 

 az erkölcsi tulajdonságok megalapozása, az érzelmi intelligencia elemeinek 

erősítése, 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. 

 

Ünnepek és megemlékezések kapcsán feladat:  

 az ünnep előkészítése és lezárása. 

 az ünneplés jelentőségének megéreztetése,  

 az ünnep érzelmi tartalommal való megtöltése, 

 az ünnep, jeles nap kiemelése a mindennapi élet eseményeiből, 

1.5.2. Játék 

 

Cél a játék által keresztény értékekre fogékony, kreatív, társaihoz alkalmazkodni tudó, aktív, 

feladatot értő és megtartó gyermek nevelése.  

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai nevelés 

leghatékonyabb eszköze. Az óvodás gyermek társas kapcsolatának és játéktartalmának alakulása az 

óvodába lépéstől az iskolába lépésig tart. Az óvodában előtérbe helyezzük a szabadjáték túlsúlyának 

érvényesítését. A játék kiemelt jelentősége megmutatkozik a napirendben, időbeosztásban, továbbá a 

játékos tevékenységszervezésben is. 

A játék során: 

 a pedagógus utánozható mintát ad, majd bevonható társ marad, 

 indirekt játékirányítás módszerével alakítja a szabad játékot, amely hosszantartó és 

zavartalan kell, hogy legyen, 

 jelenlétével lehetővé teszi a gyermekek közötti játékkapcsolatok alakulását, 
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 váljék a játék a pszichikumot, kreativitást fejlesztővé, erősítővé és élményt adóvá, 

 az óvodapedagógusok feladata az élményszerzés lehetőségének megteremtése, amely alap 

a különböző játékformákhoz, 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. 

1.5.3. Verselés, mesélés 

 

A játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a gyermek 

érzelmi biztonságához és anyanyelvi neveléséhez. 

Feladatok: 

 mindennapos mondókázás, verselés, mesélés,  

 mesetudat erősítése, a belső képalkotás folyamatának elősegítése,  

 irodalmi élmény nyújtása, népi, klasszikus és kortárs irodalmi műveken keresztül, 

 érzelmi, esztétikai nevelés, 

 közösségi élmény erősítése, személyiségfejlesztés a néphagyomány őrzésével a nemzetiségi 

és migráns gyermekek esetében is, 

 bábozás, dramatizálás:  

o óvodapedagógus bábjátéka, 

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 ösztönzés, 

 nemzeti, keresztényi tudat erősítése, 
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 bibliai történetek hallgatása, 

 ünnepek értékének növelése, 

 a könyv szeretetére, olvasóvá nevelés, 

 saját vers- és mesealkotásra, annak mozgással, ábrázolással történő kifejezésére ösztönzés.  

1.5.4. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc  

 

Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti a 

zenei anyanyelv kialakulását. 

Feladatok: 

 az élhangsúlyos magyar beszéd erősítése, 

 érzelmi nevelés az ölbeli játékoktól az énekes népi játékokig, 

 zenehallgatás, 

 egyházi zene, vallásos tartalmú dalok, 

 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. 

1.5.5. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

  

Az ábrázoló tevékenységek az egész nap folyamán a tér és a változatos eszközök meglétével 

biztosítottak. 

Feladatok: 

 érdeklődés felkeltése az ábrázolás tevékenysége iránt, 

 szokásrendszer alakítása, 

 különböző anyagok, változatos technikák, eljárások, eszközök kipróbálása, 

megismertetése, 
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 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. 

1.5.6. Mozgás  

 

A rendszeresen végzett mozgás kedvezően befolyásolja a szervezet fejlődését, a testi képességek, 

pszichomotoros készségek formálását és fejlesztését. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai 

élet egészébe, miközben együtt hatnak a gyermekek személyiségének (pozitív énkép, önkontroll, 

érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, 

problémamegoldás) fejlődésére. A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres 

alkalmazása kedvezően hatnak a kondicionális képességekre, az erő és állóképesség fejlődésére. 

Feladatok: 

 Mozgásigény kielégítése, mozgásöröm átélése az óvodai nevelés minden napján, 

 Egészséges életmód kialakítása, 

 Harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, 

 Testi képességek fejlesztése, önbizalom erősítése, 

 Nagymozgás és finommotorika fejlesztése, 

 Szabad levegőn való tudatos mozgásfejlesztés, 

 Tartásjavítás, lábtorna beépítése a mindennapos mozgásba, 

 Baleset megelőzés a megfelelő környezet biztosításával, 

 Erkölcsi nevelés, 

 Egészséges életmód kialakítása, 

 Változatos eszközök alkalmazása, 

1.5.7. 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. 
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Környezeti nevelési elvek megfogalmazása (feltételek biztosítása, gyermeki 

tevékenységekben való megjelenítése a helyi adottságok figyelembevételével). 

Feladatok: 

 rácsodálkozás a teremtett világ szépségeire, annak megismerése, megszeretése és védelme 

(öröm, hála); 

 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; 

 megfigyelő séták, kirándulások szervezése; 

 ismeretek gyűjtése tapasztalati úton (évszakok, jelenségek, növények, állatok); 

 a természetsarokban történő változások folyamatos megfigyelése; 

 a környezet megismerésére, védelmére, óvására nevelés;  

 környezettudatos magatartás alapozása, alakítása; 

 a közlekedés biztonságára, önfegyelemre, egymás óvására nevelés; 

 a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítása; 

 az önálló véleményalakítás, döntésképesség fejlesztése kortárs kapcsolatokban 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;  

o téri tájékozódás alakítása, 

o mennyiségi, alaki, tér és síkbeli fogalmakkal való ismerkedés, tájékozódás, 

o ítéletalkotás és mennyiségszemlélet alakítása, segítése.  

1.5.8. Munka jellegű tevékenységek 

 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a cselekvő tapasztalatszerzés. A környezet 

megismerésének a munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok 

alakításának fontos lehetősége az óvodában a dolgozók példája. A gyermeki munka tudatos irányítása 

pedagógiai szervezést, együttműködést igényel, amelyben szükséges a folyamatos, konkrét, a 

gyermeknek saját magához mérten fejlesztő értékelése. 
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Feladatok: 

 Az önkiszolgálás;  

o öltözködés,  

o testápolási teendők,  

o étkezéssel kapcsolatos tevékenységek. 

 A közösség érdekében végzett munka; 

o a naposi tevékenység, 

o csoport életéhez kapcsolódó állandó feladatok. 

 Az alkalomszerű munkák és egyéni megbízatások; 

o a környezet rendjének biztosítása, 

o segítés a felnőttnek, egymásnak és a kisebbeknek,  

o egyéb megbízatások teljesítése. 

 Az évszakoknak megfelelő tevékenységek;  

o csoportszobában, 

o udvaron, 

o az óvoda környezetében. 

1.5.9. 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 teljes személyiség fejlődését és fejlesztését 

támogató kölcsönösség, elfogadás és elfogadottság élményének sokféle módon történő megélése. 

Feladat: 

 elsődleges a tevékenységhez kötött tanulás, az egyéni adottságok figyelembevétele, az 

optimális terhelhetőség és a motiválás; 

 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; 
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 a gyermekek kompetenciájának fejlesztése; 

 a 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 

személyiségének kibontakozását, tanulását. 

 

1.6. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére. 
 

Az egészségesen fejlődő gyermeket óvodáskor végére a következő tulajdonságok jellemzik: 

1.6.1.Testi fejlettség , motoros képességek: 

 

 biológiai, egészségügyi alkalmasság a gyermekorvos szakvéleménye alapján, 

 mozgása összerendezett és koordinált, 

 mozgását szándékosan tudja irányítani, 

 az őt körülvevő térben magabiztosan mozog, 

 keresztcsatornái jól működnek, 

 ismeri testrészeit és az érzékszerveit, testén biztosan tájékozódik, 

 térben és síkban jól tájékozódik, a térbeli irányok a gyermeknél automatizálódott, 

 kialakult kézdominanciával rendelkezik, 

 kialakult a szem-kéz-láb koordinációs képessége, 

 vonalvezetése és vonaltartása biztos, finommozgásának teljes koordinálására képes 

o emberábrázolása teljes, megjelenik a profil és a térbeli-időbeli dimenziók ábrázolása, 

 különféle mozgásformákat pontosan végez, különféle mozgásmintákat pontosan utánozza. 

1.6.2. Értelmi képességek: 

 

 szűkebb és tágabb környezete iránt érdeklődik, elemi ismeretekkel rendelkezik 

önmagáról, természeti, társadalmi és kulturális környezetéről, 

 birtokában van a tanuláshoz szükséges képességeknek, 

 rövid és hosszú távú emlékezete pontos, 

 szándékos figyelme 15-20 percig fenntartható megfelelő motiváció esetén, 

 figyelemátvitelre és figyelemmegosztásra képes, 



SZENT IMRE KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

26 

 

 képes egyszerű és összetett gondolkodási műveletek végzésére: analizáló, szintetizáló, 

általánosító, összehasonlító és differenciáló képessége pontos, 

 biztos mennyiségfogalommal rendelkezik és különféle műveletek végzésére 10-es 

számkörön belül képes. 

1.6.3. Érzelmi-akarati képességek, szocializációs képességek: 

 

 vágyait és cselekedeteit már nem az érzelmek uralják, 

 kívánságait képes késleltetni és gátolni, 

 érzelmi intelligenciája megalapozott: képes az alapérzelmek felismerésére és kezelésére, 

 tevékenységeken szívesen vesz részt, szabálytudattal rendelkezik, feladattudata kialakult, 

 a sikert, az akadályokat és a kudarcot reálisan éli át, 

 képes kapcsolatteremtésre, együttműködésre a társaival és a felnőttekkel, 

 alakulóban van önfegyelme, 

 képes alkalmazkodni társaihoz, az őt körülvevő felnőttekhez, 

 önértékelése reális, 

 az alapvető udvariassági szokásokat ismeri, megpróbálja betartani azokat, 

1.6.4. Anyanyelvi képesség 

 fonéma hallása, beszédhallása, beszédtempója és beszédfegyelme megfelelő, 

 képes konstruktív kommunikációra, 

 érthetően, megfelelően hangsúlyozva, folyamatosan összetett mondatokban beszél, 

 szövegértés: egész történetet megérti, az összefüggéseket helyesen felismeri, 

 a gyermek beszédkedve aktív, szókincse gazdag és választékos, 

 relációs szókincs: a relációkat minden esetben felismeri, 

 fogalom-meghatározás: meg tudja nevezni a kevésbé ismert fogalmakat és 

gyűjtőfogalmakat. 

 

1.7. A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek 
 

A gyermek- és ifjúságvédelem elsődleges célja a prevenció, a gyermek hátrányos helyzetének, 

veszélyeztetettségének felismerése, a tények, okok feltárása.  

Az óvodás gyermek családi helyzetének évenkénti felméréséhez szükséges szempontok: 

 az óvodások száma összesen, ebből a veszélyeztetettek száma, 
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 kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű) száma, 

 három- vagy többgyermekes családban élők száma. 

A gyermekvédelmi felelős munkáját megbízás alapján végzi, 

Feladatok: 

 évente gyermekvédelmi program elkészítése,  

 rendszeres konzultáció, kapcsolattartás az óvodapedagógusokkal, az 

intézményvezetővel, a gyermekjóléti szolgálattal, szükség estén esetmegbeszélések, 

szupervízió szervezése, 

 családlátogatások, fogadóórák szervezése, 

 támogatások megszervezése, lebonyolítása. 

 

1.8. A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések - a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek óvodai nevelésével kapcsolatos elvek 
 

1.8.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja 

 

Pedagógiai programunk kiegészítve a sajátos nevelési igényű gyermekeknek megfelelő speciális 

gyógypedagógiai tartalmakkal, módszerekkel és szakmai segítővel, az autista, az enyhe értelmi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő óvodás korú gyermekek fejlesztését is vállalja. 

1.8.2. Integrációs nevelés alapelvei 

 A többségi nevelést ellátó intézményben az integrálható SNI-s gyermekek állapotáról a 

nevelőtestület, a gyermek nevelését közvetlenül segítő pedagógusok és dajkák korrekt 

tájékoztatása 

 A szülők megfelelő tájékoztatása, az inkluzív – befogadó - szemlélet alakítása 

 Az óvodai nevelésben résztvevő valamennyi fél érdekeinek azonos képviselete 

 Optimális csoportlétszám biztosítása 

1.8.3. Az integráció célja 

 az SNI-s gyermekeknek a többi gyermekkel történő együttnevelésével elősegítse a 

közösségbe való beilleszkedést, támogassa családi nevelésüket, speciális szükségleteik 

figyelembe vételével biztosítsa a gyermekek optimális személyiségfejlődését, hátrányaik 

leküzdését.  
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 az eltérő fejlődési ütemű gyermekek sajátosságainak megtapasztaltatása és elfogadása a 

többi gyermek számára. 

Feladatunk, hogy a pedagógiai programban foglaltak és a sajátos nevelési igény összhangba 

kerüljenek. 

Szükséges a személyi feltételek biztosítása:  

 jól képzett óvodapedagógus, 

 törvény által előírt szakember, gyógypedagógus, 

 elfogadó, befogadó, empátiás pedagógiai attitűd. 

Az SNI-s gyermek hatékony nevelése, fejlesztése érdekében több területen dolgozó szakember 

együttnevelésére, együttműködésére van szükség. Az integrált fejlesztésben az adott gyermek 

fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek fogyatékosságának típusához igazodó 

szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógus, terapeuta segíti (módszertani intézmény, utazó tanári 

szolgálat). Közreműködése kiterjed a gyermeket fejlesztő óvodapedagógusok felkészítésére, 

folyamatos tanácsadásra, mely az óvodai nevelőmunkán túl a szülők és az óvoda együttműködésére 

is kellő hangsúly helyez. 

 

1.9.A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 
 

 Fontosnak tartjuk a családias hangulatú, gyermekközpontú, keresztény értékrendre és hazafias 

nevelésre épülő pedagógiai munka végzését, tiszteletben tartva a gyermek személyiségét. 

Fontos a gyermek személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztése, adottságainak teljes 

kibontakoztatása. egyéni képességeinek figyelembe vételével. Ennek érdekében minél jobban 

meg kell ismerni a gyermekeket és annak szüleit. Tökéletesíteni kell a gyermekek értelmét, 

akaratát, érzelmét és a testét. 

 Az egymásért érzett felelősségre, a család, a munka szeretetére és a megbecsülésre kell 

nevelni. 

 Meg kell tanítani a gyermekeket a kudarcok megélésére, feldolgozására. 

 A gyermekek előre ismerjék meg a velük szembe támasztott követelményeket, elvárásokat. 

 A megaláztatást és a hátrányos megkülönböztetést mindenkor kerülni kell. 

 A pedagógus értéket közvetít és mintát nyújt, ezért fontos, hogy fegyelmezett, alapos munkát 

végezzen. Szavahihető, megbízható legyen. A konfliktusokat emberi módon kezelje, a 

türelem, szeretet és a megbocsátás vezérelje.  
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2. Az iskola nevelési programja 
 

2.1A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai 

FELADAT: A CÉL ELÉRÉSE, A LEGHATÉKONYABB MÓDSZERREL-ESZKÖZZEL,  

AZ ALAPELVEK MINDENKORI BETARTÁSÁVAL. 

A nevelés társadalmi tevékenység, mely az egyénben összetett hatásrendszer révén realizálódik. A 

nevelés lényege: értékközvetítés – értékátadás, értékteremtés. Nevelésünk alapja és példaképe az 

evangélium Jézusa.  

 

2.1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei és alapértékei 

 

Nevelési programunk alapvetéseit, alapértékeit a gyermekek, önmagunk, és a szülők számára a 

következőkben foglaljuk össze: 

„A katolikus iskolában a nevelés és oktatás szoros egységben áll annak érdekében, hogy a 

fiatalokat a szabadság felelős használatára nevelje, hogy érzékük legyen a transzcendencia és az 

igazi értékek iránt, megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot, felülemelkedjenek a 

középszerűségen és egyre jobban elkötelezzék magukat Isten és az emberek szolgálatára. 

A teremtett világ eredendően jó. „Saját létünknek ez a pozitív elfogadása a világhoz való 

pozitív viszony alapja, ezért ennek a nevelésben is tükröződnie kell. Elsősorban úgy, hogy a 

pedagógus minden körülmény között elfogadja a gyermeket. (Vö. Isten viszonya az emberhez.) Ez a 

pozitív viszony erősíti meg, vagy alakítja ki a gyermek pozitív viszonyát önmagához.” Ez teszi 

lehetővé a gyermekek egymás közti kapcsolatának irányítását. Megállapítható továbbá, hogy minden 

értékes - spontán, vagy szervezett - megoldásnak elismerést kell kapnia. Az ember értékes voltát és 

méltóságát erősíti az is, hogy egyszeri és megismételhetetlen teremtménye Istennek, melynek 

értéke nem merül ki „használati értékében”.  

A világ, amelyben élünk, ha akarjuk, ha nem, folyamatosan konfrontál bennünket különböző 

helyzetekkel, szituációkkal, problémákkal, kihívásokkal, feladatokkal. Nevezzük ezeket 

összefoglalóan kérdéseknek. E kérdésekre adott válaszainkon múlik életünk minősége, egészségünk, 

boldogságunk. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy e kérdéseket meg akarjuk-e hallani, „észre 

akarjuk-e venni”, és, ha igen, milyen, mennyire hatékony válaszokat adunk rájuk. „Az élet az, ami 

kérdést tesz fel az embernek. Ő az élet által kérdezett, akinek felelnie kell az életnek. ”Életünk 

értelmének megtalálása e kérdésekre adott feleleteinktől függ. Személyes válaszainkat pedig a 

szeretet, a munka/alkotás, vagy egy megváltoztathatatlan helyzet/nehézség elfogadásával adjuk 

meg. „Addig az ember lelke nem nyugszik, amíg meg nem találja az élet értelmét és célját, és létét ki 
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nem töltötte vele.”Az ember akkor képes megragadni létének értelmét, ha képes 

megválaszolni/betölteni a kérdés/szituáció adta lehetőséget és azt valóra váltani. 

Az embernek szabadságában áll elfogadni e kérdéseket, szabadságában áll változtatnia 

magán, továbbá az ember szabad attól is, hogy „ilyenné, vagy olyanná kelljen válnia.” „Az ember 

lényegében folyamatosan dönt arról, hogy melyik számára adódó lehetőséget kívánja megvalósítani, 

és ez által mivé lesz.” Az ember a döntési képességét szellemének szabadságának köszönheti. 

Az élet adta kérdésekre ugyanakkor – a helyzet egyszeriségéből adódóan – az ember 

egyáltalán nem mindegy, hogy mit és hogyan válaszol. A helyzetből fakadóan felelősséggel kell 

válaszolnia, és döntenie kell. Döntésének felelőssége és kockázata pedig őt magát és a 

lelkiismeretét terheli. Az ember a döntései miatt válik azzá ami, és nem a körülmények hatására. 

Döntés hiányában az ember kiszolgáltatottá válik. 

A döntéstől való félelem elkerülése miatt a felelősség örömére, a szabadság szeretetére és 

saját szellemiségének tiszteletére kell nevelni, továbbá bátorságot kell adni az embernek 

önmagához. Mert csak az önmagához való bátorság szabadítja meg az embert az önmagától való 

félelmétől és bizonytalanságaitól. Értjük ez alatt azt a bátorságot, mely által lehetőségeit saját 

hasznára tudja fordítani és képes kiállni amellett, amit helyesnek tart és a lelkiismerete diktál. 

Vállalja személyes nehézségeit és korlátait ahelyett, hogy álarcot vegyen fel, mely az aktuális 

trendnek megfelel, és amely lehetővé teszi a törvényben való anonim elmerülést és feloldódást.  

A helyes döntés meghozatalához – a jó válaszadáshoz – nélkülözhetetlen az értékek ismerete 

és a velük való tapasztalati kapcsolat. Ezért a szokás, példa, meggyőződés-formálás módszereivel 

alakítani kell az egyént- és a közösséget fejlesztő értékeket, vagyis diákjaink jellemét, mely az 

erkölcsi magatartás legfontosabb irányítója. A jellem felel azért, hogy ismereteinket, képességeinket 

az erkölcsileg „helyes” és „értékes” szolgálatába állítsuk.  

Nevelésünk lényege a konstruktív és keresztény életvezetéssel jellemezhető. 

Az ember boldogságának további nélkülözhetetlen eleme, hogy ki tudjon lépni önmagából, 

képes legyen önmagán túli – önmagát meghaladó célokat, feladatokat kitűzni, azokért küzdeni és 

elérni azokat. Röviden: az ember „valósága egy lehetőség, léte egy képesség.”  

Tulajdonképpen ezzel a testi-lelki meghatározottságból az ember szelleme segítségével képes 

önmagán túllépni, képes önmagát meghaladó tetteket véghezvinni. Ezzel a túllépéssel adatik meg 

számára a növekedés, a fejlődés, hogy azzá legyen, azzá váljék, amivé lehet (Vö. talentumokról szóló 

példabeszéd). 

Vagyis a személyre szóló kérdés így szól: „Ha én nem teszem, ki tegye? És én, ha nem most teszem – 

akkor mikor tegyem? És, ha csak magamnak teszem – mi vagyok én akkor?” A válasz nem más, mint 

a megtalált feladat, a küldetés, a hivatás. 
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Így válik helyesen értelmezhetővé az önmegvalósítás fogalma, vagyis: „álmodj nagyot, és 

bontakoztasd ki – add oda –önmagad, képességeidet a másik ember, a környezeted javára, 

gazdagítására és örömére!” 

Annak, hogy jó, ha az ember túl tud lépni önmagán, van még egy másik oka is:  

A lelki egészség nélkülözhetetlen eleme a „van” és a „valamivé levés” közti feszültség léte. 

Ezért nagyon fontos, hogy az embernek legyenek kitűzött céljai, lássa, értse azokat a kérdéseket, 

feladatokat, melyeket az élet tesz fel számára, és legyen képes értük küzdeni is.  

Minden érték interiorizálásának alapja, hogy az ember saját magát el tudja fogadni. Erre az 

alapértékre épül minden további érték felismerése és megtalálása. „Az önelfogadás tartalma olyan 

élmény, mely saját létem feltétlen pozitív voltáról való mélységes meggyőződést jelent.” Ezért az 

iskola támogat minden olyan módszert és képességfejlesztést, mellyel sikeresen fejleszthető az ember 

„értékesség-tudata”. Ezzel összefüggésben kiemelt szerepet szánunk az érzelmi intelligenciás 

képességek fejlesztésének. 

Amint azt a fentiekből láthattuk, az ember és az emberi élet bonyolult. Biológiai és 

pszichológiai adottságaink, hibáink, valamint környezetünk, amelyben élünk olyan erősen 

befolyásolnak és meghatároznak bennünket, hogy egy jóságos, segítő és megbocsájtó, saját 

teremtményét mindig támogató, neki „drukkoló” Isten nélkül, az Őbenne való hit nélkül nem lenne 

képes az ember sokszor emberfeletti erőfeszítéssel, szelleme segítségével önmagából kilépni, 

önmagát meghaladni, vagyis: szeretni és elfogadni önmagát, embertársait és szűkebb-tágabb 

környezetét. Hisszük és valljuk, hogy a szeretet örökké megmarad, hogy a szeretet mindennek a 

kezdete és vége, ennek a szeretetnek forrása Isten, földi kifejeződése, megvalósítója, tanítója 

példaadónk: Jézus Krisztus.  

Mint ahogy az örömöt, a boldogságot, úgy a hitet sem lehet kikényszeríteni. A hit valaminek a 

következménye. Minél görcsösebben akarunk hitre nevelni, annál messzebbre kerülünk kitűzött 

célunktól. Elsősorban vonzó példákkal, vonzó életformával, sok szeretettel, koherens neveléssel 

(érték, egység, ismeretadás, szokásformálás) lehet előkészíteni a hit befogadására a gyermeket. 

Az eddig írtakból világosan látszik, hogy nevelésünk lényegéhez tartozik a közösségi 

kompetenciák legoptimálisabb fejlesztése, egyik legfontosabb értéknek tekintjük a közösséget, 

mint az ember önmagára találásának és kiteljesedésének színterét. A közösségi lét sajátos formája a 

nemzet, mely évezredes értékeivel, kincseivel létünk természetes alapját és biztonságát adja. Ezért 

nemzetünk hagyományainak ápolása, tovább örökítése, a nemzetünk minden tagját testvérének 

tekintő attitűd kialakítása diákjainkban, alapértéknek tekinthető. Mint ahogyan európaiságunk is. 

Iskolánkban a személyesség és a családiasság alapértéknek számít. Az iskolai élet megszervezésének, 

valamint a tananyag feldolgozásának egyik legfontosabb alapja: az élményadás. „Az élmény vonz, 
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motivál, pozitív beállítódást alakít ki az aktivitáshoz.” Az élmény szülte érzelmi hatás teremti meg a 

kapcsolatot az ember és a dolgok között, így az élményadás – az érdeklődés felkeltése mellett – a 

motiváció legfontosabb alkotóelemének tekinthető. 

Végül le kell szögeznünk, hogy minden pedagógiai tevékenységet a gyermekek életkorához 

szabottan, szükségleteikre építve – és nem frusztrálva azokat – nevelési-oktatási céljainkat 

leghatékonyabban megvalósító módszerekkel kell megszervezni és kivitelezni.  

 

Az iskola növendékeiben kialakítandó értékek felsorolása: 

 

 Krisztus-követő, Jézus tanítását, keresztény értékeinket mindenek elé helyező 

 gazdag és művelt érzelmi intelligenciás képességek 

 a másik ember tisztelete, szeretni tudás, segítőkészség 

 erős és fejlett jellem 

 reális önismeret és erre alapozott döntésképesség 

 becsületesség, egyenesség, őszinteség, megbízhatóság 

 tevékeny, munkakedvelő, küzdeni tudó 

 szorgalom és türelem a munkában 

 fegyelmezettség, értékóvás, segítőkészség 

 önfegyelem, a másokra figyelés képessége 

 törekvés az egészséges életmódra, esztétikai igényesség 

 kötelességteljesítés, kíváncsiság és tudásvágy 

 törekvés széles körű műveltségre 

 hazaszeretet, magyarság- és európaiság-tudat 

 tolerancia, szolidaritás, karitativitás 

 a szűkebb és tágabb környezet szeretete és védelme 

 kötődés a családhoz és az iskolához 

 empátia, kooperativitás 

 közösségben is gondolkodni és élni tudó 

 vitakészség és kifejezőkészség 

 innovatív készség, kreativitás 

 az érték és a talmi közötti választás képessége 

 

2.1.2  A nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei  

 



SZENT IMRE KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

34 

 

Célunk Krisztust követő, egyénileg értelmes életvezetésre, ezáltal kiegyensúlyozott, 

harmonikus, és alkotó életre képes gyermek nevelése. 

Értelmesen élni azt jelenti, hogy az egyes életszituációkban értékalkotással előre visszük saját 

személyiségünk és környezetünk fejlődését. Ennek alapja a szeretet, a másokért való élet, 

értékhordozó célok kitűzése és törekvés azok elérésére.  

E célkitűzést fogalmazza meg iskolánk jelmondata: 

„SZERESD FELEBARÁTODAT, MINT ÖNMAGADAT!” 

Ezért: 

Jézushoz vezetjük diákjainkat, hogy megismerjék, szeressék és kövessék Őt. Kihívások elé 

állítjuk őket, hogy önmagukhoz képest minél kiválóbb tanulmányi eredményt érjenek el, és 

felébredjen bennük az egész életen át tartó tanulás és a személyiségük, jellemük fejlesztésének a 

vágya. Mellettük állunk és bátorítjuk őket, hogy nyitottá váljanak a növekedésre, és így szellemi – 

lelki kvalitásukat, erkölcsüket tekintve felkészült, hívő emberekké váljanak, akik elkötelezettek a 

béke, az igazságosság szolgálatára a helyi közösség, a nemzet és az emberiség nagy családja 

érdekében egyaránt. Az általános iskolai képzésünk elvi célkitűzése az, hogy a program elején 

felsorolt értékek közül minél többet juttasson el a tanulókhoz, az életkoruknak és életkori 

sajátosságaiknak legmegfelelőbb formában.  

 

Oktatási cél és feladat: felkészíteni a gyerekeket a középfokú továbbtanulásra, kialakítani 

bennük azokat a készségeket, amelyekre alapozva képesek lesznek az egyéniségükhöz leginkább 

megfelelő iskola kiválasztására. Kreatív, innovatív, a világra nyitott, egyéni teljesítményre és 

csoportmunkára egyaránt képes, korszerű tudással rendelkező embereket kell képezni. Ehhez 

olyan dinamikus, élmény és tevékenység alapú oktatási és tanulási módszereket kell 

alkalmaznunk, amely hatékonyan fejlesztik a tanított ismeretek bevésését, rögzítését és alkalmazását. 

 

Nevelési céljainak megvalósításának érdekében a következő feladataink vannak: 

 A gyermek, a pedagógus és a szülő személyiségének maximális tisztelete. 

 Személyiségorientált nevelés, mellérendelői és példaadó nevelési attitűd. 

 Familiáris szociális klíma kialakítása – családias hangulatú iskola. 

 Diák és pedagógus legyen képes felelősséggel élni szabadságával. 

 Ki kell alakítani, hogy diákjaink és pedagógusaink értékeik tudatában képesek legyenek 

másokat gazdagítani és építeni, átadni-odaajándékozni embertársuknak önmagukat.  

 Segítsük a tanulókat abban, hogy képesek legyenek megélni a másik ember szeretésének, a 

másoknak való jót-tevés, és a szeretve levés örömét. 
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 Segítsük a tanulókat abban, hogy közel tudják engedni magukhoz a jól végzett munka 

örömét. Tudatosítani kell bennük, hogy a jól végzett munka önmagában is sikerélményt ad, 

rövidebb-hosszabb távon sikert szül, viszont a siker nem feltétlenül látványos és nem jelent 

külső tündöklést.  

 Képessé kell tennünk a tanulót arra, hogy nehéz problémákkal, feladatokkal, 

élethelyzetekkel is meg tudjon küzdeni. 

 Kerülni kell minden olyan szituációt, mely a tanulók értelemre törekvését frusztrálja. 

(„Ennek most mi volt az értelme?” „Nem értem ezt miért?”) 

 Mivel az elsajátítandó ismeretek mindegyike az élet valamely területéről szól, az élet 

valamely részét öleli fel, igyekezni kell azt mind inkább az élethez közelíteni. Ez a 

megközelítés az ismeretszerzés élményszerű feldolgozását rejti. Ezért az eredményes és 

hatékony oktatás miatt az iskola határozottan támogatja az intézményen kívüli ismeretszerzést 

(múzeum és színházlátogatások, kiállítás megtekintése, tanulmányi séták/kirándulások stb.) és 

ehhez az ismeretszerzéshez kapcsolódó módszereket. (pl. projekt, csoport munka, kooperatív 

tanulás). 

 

2.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A tanulói személyiség „erejének”, épségének növelése (kompetencianövelő stratégia); 

 

általános:  

a minden emberben benne rejlő fejlődési lehetőségek minél teljesebb megvalósulásának, a tanulói 

személyiség teljes kibontakozásának segítése; 

 

konkrét:  

 az esélyegyenlőséget és az egyes tanulók fejlettségét, lehetőségeit, érdeklődését figyelembe 

vevő nevelés,  

 olyan iskolai életmód megszervezése és működtetése, amelyben a tanuló a nevelési 

folyamatnak nemcsak tárgya, hanem alanya is,  

 az egyértelmű elvárások és feladatok oly módon történő meghatározása, amely a gyermeki 

személyiség méltóságának, önállóságának tiszteletben tartásával párosul. 

 

 

Ezzel kapcsolatban az iskola feladata: 
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 Krisztus követésének vágyát felébreszteni tanulóinkban (példaadáson, élményeken, 

tevékenységeken, és ismeretátadáson keresztül), továbbá a keresztény értékeink 

integrációja, rögzítése diákjaink életvezetésébe, személyiségébe. 

 Nemzeti értékeink, hagyományaink és nyelvünk értékeinek, szépségeinek megismertetése, 

az ezzel kapcsolatos felelősségérzet és érzelmi kapcsolatok kialakítása – különös 

tekintettel a határon túli magyarokkal való kapcsolatokra. 

 A konstruktív életvezetés képességének kialakítása, fejlesztése, jellemnevelés. 

 A közösségfejlesztő (munka, karitativitás, értékóvás, fegyelem) és önfejlesztő (tanulás, 

esztétika, egészséges életmód) magatartás- és tevékenységrepertoár ösztönzése, ezzel 

párhuzamosan a destruktív megnyilvánulások leépítése. 

 Az iskolai nevelésben prioritást élvez az általános, keresztény és nemzeti értékek átadása. 

A személyiségfejlesztés során ezen felül a további értékeknek kell megvalósulnia. 

 A biológiai lét értékei: az élet és a természet értékeinek szeretete, megbecsülése, tisztelete, 

az egészség értéke, az egészséges életmód és az ahhoz kapcsolódó szokások. 

 Az „én” harmóniájára vonatkozó értékek: önismeret, önbizalom, önművelés. 

 Az önálló tanuláshoz, ismeretszerzéshez és a problémamegoldó gondolkodáshoz 

szükséges alapvető készségek, képességek kialakítása, fejlesztése. 

 A társas kapcsolatokra vonatkozó értékek: tisztelet, szolidaritás, szeretet, tolerancia, 

kooperativitás, illemszabályok. 

 A társadalmi eredményességre vonatkozó értékek: folyamatos tanulás, 

problémaérzékenység, kreativitás, szellemi igényesség, bátorság, megküzdő képesség, 

kitartás. 

 A humanizált társadalom- és világkép értékei: hazaszeretet, az egyetemes emberi jogok 

tiszteletben tartása, a hazai,az európai és az egyetemes kultúra értékeinek megbecsülése 

 Az eredményes életvezetéshez szükséges kompetenciák és értékek kialakítása, fejlesztése. 

 Az érzelmi intelligenciához kapcsolódó képességek kiemelt fejlesztése. 

 A tanulók testi, értelmi, erkölcsi, gyakorlati képességeinek fejlesztése. 

 A környezetből származó megterhelések, ártalmak csökkentésére irányuló prevenciós feladatok, 

programok megvalósítására való törekvés. 
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2.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

  

A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a 

gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel 

összefüggő feladatokra, amelyek különösen 

 az egészséges táplálkozás, 

 a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

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

vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

 a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

 a személyi higiéné területére terjednek ki. 

 

2.3.1 Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

 

 A szülői házzal folyamatos és őszinte kapcsolatot kialakítva dolgozunk együtt diákjaink 

egészséges fejlődéséért.  

 Iskolánkban fontos feladatnak tartjuk, hogy tanulóink felismerjék az egészség érték voltát és 

kialakítsuk bennük az egészség megtartására és fejlesztésére az igényt. A tantestület 

feladatának tekinti az egészséges életmód szemléleti alapjainak megismertetését. 

 A tanulók személyiségének és képességeinek megismertetése és alakítása, a fiatalok 

önismeretének fejlesztésével együtt teszi lehetővé, hogy diákjaink a család és az iskola 

véleményét is figyelembe véve olyan életpályát tudjanak választani, amelyben sikeres és 

boldog felnőttek lehetnek.  

  Minden tantárgynak vannak csatlakozási pontjai az egészségfejlesztéshez. A legjelentősebb 

feladat az osztályfőnökökre, biológia, természetismeret és testnevelés szakos pedagógusokra 

hárul.  

 Az egészségügyben dolgozók szakmai segítségét is igényeljük ahhoz, hogy diákjaink 

elsajátítsák az egészséges életvitel szabályait. Közvetlen kapcsolatot tartunk fent az 

iskolaorvossal, a védőnővel, az iskolafogásszal, az ANTSZ munkatársaival, a RÉV 

Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat szakembereivel és a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

 A gyermekeknek általában már otthonról hozott táplálkozási szokásaik vannak, mégis feladata 

az iskolának, hogy az oktatáson felül az egészséges táplálkozási szokásokat is megismertesse, 

és elfogadtassa a tanulókkal. 

 Diákjaink egészségi állapotát az iskolaorvos és a védőnő segítségével évente felmérjük.  
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 A testnevelés órákon és délutáni foglalkozásokon megismertetjük tanulóinkkal a rendszeres 

testmozgás az egészséges életmód előnyeit, a sportsérülések elkerülésének, a segítségadás 

módjának lehetőségeivel, a természetben űzhető sportok, mozgások fokozottan jótékony 

hatásaival. 

 A magyar közoktatási rendszer egyik fontos eleme, hogy az iskolák pedagógusai részt 

vegyenek az egészségnevelésben, a dohányzás, az alkohol és drogfogyasztás megelőzését 

célzó programokban.  

 

A tanulók az osztályfőnöki és a biológia tantárgy keretében megismerik: 

 a serdülő szervezet egészséges működését befolyásoló környezeti hatásokat 

 a rendszeres mozgás fontosságát, annak élettani hatásait 

 az emberi test főbb szervrendszereit, azok működését 

 az ember legfontosabb tápanyagait, a főbb vitaminokat 

 a leggyakoribb gyerekbetegségeket 

 az elsősegélynyújtás és betegápolás alapjait 

 A személyes higiénia fontossága, illetve a helyes testápolás, valamint az egészséges 

táplálkozás témakörét az életvitel tantárgy keretében is oktatjuk. 

 

2.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, 

biológia és testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. 

 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

 tudatosodjon a tanulóban, hogy a bajba került társainknak nyújtott segítség elvárható emberi 

cselekedet 

 az ehhez szükséges tudás elsajátítása 

 mindenkinek lehetőséget ad a szakszerű alkalmazásra, ha arra van szükség 

 adott helyzetben gyorsan és hatékonyan tudjon segítséget adni 

 még az iskolában sajátítsa el az elsősegély nyújtási alapismereteket 

 gyors és biztos cselekvőképes, segítőkész magatartás kialakítása 
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Cél, hogy a tanuló képes legyen: 

 vészhelyzetet felmérni, 

 vészhelyzetben nyugodtan, logikusan cselekedni, 

 szakszerűen segítséget kérni, 

 sérülteket megvizsgálni, 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

 Elméleti ismeretek elsajátítása tanítási órákon 

 Gyakorlati ismeretek külső egészségügyi szervezet segítségével (iskolaorvos, védőnő) 

 

2.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

„Az iskola épp azzal válik katolikussá, hogy – bár más-más fokon – az iskolai közösség minden tagja 

osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az iskolában az evangéliumi elvek 

válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá.” 7 

 

Mind a közösségfejlesztés, mind a személyiségfejlesztés sikerének alapja a 

pedagógustestület érték-orientáltsága, érzelemi és értelmi intelligenciája, műveltsége, fegyelmezett 

céltudatossága, igényessége, humorérzéke, következetessége. E tulajdonságok biztosítják 

hitelességét. Ez pedig azért alapvető fontosságú, mert a „vezető” legfontosabb dolga a példaadás. 

„Vezető” alatt elsősorban a (görög) „paidagogosz”-t értjük, melynek jelentése: gyermekvezető. 

A pedagógusközösség számára az egyik legnagyobb feladat a tudatos közösségfejlesztés.     

Ez azért nehéz feladat, mert az oktatás, az iskolai teljesítmény fejlesztése és növelése, alapvetően 

individuális tevékenység: az iskola tételes, következményekkel járó értékelése az egyéni 

teljesítményt méri. A napi munka során a személyre szóló fejlesztés a leghatékonyabban alkalmazott 

nevelési módszer. Ennek feltétele a tanár részéről olyan szintű empátia, amely segítségével minden 

tanítványának hiteles cselekvési mintát tud felkínálni. 

Ugyanakkor a gyermekek életében az iskola a közösségi szocializáció legfontosabb terepe is, 

ahol az intézmény nevelési célkitűzései megvalósulnak. Ráadásul a tanulási teljesítményre is 

döntő hatással van, hogy érzelmileg és szellemileg hogyan, és milyen mértékben érzi magát 

biztonságban, az iskolában.  

A familiáris szociális klíma megteremtése ezért is alapkövetelmény mind a gyermekek, mind a 

tantestület körében, lényegében az egész iskolában. Ez feladatot ró egyrészt a pedagógusokra és az 

                                                 
7 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 34. oldal 
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iskola minden dolgozójára, másrészt – a tantestülettel kapcsolatban – az iskola igazgatójára és a 

vezetőségére is. Az alapelvek, valamint a pedagógiai eszközök, eljárások leírásánál is megjegyeztük 

már, hogy nagy szerepet szánunk az életszerű tanítási lehetőségek megragadásának. (projekt nap, 

csoportmunka, tanulmányi kirándulások stb.) Így nem csak az optimális ismeretszerzést segítjük, 

hanem ezzel a közösségformálásra is számos olyan új lehetőség adódik, mellyel a pedagógus 

kollégák hatékonyan valósíthatják meg az iskola nevelési célkitűzéseit.  

 

Iskolánkban a közösségi nevelés a következő területeken zajlik: 

 Tanórák: hittanórák, szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák 

 Tanórán kívüli foglalkozások: napközi, tanulószoba, szakkörök, lelkigyakorlatok, 

zarándoklatok, kirándulások, erdei iskolák 

 Diák önkormányzati munka 

 Szabadidős foglalkozások 

 

2.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: 

 A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a 

munkaerkölcs erősítésével; 

 Használja ki a kooperatív oktatásszervezés társas interakciós lehetőségit; 

 A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek támogatása; 

 A közösségi kompetenciák kialakítása, fejlesztése példamutatással, releváns 

tevékenységekkel, mellérendelői pedagógus attitűd alkalmazásával; 

 A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése; 

 Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, kísérlet, 

verseny) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése; 

 Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt követeléseivel és nevelési 

eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja. 

 

2.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 A tevékenység pedagógiai irányításával biztosítsák, hogy a különböző játékok, tevékenységek 

megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a közösséghez való tartozás érzését. 

 A sokoldalú és változatos fogalakozások (zenei, tánc, képzőművészeti, kézműves, stb.) 

járuljanak hozzá a közösségi magatartás és a szociális kompetenciák fejlesztéséhez, 

erősítéséhez. 
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 Az iskolán kívüli együttléti formák (séták, a kirándulások, erdei iskolák stb.) mélyítsék el a 

természetszeretetet és a környezet iránti felelősséget. 

 

2.4.3 A diák önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

 Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, amellyel 

segíti az iskolában folyó munkát, a diákok életének élményszerűbbé tételét. 

 Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket. 

 Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére. 

 

2.4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

 Szervezze meg élményszerűen és személyiséget gazdagító-fejlesztő értékekkel a korosztály 

szabadidős tevékenységét. 

 Fejlessze a csoportokban végzett közös tevékenység során az önismeretet, az önfegyelmet, az 

együttműködést és az örömöt. 

 Segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok elmélyítésével az egész 

személyiség fejlesztésére hatnak. 

 Építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal, szüleikkel, lehetőség szerint pedig 

plébániával, egyházi személyiségekkel, külső szakemberekkel. 

 

2.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza.  

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a köznevelési törvény, pedagógiai és 

szaktárgyi útmutatók, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, a Szervezeti és 

Működési Szabályzat, a szaktanácsadó/szakértő ajánlásai és az igazgató útmutatásai alkotják. 

 

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, a helyettesített órák vezetése, 

 osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 
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 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 kötelező szentmiséken és egyéb iskolai lelki programokon való részvétel  

 iskolai és tanári lelkigyakorlatokon való részvétel 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségek szakmai munkájában, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés 

 szertár rendezése, leltárok és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása 

 a szakértői véleménnyel rendelkező diákok külön értékelése, segítségnyújtás 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza 

meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 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, fogadó órát tart. 
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 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások 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 éves és havi programokról 

feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek 

szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 Figyel az osztály dekorációjának aktualitására, osztályával ízléses dekorációt készít. 

 A házirendet ismerteti és betartatja tanítványaival. 

 

2.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

2.6.1  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

 

A tehetség gondozása Isten által ránk szabott feladat. Minden gyermeknek törvény adta joga, hogy 

olyan oktatási folyamatban részesüljön, amely során fejlesztheti meglévő kivételes képességeit,  

talentumait. 

Iskolánkban "integráló" tehetséggondozást végzünk, órarend- és csoportbontással és speciális 

pedagógiai technikákkal igyekszünk eredményeket elérni. 

 

„Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló:  

az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális 

képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti 

erős motiváció, elkötelezettség.” (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4.§ 14.) 

 

A tehetséggondozás célja: 

 a megismerés és az érdeklődés területeinek kiszélesítése 

 a tantárgyi keretek között megtanult információk közötti összefüggések megláttatása, 

felfedeztetése  
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 a gyermekek belülről vezérelt motivációjának kialakítása: annak elérése, hogy a megismerés 

vágya és a kíváncsiság, mint belső energia hajtsa a gyermek fejlődését 

 

A tehetséggondozás feladata a tehetséges tanulók: 

 egyéni adottságainak, képességeinek felderítése 

 személyiségének sokoldalú kibontakoztatása, differenciált tanórai foglalkozással, szakköri és 

egyéb foglalkozások biztosításával 

 kellő motiválása 

 képességeikhez mért megfelelő terhelést és feladatot kapjanak 

Iskolánk tantestülete minden tanév elején dönt – a konkrét igények és az iskola lehetőségeinek 

figyelembevételével – a tehetséggondozó órák számáról, a tantárgyi és levelező versenyekről, 

amelyekre felkészítjük tanulóinkat.  

 

A tehetséggondozás színterei: 

 Iskolai sportkör: diák sportegyesület (DSE) 

Az iskola minden tanulója tagja az iskolai sportkörnek. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési 

órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a 

különféle iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre elsősorban atlétika, kézilabda, foci és 

tornaversenyekre. 

 Szakkörök: 

Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. A legmegfelelőbb létszám 

8-14 tanuló. A szakkörök a tanév elején jóváhagyott munkaterv alapján működnek. Szakköreink egy 

része tantárgyakhoz kapcsolódik. Az érdeklődő tanulóknak többletismeretet nyújt, fejleszti 

gondolkodásukat és problémamegoldó képességüket. Szakköreink másik része segíti a helyes 

életmód kialakítását, a kultúra és a hagyományok ápolására, művelésére ad lehetőséget.  

A szakkörökre való jelentkezés önkéntes, de jelentkezés után egy félévre a részvétel kötelező. 

 Versenyek, bemutatók, pályázatok: 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle évente rendszeresen megszervezett 

tantárgyi és levelező versenyek. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való 

részvételre is felkészítjük. A versenyek megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a szaktanárok 

végzik. A tehetséges tanulók fejlesztéséhez nagyban hozzájárul, hogy tanulóinkat benevezzük 

különböző pályázatokra is. Ezeken az alkalmakon a résztvevők külső szakemberektől is megerősítést 

kapnak képességeikről, melyek motiválják és még jobb teljesítményre sarkallják őket. 
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 Tanórai differenciálás 

Órakeretek között a tehetséges tanulók differenciált feladatokat kaphatnak, melyek mennyiségben és 

minőségben is többletet jelentenek a jobb képességgel rendelkező, terhelhetőbb tanulóink számára. 

Házi feladatok kijelölésekor is érvényesül a differenciált feladatkijelölés. 

 

2.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program  

 

Felzárkóztató programok 

Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak 

jelentős, a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt jelentő különbségek, 

hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági szabályok ismeretében, személyi 

higiénia terén, vallásgyakorlás külső formáinak ismeretében is. 

A személyes törődésnek, beszélgetéseknek nagy szerepük van a lelki, viselkedésmódbeli 

lemaradások leküzdésében. 

A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet kívánó pedagógiai 

tevékenység. Minden esetben a lemaradás fokának és okainak feltárásával kezdődik. Cél a 

hiányosságok leküzdéséhez vezető legmegfelelőbb módszer kiválasztása, amely nagy körültekintést 

igényel. 

A felzárkóztatás egyik formája a korrepetálás, amelyet mint lehetőséget ajánl fel a pedagógus a 

gyermeknek és szülőjének. A tanuló korrepetálásának szükségessége merül fel, ha: 

 Az aktuális tananyag ismeretében alapvető hiányosságai vannak. 

 Hosszabb hiányzás után a tananyag bepótlása érdekében a tananyag elsajátításához az 

átlagosnál több segítséget igényel.  

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

tanulóink tanulmányi előrehaladásának, szocializációjának elősegítését különleges gondozás 

keretében szervezett komplex programunk segíti, biztosítva ezzel integrált oktatásuknak 

feltételeit, támogatva esélyegyenlőségüket.  

 

Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek 

során történik 

 preventív képességfelmérések a elsős tanulók körében a tanulási zavar illetve beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézség veszélyeztetettségének korai felismerése érdekében 

  első és a második évfolyamon szervezett egész évfolyamra kiterjedő egyéni tantárgyi 

felmérések a tanulási problémák, zavarok korai felismerésének érdekében 
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 dyslexia, dysgraphia prevenció és reedukáció 

 dyscalculia prevenció és reedukáció 

 kapcsolattartás pedagógiai, pszichológiai szakszolgálatokkal, szakintézményekkel  

(Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, 

Logopédiai Tagozat, Gyermek és Ifjúsági Ideggondozó, Gyermek-neurológiai szakrendelés, 

Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság stb.) 

 egyéni képességekhez, szükségletekhez igazodó differenciált tanórai munka szervezése 

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

esetében biztosítjuk a méltányos számonkérés és értékelés, valamint a tanórai differenciálás 

lehetőségeit. Ennek irányadó elveit az 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4.§ 

25. pontja alapján a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelveiben 

leírtak adják. 

 felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások 

 napközi otthon 

 iskolai könyvtár használata 

 az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni, vagy csoportos használata 

 a továbbtanulás irányítása segítése 

 

2.6.3 Sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók különleges gondozása 

 

 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4.§ 25. pontja alapján: 

„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” 

 

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

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

életkorához viszonyítottan jelentősen alul teljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

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

igényűnek.” 
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A fejlesztő pedagógia célja iskolánkban a tanulási nehézségek megelőzése, a tanulási problémák 

lehetséges mértékű csökkentése és ezzel a sajátos nevelési igényű tanulási zavar veszélyeztetett, vagy 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek szocializációjának és tanulmányi 

továbbhaladásának elősegítése, esélyegyenlőségük támogatása. A különleges gondozás keretében 

nyújtott pedagógiai, gyógypedagógiai rehabilitációs ellátás iskolán belüli biztosítása a tanuló 

problémájának komplex kezelését teszi lehetővé. A gyermek terápiás ellátása mellett könnyebben 

megvalósítható a család, iskola, szakszolgáltatás hármas kapcsolatrendszere, és hatékonyabbá válhat 

együttműködésük a gyermek érdekében. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulási zavar veszélyeztetett, vagy a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulóink ellátására kidolgozott szakmai programunk részei: 

 

a, Diagnosztikai felmérések 

A diagnosztikai jellegű felmérések célja a különleges gondozás keretében biztosított rehabilitációs 

foglalkozásokat megelőzve tanév elején a fejlesztő munka tervezéséhez, valamint tanév közben az 

eredménymegállapító értékelő munkához információszerzés biztosítása a fejlesztésre szoruló sajátos 

nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókról. 

Diagnosztikai felmérések fajtái: 

 Csoportos „preventív” diagnosztika 

 Egyéni képességfelmérések 

 Egyéni tantárgyi felmérések 

 

 b, Fejlesztő korrekciós foglalkoztatás 

A fejlesztő foglalkozásokon célzott képességfejlesztés és speciális korrekciós fejlesztés  

(dyslexia, dysgraphia, dyscalculia prevenció és reedukáció) folyik a részképesség-sérüléseknek, 

illetve a tanulási problémák típusának megfelelően. A foglalkozások szervezési formájukat tekintve 

kiscsoportos vagy egyéni foglalkozások lehetnek. A csoportok osztályonként szerveződnek mivel 

időpontjuk az osztályok órarendjéhez igazított.  

 „Megelőző” prevenciós korrekció: A prevenciós foglalkozások az első évfolyamon szervezett 

olyan fejlesztő foglalkozások, amelyeknek célja a tanulási zavar kialakulásának lehetséges 

mértékű megelőzése. 

 A reedukációs foglalkozások: célja a már kialakult, diagnosztizált tanulási problémák 

lehetséges mértékű csökkentése speciális pedagógiai terápiás módszerekkel a 

képességprofilnak és a tanulási zavar jellegének megfelelően. 
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c, Konzultáció, terápiás tanácsadás a szülőknek 

A szülőkkel való együttműködés érdekében rendszeres konzultációs lehetőséget biztosítunk a 

szülőknek. A fogadóórák konzultációk feladatai: 

 a tanév eleji, tanév közbeni csoportos vagy egyéni felmérések eredményeinek megbeszélése, 

ismertetése a szülőkkel; 

 a tapasztalat és információcsere biztosítása, a szülők információi alapján a tanulási 

nehézségek oki hátterének pontosítása, valamint a foglalkozások eredményeinek, 

tapasztalatainak és a szülők otthoni megfigyeléseinek egyeztetése; 

 terápiás tanácsadás, melynek célja, hogy megismertesse a szülőt azokkal a módszerekkel, 

eszközökkel, amelyekkel hatékonyan segítheti gyermeke fejlődését, otthoni tanulását  

(egyes esetekben a szülő is bevonható ily módon a korrekciós fejlesztésbe); 

 a gyermek iskolai előrehaladását, szocializációját elősegítő nevelési tanácsadás; 

 kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás lehetőségeinek ismertetése más szakszolgáltatásokkal, azok 

vizsgálati eredményeinek (pl.: szakértői javaslat) megbeszélése; 

(Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, 

Városi Logopédia, Gyermek és Ifjúsági Ideggondozó, Gyermek-neurológiai szakrendelés, 

Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság stb.) 

 lehetőség van arra, hogy a Nevelési Tanácsadó szakembere kérésünkre a vizsgálatra küldött 

gyermeket az iskolában mérje fel, és a szülővel rögtön konzultáljon, tanácsokat adjon; 

 

d, Konzultáció a pedagógusokkal 

A pedagógusokkal való folyamatos kapcsolattartás célja a gyermek egyéni szükségleteinek 

megfelelő, integrált oktatási formában szervezett hatékony ellátásának biztosítása a tanórákon is. Az 

együttműködés kiterjed a diagnosztizálás folyamatára, a fejlesztés irányvonalainak megállapítására és 

a fejlesztési program kidolgozására. Ennek irányadó elveit a Sajátos nevelési igényű  tanulók iskolai 

oktatásának tantervi irányelveiben leírtak adják. 

A felmentéssel rendelkező gyermekek részére szaktanáruk a fejlesztőpedagógus közreműködésével 

saját fejlesztése tervet készít az adott tárgyból, mely tartalmazza azokat a módszereket, melyek 

segítik az adott anyag elsajátítását. 

 

 e, Kapcsolattartás pedagógiai, pszichológiai szakszolgálatokkal 

A tanulási nehézség, tanulási zavar multi kauzális és multi faktoriális jelenség. A sajátos nevelési 

igényű tanulási zavar veszélyeztetett, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
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gyermekekkel való foglalkozás során fontos a kapcsolattartás, együttműködés, más kompetens 

intézményekkel, pedagógiai, pszichológiai szakszolgálatokkal, szakintézményekkel  

(Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, 

Logopédiai Tagozat, Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság stb.) 

 

2.6.4 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

 

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

megszüntesse. A feltárásánál az a cél, hogy a gyermek problémáit elsősorban a Gyermekjóléti 

Szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudjuk kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. 

 

Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző 

védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett 

önkéntes nyilatkozata szerint, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában 

legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan 

hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek; 

 

Iskolánk alapvető feladata a gyermek és ifjúságvédelem területén: 

 a tanulók problémáinak feltárása, 

 a problémák okainak megkeresése 

 segítség nyújtás a probléma megoldásához, 

 a felmerülő problémát egyeztetni kell a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

Ahhoz, hogy a tanulók és a nevelők személyes kapcsolatukat kialakítsák, szükség van 

családlátogatásokra, hiszen ezen keresztül lehet a gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos 

problémákat feltárni és kezelni, illetve megelőzni. Minden egyes pedagógus közreműködik a 

gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermeket veszélyeztető körülmények 

megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

 

Nehezebb a segítségadás azokban az esetekben, ahol a család a gyermek számára nem biztosítja a 

megfelelő erkölcsi hátteret, a szülő életvitele negatív példa a gyerek előtt. 
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Az iskolában a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

működik. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok 

gyermek és ifjúságvédelmi munkáját.  

 

Ezen belül feladatai közé tartozik: 

 a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, 

amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak 

 családlátogatáson vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében 

 segíti a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét 

 fokozottan odafigyel, egyéni beszélgetések keretében is a személyes problémák megoldására 

 az iskolai étkezés kifizetése körüli problémák kezelése 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős és szünidei 

tevékenységek) 

 korrepetálás (nevelési, beilleszkedési zavarok külön segítése) 

 a tehetséges tanulók külön segítése és továbbtanulásuk biztosítása 

 a tanulók szociális helyzetének javítása segélyezéssel és természetbeni támogatással 

 a szülőkkel való együttműködés 

 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatról, szolgáltatásokról 

 

Az évenkénti ellenőrzés szempontjai: 

 az iskolások összlétszáma 

 veszélyeztetettek száma 

 hátrányos helyzetű gyermekek száma 

 halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma   

 három vagy több gyermekes családok száma 

 

Kapcsolattartás az alábbi intézetekkel:  

 Kecskemét Polgármesteri Hivatal Oktatási és Szociális Osztály (Kecskemét, Kossuth tér 1.) 

 Gyermekjóléti Szolgálat (Kecskemét, Fecske utca 20.) 

 Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat (Kecskemét, Fecske u.20. 

 1. sz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (Kecskemét, Juhar u. 23) 

 Nevelési Tanácsadó (6000 Kecskemét, Fecske utca 8.) 

 Egészségügyi szervek, védőnő, orvos, ANTSZ 

 Rendőrség  
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 Családsegítő Szolgálat 

 Máltai Szeretetszolgálat     

 Logopédiai Szakszolgálat 

 

2.6.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 a felzárkóztató órák 

 a felzárkóztató foglalkozások 

 az iskolai könyvtár használata 

 az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

 a nevelők és tanulók segítő, személyes kapcsolatai, 

 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése, 

 a családlátogatások 

 a továbbtanulás irányítása, segítése 

 az iskolai gyermek és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége 

 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében, 

hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek. 

 az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek 

 a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek 

 alapítványi támogatás nyújtása a tanulmányi kirándulásokhoz, versenyekhez, táborokhoz 

 

2.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje 

A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 46.§- a szerint, mely tartalmazza a tanuló jogait és 

kötelességeit, a következőket tartjuk irányadónak. 

A tanuló joga különösen, hogy: 

 hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai 

gyakorlásához szükséges eljárásokról, 

 az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden 

kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá 

tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben 

javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, a 

diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül - a 

tizenötödik napot követő első ülésen - érdemi választ kapjon, 
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 személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az 

érdekeit érintő döntések meghozatalában 

 választó és választható legyen a diákképviseletbe, 

 a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá e törvényben 

meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását, 

 a tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 120. §-a szerint: 

Iskolánkban diákönkormányzat tevékenykedik. 

 A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 Az iskolai diákönkormányzat véleményét - az Nkt. 48. § (4) bekezdése szerint 

a) a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

b) a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

c) a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

d) az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

e) az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

f) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

g) az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben ki kell kérni.  

 Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 

diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a 

meghívót - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a tárgyalás határnapját legalább tizenöt 

nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 

 

2.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

 

2.8.1  A szülők közösségét érintő együttműködési formák 

A gyermekeink nevelésének hatékonysága érdekében maximálisan jó együttműködésre kell 

törekednünk a szülőkkel és a családokkal.  

A szülőkkel fenntartott kapcsolatot, a szülői munkaközösség rendszeres találkozásain kívül évi 

három szülői értekezlet, fogadóórák, közös kirándulások, rendezvények, szülők-nevelők bálja, 

családlátogatások erősítik. A nyílt napok tartása bepillantást enged a mindennapi munkába. 

A kapcsolattartás formái: 

 családlátogatás 
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 szülői értekezlet 

 fogadó óra 

 nyílt tanítási nap 

 írásbeli tájékoztató 

 szakkörök indítása 

 előadások szervezése 

 közös kirándulások 

 pályaválasztási tanácsadás 

 közös lelki nap 

 közös zarándoklatok 

 plébániával közös programok 

 

2.8.2  A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 A tanítványainkat tömörítő diákönkormányzat munkája az iskolai élet fontos része. 

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

iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

Eszközei ebben a Kisokos programfüzet, az iskolai honlap, az iskolarádió és az iskolagyűlés. 

 A diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és 

faliújságon keresztül, az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a 

diákokat. 

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

választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával és  a nevelőtestülettel. 

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

folyamatosan tájékoztatják. 

 

2.8. 3 Kapcsolat az iskola külső partnereivel 

 Az iskola vezetése arra törekszik, hogy fenntartójával, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 

Érseki Hivatalával jó és gyümölcsöző munkakapcsolatot tartson fenn. 

 A katolikus iskola természetes környezetét adja az egyházközség, amely lelkiségével a rá 

jellemző karizmákkal meghatározó befolyással van az iskolára. A diákok nagy százaléka az 

adott közegben nőtt fel. Az ő és a szüleik révén az egyházközség sajátos érdekeltsége alakul 

ki a katolikus iskola kifogástalan erkölcsi és szakmai minőségében. 
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 A más egyházi iskolákkal való kapcsolattartás révén iskolánk mintát, tapasztalatokat, a jobb 

önmegismerést szolgáló összehasonlítási alapot nyer, intézményi és személyes, emberi 

kapcsolatokban gyarapszik. 

 A kapcsolatok rendszerében sajátos helyet foglal el a kapcsolattartás a tömegkommunikációs 

eszközökkel: sajtó, rádió, tv. Az iskolának, mint szellemi műhelynek híradással kell lennie 

szellemi produktumairól, formáló tevékenységéről. 

 

Partnereink: 

 Katolikus Pedagógiai Intézet, 

 Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Érseki Hivatala 

 Kecskeméti Főplébánia 

 Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága, 

 Kecskemét Város Önkormányzat 

 RÉV Szenvedélybetegségek Segítőszolgálat 

 az iskola körzetében lévő óvodák, 

 önkormányzati általános és középiskolák, 

 közművelődési intézmények, 

 Nevelési Tanácsadó 

 Parázs Pasztorációs Központ 

 Piarista Iskola 

 Kecskeméti plébániák 

 határon túli magyar iskolák 

 

2.9 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

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

 osztályozó vizsgákra, 

 javítóvizsgákra vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megadásához, ha 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 
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 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 

az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 aki a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott 

időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

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

előtt tesz vizsgát. 

 Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 

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

évben kell megszervezni. 

 

A tanév végi javítóvizsgák rendje: 

 Az 1-3 tárgyból elégtelen osztályzatot kapott tanulók javítóvizsgájának időpontja augusztus 

15-31. között az igazgató által kijelölt nap. 

 Indokolt esetben (betegség vagy külföldi tartózkodás) a vizsga időpontja október 31-ig 

jelölhető ki. 

 Az október 31-ig le nem tett vizsga évismétlést von maga után. 

 A javító- és osztályozóvizsgát háromtagú bizottság végzi. 

 A bizottság tagjai: az igazgató vagy helyettesei, a tantárgyat tanító szaktanár vagy tanító 

(kérdező) és egy lehetőleg azonos szakos tanár, illetve tanító (elnök). 

 

Az értékelés rendje: 

Az értékelés a helyi tantervben megfogalmazott osztályozási értékelési formák és kritériumok szerint 

történik. 

 

A vizsgatárgyak részei és követelményei: 

A vizsgák írásbeli és szóbeli részből állnak. 

Követelményeit a helyi tantervben megfogalmazott tantárgyi követelmények alapján a szaktanárok 

állítják össze a munkaközösségek megegyezése alapján. 
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2.10  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 

Iskolaköteles tanuló más iskolából való átvételére akkor van lehetőség, ha: 

 az adott évfolyam valamelyik osztályában a tanulói létszám nem éri el a maximális létszámot 

 a tanuló és szülei elfogadják az iskola katolikus értékrendjét 

 az iskolaváltás nem okoz a tanuló számára pótolhatatlan lemaradásokat (pl. nyelvtanulás 

területén) 

 a befogadó osztályközösség szociális klímája alkalmas egy új tag elfogadására 

 az iskolaváltó gyermek, tanulmányi eredménye és magatartása alapján integrálható az adott 

osztályközösségbe 

 az előbbieket a leendő osztályfőnök az osztályban tanító szaktanárok segítségével 

megvizsgálja és javaslatot tesz az igazgatónak a felvételre 

 

2.11  A felvételi eljárás különös szabályai 

 

A 2011. évi CXC törvény 50§ 3. bekezdés:  

„Nem szervezhető általános iskolában felvételi vizsga.” 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ alapján: 

 Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának 

határidejéről a kormányhivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben 

szokásos módon a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.  

 Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 01. és április 30. között - a 

kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles 

beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy választott iskola első évfolyamába.   

 Iskolánkban „előzetes jelentkezési lapok” alapján tájékozódunk az iskolánk iránt érdeklődő 

beiratkozási szándékukat jelző gyermekek létszámáról. 

 Iskolánknak nincsen kijelölt felvételi körzete, ezért a felvételi eljárásban elsősorban azok a 

gyermekek kerülnek felvételre, akiknek a testvére az intézményünk, (óvoda és iskola) 

tanulója. 

 A szülőket megilleti a szabad iskolaválasztás joga. Világnézetileg elkötelezett iskola vagyunk, 

ezért elsősorban katolikus hívő családok gyermekeit várjuk iskolánkba. 

 A fennmaradó helyekre az EMMI rendelet alapján különleges helyzetű tanulók és a sajátos 

nevelési tanulók felvételére kerülhet sor. 
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 A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:  

- A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított 

személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  

- Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás  

- Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet  

óvodai szakvélemény,  

nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,  

sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői      

véleménye.  
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3. Az intézmény helyi tanterve 
 

 

3.1 A választott kerettantervek megnevezése: 

 Az OFI által kiadott kerettanterv;  

 A KPSZTI  helyi tantervi ajánlása 

 

3.2 A szabadon tervezhető órakeret felhasználása 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

 

A hittan többlet órakerete egyházi intézményekben 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

6. melléklet alapján. 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam 

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

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

Idegen nyelvek +1  + 1 + 1 2+1 

Matematika 4 4 4 4 

Hittan 2 2 2 2 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezett órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 26 26 26 28 

 



SZENT IMRE KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

59 

 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam megerősített természettudományos óraháló 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

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

Hittan 2 2 2 2 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1+0,5 

Kémia     1+0,5 2 

Biológia-egészségtan     2 1+1 

Földrajz     1 2 

Természettudományi gyakorlatok 1 1   

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezett órakeret 3 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 29 29 32 32 
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Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam megerősített idegen nyelvi óraháló 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Idegen nyelvek 3+2 3+2 3+1 3+2 

Matematika 3+1 3 +1 3+1 3+1 

Hittan 2 2 2 2 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezett órakeret 3 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 29 29 32 32 

 

A 2013/14-es tanévtől kimenő rendszerben alsóban a 2. felsőben a 6. évfolyamtól a NAT- 2007 

alapján készült helyi tantervet használjuk. 

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a bevezetés és a kimenő rendszer időbeli ütemezését: 

   

 

tanévek 

1.  

évfolyam 

2.  

évfolyam 

3.  

évfolyam 

4.  

évfolyam 

5.  

évfolyam 

6.  

évfolyam 

7.  

évfolyam 

8.  

évfolyam 

2013/14 HT 2013 HT 2007 HT 2007 HT 2007 HT 2013 HT 2007 HT 2007 HT 2007 

2014/15 HT 2013 HT 2013 HT 2007 HT 2007 HT 2013 HT 2013 HT 2007 HT 2007 

2015/16 HT 2013 HT 2013 HT 2013 HT 2007 HT 2013 HT 2013 HT 2013 HT 2007 

2016/17 HT 2013 HT 2013 HT 2013 HT 2013 HT 2013 HT 2013 HT 2013 HT 2013 
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3.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

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

amelyet az EMMI rendelet hivatalosan tankönyvvé nyilvánított.  

2. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve az egyes szaktanárok határozzák 

meg. 

3. Tájékoztatjuk a szülőket a szükséges tankönyvekről és az előírt taneszközökről.  

4. A Köznevelési törvény 46.§ (5.) bekezdés szerinti térítésmentes tankönyvellátást első 

alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozó tanulók számára, ezt 

követően felmenő rendszerben kell biztosítani. A tankönyveket a tankönyvfelelős beszerzi, a 

szülők kifizetik. A szükséges tanfelszerelések listáját a szülők júniusban megkapják. Ezek 

beszerzése a tanév kezdetére a szülők kötelessége. 

5. A tankönyveken kívüli felszerelések kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek illetve az 

egyes szaktanárok a következő szempontokat veszik figyelembe: 

- feleljen meg az iskola helyi tantervének 

- azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven keresztül 

használhatóak 

- használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak nagyon 

szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be 

6. Az iskola törekszik arra, hogy saját költségvetési keretéből illetve egyéb  támogatásokat 

felhasználva egyre több tartós tankönyvet, a tananyag feldolgozását segítő taneszközt 

szerezzen be az iskolai könyvtár számára.  

7. A tankönyvek kiválasztásánál a sajátos nevelési igényű, tanulási zavarral vagy nehézséggel 

küzdő, veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetű tanulók integrációjának, esélyegyenlőségének 

biztosítása érdekében előnyben részesítjük azokat, amelyek prevenciós módszerrel dolgoznak, 

vagy nagy hangsúlyt helyeznek a képességek, készségek fejlesztésére. 

Biztosítjuk a mozgáskorlátozott tanulók speciális eszközeit. 

8. Az ingyenes tankönyveket év végén a tanulók visszaszolgáltatják a könyvtár részére. 
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3.4 A Nemzeti alaptanterv szerint meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

 

3.4.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe 

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

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése 

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

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait 

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

hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával 

 a pedagógus-tanuló kötődés kialakítása 

 az iskolai szokásrendszer megismerése, gyakorlása 

 a közösségi élet szabályainak megfigyelése, elsajátítása, gyakorlása 

 a közösségre, a környezetünkre irányuló figyelem felkeltése 

 a munkamegosztás kialakítása a közösségen belül 

 helyes önértékelésre való törekvés 

 az olvasási, írás, számolási készség alapozása 

 a beszédkészség fejlesztése 

 a tanulás iránti érdeklődés megtartása, növelése 

 a taneszközök használata segítséggel, irányítással 

 a helyes tanulási szokások kialakítása, gyakorlása 

 az élővilág felfedezése, szeretete, gondozása (növényápolás) 

 feladattudat, feladattartás fejlesztése, felkészítés az önálló munkavégzésre 

 kötelességtudat, munkafegyelem megalapozása 

 a logikai gondolkodás fejlesztése 

 

3.4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok.  

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

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

önművelés alapozásával; 
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 Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat 

 önbizalom, bátorság a közösségben 

 feladattudat, feladattartás továbbfejlesztése 

 felelősségérzet, kötelességtudat fejlesztése 

 önellenőrzés gyakorlása 

 egyszerű következtetések megfogalmazása 

 részleges önállóság a munkavégzésben 

 az olvasási, írási, számolási készség fejlesztése 

 a szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése 

 a tanulási módszerek megismerése, gyakorlása (vázlatkészítés) 

 felkészülés, felkészítés az önálló tanulásra 

 a könyvtárhasználat gyakorlása (kutatómunka) 

 a logikai gondolkodás fejlesztése 

 

3.4.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

 Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak 

tartják: a tanulók motiválását és a tanulók aktivitásának biztosítását 

 A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azt a belső igényt, amely a gyerekeket 

tanulásra ösztönzi, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartja. 

 A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a 

módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó 

aktivitását biztosítják.  

 Fontos feladat még a tanulás tanítása, a tanulásmódszertan, az elsajátítás képességeinek 

(emlékezet, figyelem, koncentráció, lényegkiemelés) fejlesztése. 

 Az önismeret alakítása, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, az 

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

a csoportban. 
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3.4.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

változó és egyre összetettebb tudástartalmak miatt a már megalapozott kompetenciák 

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

hogy tanuló fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 Ebben a korban elméleteket gyártanak, összefüggéseket keresnek, próbálják értelmezni a 

világot. Az iskolai tanítás akkor eredményes, ha ezeket felhasználva fejleszti a tanulókat. 

 Fontosnak tartjuk az önálló és igényes munkavégzés kialakítását, a közösséggel való jó 

együttműködést, a problémamegoldó képességük fejlesztését. 

Mintákat adunk : 

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

hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat, 

 az egyéniség tudatos vállalása a kialakult személyiséghibák kiigazítása, 

 egyéni és közösségi felelősség átérzése, 

 lényegkiemelés, vázlatírás, jegyzetelés gyakorlása, 

 tudatos részvétel az értékteremtésben, 

 a munka tisztelete, megbecsülése, megbízható elvégzése, 

 vitakészség fejlesztése, érvek-ellenérvek felsorakoztatása. 

 

3.5 Mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § (11) 

bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.  

 

Infrastrukturális és személyi feltételek: 

10 x 17 méteres tornaszoba; gumiborítású pince; füves udvar: 2 db kisméretű beton labdarúgópálya; 

távolugró gödör. Iskolánkban 3 testnevelés szakos tanár dolgozik. 

 

Szervezési keretek: 

 A 2012/13- as tanévtől kezdve került először bevezetésre az első és ötödik évfolyamon a heti 

öt testnevelés óra. Ezt felmenő rendszerben iskolánk következő évfolyamaira is kiterjesztjük. 
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 A heti 5 testnevelés óra bevezetésével együtt az 1.-5. évfolyamig a testnevelés órák 10 %-os 

tantervi órakeretének terhére, heti egy órában, helyi specialitásként néptáncot tanulnak 

gyermekeink. A néptánc órákat Táncművészeti Főiskolát végzett táncpedagógus tanítja.  

 A testnevelés tanítása évfolyamonként fiú-lánybontásban történik. 

 Diákjaink egészségi állapotát évente felmérjük.  

 Délutánonként atlétika, kézilabda, kosárlabda, tollaslabda és fociedzések folynak. 

Versenyeken ezek a csapatok több korosztályban képviselik iskolánkat. 

 A testnevelés órákon és délutáni foglalkozásokon megismertetjük tanulóinkkal a rendszeres 

testmozgás az egészséges életmód előnyeit, a sportsérülések elkerülésének, a segítségadás 

módjának lehetőségeit, a természetben űzhető sportok, mozgások fokozottan jótékony 

hatásait. 

 

3.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

 1. évfolyamtól idegen nyelvet tanítunk heti 1 órában: tanulóink a német és az angol nyelv 

közül választhatnak. Egy-egy nyelvi csoport elindításához minimum 10 fő jelentkezése 

szükséges. 

 1. évfolyamtól református tanulóink református hitoktatást is választhatnak. 

 5. évfolyamtól kétféle óraháló közül választhatnak tanulóink: 

 

Megerősített természettudományos oktatást, ahol a szabadon választható órakeret terhére a 

természettudományos tantárgyak kaptak plusz óraszámokat. 

Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam megerősített természettudományos óraháló 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

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

Fizika     2 1+0,5 

Kémia     1+0,5 2 

Biológia-egészségtan     2 1+1 

Természettudományi gyakorlatok 1 1   
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Megerősített idegen nyelvi oktatást, ahol a szabadon választható órakeret terhére az idegen 

nyelvi tantárgyak kaptak plusz óraszámokat. 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam megerősített idegen nyelvi óraháló 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Idegen nyelvek 3+2 3+2 3+1 3+2 

Matematika 3+1 3 +1 3+1 3+1 

Negyedik évfolyam végén a tanítók javaslatait és a szülők kéréseit egyeztetve, figyelembe véve  

a tanulók érdeklődését és eredményeit, évfolyam szinten közel két azonos létszámú, megerősített 

természettudományos illetve idegen nyelvi csoportot alakítunk ki. 

 

 Választható foglalkozások: 

a szakkörök és sportkörök 

Ezek elindítása az éves tantárgyfelosztás függvénye. 

 

 Pedagógusválasztásra intézményünkben nincs lehetőség. 

 

3.7 Témahetek 

A projekt közösen végzett tevékenységek sorozata. Középpontjában egy gyakorlati jellegű probléma 

áll, melyet a diákok és tanárok közösen, több szempont szerint elemezve, komplex módon dolgoznak 

fel. Az ismeretszerzés a különböző tevékenységek során alkotó módon történik. Nem a pedagógus 

adja át az ismereteket, hanem a tanulók szerzik meg azokat a tevékenységek során. Tanítás, 

ismeretátadás, ismeret felhalmozás helyett a tanulás, az ismeretszerzés, és a képességfejlesztés kerül 

előtérbe. 

 

3.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Iskolánk adottságait figyelembe véve évek óta - a fenntartóval együttműködve – tudatosan és 

tervszerűen törekszik a tanulók esélykülönbségeinek mérséklésére.  

Tudatosan törekszünk az eredményes együttnevelés feltételeinek biztosítására, a sajátos nevelési 

igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók hatékony integrált oktatásának megvalósítására. 
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Napközis ellátás: valamennyi jelentkező tanulónak biztosítjuk a napközis ellátást. Ez különösen az 

alsó tagozatosok és a hátrányos helyzetű gyerekek számára kiemelten fontos. Indokolt esetben a 

napközis ellátást a nevelőink is kezdeményezik, javasolják. 

Felzárkóztató ill. tehetséggondozó programok; a fejlesztésre szoruló diákok számára korrepetáló, 

felzárkóztató foglalkozások lehetőségét biztosítjuk.  

A tankönyvtámogatás; a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítjuk az ingyenességet a 

rászoruló tanulók számára. 2013/14-es tanévtől az 1. évfolyamtól kezdődően felmenő rendszerben 

ingyenessé válnak a tankönyvek. 

Kapcsolattartás a szülőkkel; kiemelten fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést, 

kapcsolattartást, tájékoztatást. A szülőket tájékoztatjuk a szociális juttatások lehetőségeiről is szülői 

értekezleteken, fogadóórákon, családlátogatásokon. A nevelők - igény szerint - segítséget nyújtanak az 

igénylések kivitelezésekor is.  

Kapcsolattartás a szakszolgáltató intézménnyel, a szakértői bizottsággal: indokolt esetben - a 

gyerek érdekeit messzemenően figyelembe véve - a törvényes lehetőségeket kihasználva járunk el, 

kezdeményezünk esetenként szakértői vizsgálatot. A fejlesztések a szakvélemények szerint zajlanak.  

 LURKÓ Diáksegítő Alapítványunk lehetőségeihez mérten segít a legrászorultabbaknak. 

 Pályázati lehetőségeket kihasználva próbálunk anyagi támogatást szerezni a tanulmányaikban, 

magatartásukban helytálló rászorulóknak. 

 Kirándulások, nyaralások iskolai szervezésekor tekintettel vagyunk az érintett csoport 

(osztály) anyagi helyzetére. Ugyancsak önmérsékletet tanúsítunk a ballagó évfolyam 

költséges programjainak tervezésekor. 

 A lehetőségeinkhez mért anyagi támogatással biztosítjuk, hogy tanulóinknak anyagi okból 

versenyből, táborból, vagy erdei iskolából ne kelljen kimaradnia. (A tanórán kívüli 

programokat – jogszabályi előírásnak megfelelően – az iskola nem kezdeményezheti, ha 

anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé minden tanuló számára a költségek fedezését. A 

szülők kezdeményezésére az iskola pedagógusai vállalják a szervezést, az iskola alapítványai 

pedig a rászorulók számára a költségeket.) 

 Biztosítjuk, hogy a büfé választékában olcsóbb termékek szerepeljenek. 

 A tartósan rossz anyagi körülmények között élő gyerek felszereléssel, ruhával történő 

támogatását a szülők közösségének bevonásával megszervezzük. 

 Olyan kedvezményeket próbálunk szerezni, amelyek hozzásegítik a diákokat kulturális 

igényeik minél kevesebb költséggel járó kielégítéséhez (színházi kapcsolatok, 

filmkölcsönzés). 

 Pályázatokon nyert pénzzel próbáljuk bővíteni az iskola kulturális kínálatát. 
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 Biztosítjuk a tankönyvek ingyenességét az első évfolyamon a 2013/2014-es tanévtől felmenő 

rendszerben és természetesen a rászoruló tanulók számára is. 

 

 

 

 

3.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának és magatartásának folyamatos ellenőrzését, értékelését. Az előírt követelmények 

teljesítését a nevelők az egyes szaktantárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli 

felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenység alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a 

régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.  

 

A tanulói tevékenység ellenőrzésének, értékelésének általános alapelvei a következők:  

 személyre szóló  

 kiszámítható  

 folyamatos  

 tárgyszerű  

 következetes  

 áttekinthető  

 számon kérhető  

 egyértelmű  

 motiváló, fejlesztő  

 a tantestület által legitimált  

 életkori sajátosságokhoz igazodó  

 

A munkaközösségek egységesen alakítják ki az egyes osztályzatokhoz tartozó követelményszinteket, 

amelyeket szülői értekezleten, fogadóórán a magatartás és a szorgalom minősítési rendszerével 

együtt a tanulók valamint szüleik tudomására hozunk a tanév elején. 

 

3.9.1 Írásbeli  és szóbeli feladatok formái és értékelése 

Írásbeli értékelés  

 írásbeli számonkéréshez kapcsolódó megjegyzések 

 dicséretek, elmarasztalások az elektronikus naplóba és ellenőrző könyvbe 
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 értesítés a szülő számára a várható bukásról félév és év vége előtt egy hónappal a szaktanár 

tájékoztatása alapján  

 az első évfolyamon félévkor és tanév végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 

értékelés, amely a munkaközösség által összeállított értékelő lapnak megfelelően 

elektronikusan történik.  

 

Az iskolai írásbeli beszámoltatásnak formái:  

röpdolgozat  

írásbeli dolgozat 

felmérő dolgozat  

témazáró dolgozat  

A tanuló érdemjegyet szerezhet:  

szorgalmi feladattal  

gyűjtő munkával  

házi feladattal 

versenyen való részvétellel 

órai munkával  

Röpdolgozat  

Egymást követő órák elején írják meg a tanulók. A röpdolgozat jellegétől függően vagy a 

tanár javít, vagy a tanulók a saját, ill. padtársaikét javítják tanári felügyelet mellett. A 

röpdolgozatnak, írásbeli feleletnek korlátja, ha a tanuló az előző óráról hiányzott és a hiányosságait 

még nem pótolta. A számonkérést nem kötelező bejelenteni.  

A tanuló tudásának értékelésében betöltött szerepe egyszeres tantárgyi jegynek számít. A tanuló 

folyamatos felkészülését, a frissen megszerzett ismereteket ellenőrzi.  

Felmérő  

Résztémák vagy nagyobb anyagrész után történő írásbeli számonkérés. A résztémában 

megszerzett ismereteket kéri számon, ellenőrzi. A dolgozat írásának korlátai, ha a tanulók nagyobb 

csoportja / a tanulói létszám egy harmada / hiányzik. A számonkérést a pedagógus előzetesen 

bejelenti.  

Témazáró  

Egy- egy téma végén, ill. év eleji vagy év végi ismétlés lezárásakor történő írásbeli 

számonkérés. Az adott témában megszerzett ismereteket ellenőrzi. A témazáró íratásának korlátai, ha 

a tanulók nagyobb csoportja hiányzik / a tanulói létszám legalább egy harmada/ ill. ha egy napra 

kettőnél több témazáró dolgozat esik. A témazárót mindig összefoglalás előzi meg, megíratása előtt 
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3-5-munkanappal a tanár a témazáró várható időpontját bejelenti. A feladatok megbeszélése, a hibák 

kijavítása a dolgozatok kiosztásakor történik. Az írásbeli számonkérés alól a tanuló halasztást kérhet, 

ha a számonkérést megelőző órán hiányzott, ill. témazáró dolgozat esetén a felmérést megelőző 

öszefoglaló órán nem vett részt. A pótlásra a tanár a tanulót kötelezi.  

Az írásbeli dolgozatokat a tanár köteles egy héten, ill. témazáró dolgozat esetén két héten 

belül kijavítani és kiosztani. A pedagógus a tanmenetben megjelöli, hogy abban a tanévben hány 

témazárót fog íratni. Naponta maximum 2 témazáró iratható egy osztályban.  

 

Szóbeli értékelés: 

 a tanulói tanórai tevékenység folyamatos megerősítése, segítése, javítása;  

 feleletek, dolgozatok érdemjegyeinek indoklása;  

 magatartás, szorgalom szóbeli értékelése havonta osztályfőnöki órákon a diákok bevonásával, 

félévi és tanév végi osztályozó konferenciákon;  

 tanórán kívüli foglalkozások értékelése (kirándulások, iskolai rendezvények, színház és mozi 

látogatások stb.;  

 szülői értekezletek, fogadóórák;  

 tantestület, diákközösség előtti igazgatói értékelés.  

 

3.9.2  Az értékelés, osztályozás rendje 

 

A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, 

természetismeret, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz, hittan ellenőrzésénél:  

 A nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban vagy írásban is ellenőrzik. 

 Az  egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó 

témazáró dolgozatot írnak.  

 A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.  

 Az ének-zene, életvitel, informatika, néptánc, rajz, természettudományi gyakorlatok és 

testnevelés tantárgyat gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva kerülnek értékelésre. 

 

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előre menetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 

tantervében előírt követelményekhez. 
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A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik: 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel 

kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra 

szorul. 

A 2. osztály év elejétől 8. évfolyamig a tanulók munkáját minden tantárgyból év közben 

érdemjegyekkel, második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel 2. évfolyam év végétől 8 

osztály év végéig félévkor és év végén osztályzattal minősítjük. 

 

A tanulási zavar  veszélyeztetett, vagy tanulási zavarral küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók 

értékelésénél a 32/2012. (X.8.) EMMI 2.sz. melléklete alapján a Sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai oktatásának irányelveiben leírtakat követve érvényesítjük a méltányos számonkérés és 

értékelés lehetőségeit.  

 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles / 5 /, jó  / 4 /, közepes  / 3 /, 

elégséges / 2 /, elégtelen / 1 /. 

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból, 

minden tanulónak legalább 1-2 érdemjegyet kell szereznie havonta. 

 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt, a tárgyat tanító nevelő értesíti a tájékoztató 

füzeten, valamint az elektronikus naplón keresztül.  

 

A tanulók tanulmányi munkájának teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény pontszám 

érdemjegyekre történő átszámolását a következő arányok alapján végzik el a pedagógusok.  

 

az 1-4. évfolyamon :  

 Minimumszint osztályzása: Témazárók osztályzása: 

  96 % - 100 %  jeles 5  91 % - 100 %  jeles 5 

  92 % - 95 %  jó 4 81 % - 90 %   jó 4 

  86 % - 91 %  közepes 3  65 % - 80 %   közepes  3 

  85 % - 81%  elégséges 2 64 % - 51 %   elégséges 2 

  81% -alatt  elégtelen 1  50 %-alatt   elégtelen 1  
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Sajátos nevelési igényű tanulóknál témazáró esetén a következő értékelést használjuk: 

  90%-100%  jeles 5 

  76%-89%  jó 4 

  56%-75%  közepes 3 

  36%-55%  elégséges 2 

  0%-35%  elégtelen 1 

 

A minimumszint értékelése ugyanaz marad mint a többieknél, de a felmérő feladatsor 50%-

át kell csak az érintett tanulónak megoldania. 

 

Az 5-8. évfolyamon   

  90%-100%  jeles (5) 

  80%-89%   jó (4) 

  65%-79%  közepes (3) 

  51%-65%  elégséges (2) 

   0%-50%  elégtelen (1) 

 

Sajátos nevelési igényű tanulóknál témazáró esetén a következő értékelést használjuk: 

  85%-100%  (Jeles)5 

  70%-84%   (Jó)4 

  50%-69%   (Középes)3 

  30%-49%   (Elégséges)2 

  0%-29%   (Elégtelen)1 

 

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

oktatása-nevelése, tanórai és egyéni fejlesztése során, továbbá számonkérés, értékelés esetén 

tekintettel vagyunk a „Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve” vonatkozó 

részeire.  

 

Tanulóinkkal szemben érvényesítjük a törvény által meghatározott méltányossági és diszkriminációs 

elveket: 

- a szóbeli számonkérés előnyben részesítése az írásbelivel szemben 

- hosszabb felkészülési- és munkaidő biztosítása írásbeli feladatoknál, számonkérés során 

- az önellenőrzés szokásának elmélyítése, arra idő biztosítása 
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- hosszabb begyakorlási idő biztosítása 

- a számonkérés alternatív formáinak alkalmazása  

- önmagához és lehetőségeihez mért fejlődés szerinti értékelése 

- matematikából segédeszköz-használatának engedélyezése (zsebszámoló-gép stb.) 
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3.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

 

Házi feladatok célja  Az órán tanult ismeretek elmélyítése, gyakorlása, alkalmazása. 

Reflektálás. A tananyaghoz, a tanultakhoz kapcsolódó gyűjtés.  

Az önálló tanulás gyakorlása, alkalmazása.  

Köre  Közvetlenül a tanórai tananyaghoz kapcsolódó, 

korábban szerzett ismeretek szinten tartása, 

az órai anyaghoz és témakörhöz kapcsolódó ismeretek. 

Módja  Írásbeli és szóbeli  

Kötelező és szorgalmi feladatok  

Mennyisége  Az egy napon adott házi feladatok összessége:  

az 1-2. osztályban ¾ óra  

a 3-4. osztályban 1 óra  

a felső tagozaton 1,5 óra 

Gyakorisága,  

korlátai  

Minden tanórához kapcsolódóan adható minden tanítási napon,  

a napi maximált mennyiségben. Kötelező olvasmány adható.  

Pénteken és tanítási szünetek előtt, a többi tanítási napnak 

megfelelően járunk el a házi feladat mennyiségét illetően.  

Ellenőrzése,  

javítása  

Írásbeli feladatoknál:  

óra eleki tanítói ellenőrzés, javítás; 

óra eleji közös ellenőrzés, javítás; .  

Szóbeli feladatoknál:  

a számonkérés szabályai szerint írásban és szóban egyaránt.  

Értékelése  Írásbeli és szóbeli feladatoknál is:  

a számonkérés értékelési lehetőségeinek megfelelően.  

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

kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk. 

 

3.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Csoportbontások az alábbi tantárgyak esetén lehetségesek: 

  Hit-és erkölcstan oktatás 

Egy adott évfolyam (esetleg több évfolyam) diákjaiból a református-, római katolikus hittant tanulók 

homogén csoportjainak megszervezése. 

 

 Idegen nyelvoktatás 
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Egy adott osztály (évfolyam) diákjaiból az angol, illetve német nyelvet tanulók homogén 

csoportjainak megszervezése. 

 Testnevelés oktatás 

A testnevelést évfolyamonként, fiúk- lányok bontásban tanítjuk. Ez a bontásforma nem kíván plusz 

pedagógusórát, viszont nagy lehetőséget rejt magában a képességfejlesztés terén.  

 Matematikaoktatás 

Egy adott osztály, évfolyam diákjaiból homogén csoport megszervezése. 

 Informatika és életvitel tanításakor 

Osztályonként két kisebb csoportot alkotva a termek nagyságának megfelelően. 

 

Egyéb foglalkozások szervezése 

A foglalkozások szervezésénél a jelentkezők számán (minimum 10 fő/csoport) kívül a személyi és 

tárgyi feltételek biztosíthatóságát is figyelembe vesszük. Fontos szempont a folyamatosság és a 

felmenő rendszer elve. A foglalkozások megszervezéséről az adott tanév tantárgyfelosztásának 

elfogadásával egyidejűleg a szakmai munkaközösségek javaslatát figyelembe véve, a nevelőtestület 

dönt. 

A csoportbontások célja, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs 

készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. 

A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik 

csoportban szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás és csoportbeosztás 

ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a kiválasztott csoportban való részvételt. 

 

 3.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 

 A tanulók fizikai állapotfelmérése egészségközpontú szemlélettel történik, hangsúlyozza az 

élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit. A 

felmérés a testnevelés órák keretében történik, az éves munkatervben meghatározott 

időszakban, a Magyar Diáksport Szövetség által kidolgozott Nemzeti Egységes Tanulói 

Fittségi Teszt (NETFIT®) és a hozzá tartozó eszközök használatával. 

A mérés eredménye nem képezheti érdemjegy vagy osztályzat alapját, és nem használható a 

tanulói teljesítmények összehasonlítására, rangsor, verseny kialakítására. Továbbá nem 

használható a pedagógusok munkájának megítélésére, értékelésére sem. A NETFIT a tanulók fizikai 

fittségi mérésének rendszere, egy Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt, amely a 21. század követelményeihez 

igazodó, diagnosztikus és oktatási célú pedagógiai értékelő és visszajelentő eszközt jelent. 

. Iskolánkban a  NETFIT® rendszer segítségével mérik fel a testnevelők a diákok fittségi állapotát az adott tanév 

meghatározott mérési időszakában. 
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NETFIT® program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai tevékenység jelentőségét 

és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és a köznevelés szereplői körében. 

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

testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két illetve három zónába kerülhetnek. Egészségzónába, 

fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési zónába. 

A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget kínál minden tanuló számára, 

amely vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, valamint tényleges ajánlásokat fogalmaz meg a fejlesztés 

érdekében. 

 

A NETFIT® a következő tesztelési lehetőségeket biztosítja: 

 kötelező, intézmény szintű fittségi tesztelés, 

 öntesztelés és önértékelés, 

 egyéni tesztelés, 

 az egyéni legjobb teljesítményt célzó tesztelés. 

A NETFIT® helyes felhasználásakor az alábbi alapelveknek kell megfeleltetni az alkalmazott 

módszereket: 

 Fizikai és érzelmi szempontból egyaránt biztonságos környezet megteremtése. 

 A NETFIT® a tanmenet tervezett része, amelyre megfelelő tanóraszám áll rendelkezésre. 

Felhasználása az őszi időszakban tipikusan diagnosztikus célú, míg az év közbeni 

alkalmazással folyamatközpontú értékelési lehetőséggé válik. 

 A NETFIT® felmérések előtt fontos a diákok felkészítése az „éles” teszthelyzetre 

 Nem szabad elfelejteni, hogy a teszteredményeket a testnevelésórán végzett „munka” mellett 

számos genetikai és környezeti tényező befolyásolja, amelyre a diákoknak nincs ráhatásuk. 

 Az egyes felmérések alkalmával (kivéve a kötelező mérést) nem szükséges minden egyes 

NETFIT® tesztelemet elvégeztetni a diákokkal. 

 A NETFIT® folyamatos alkalmazása lehetőséget teremt az eredmények portfóliószerű 

gyűjtésére és speciális szempontok szerinti összeállítására, amely kiváló tanulást támogató 

eszközzé formálja azt. 

 A fittséghez, fittségi állapot fejlesztéséhez kapcsolódó ismeretek, a tesztek pontos 

végrehajtási módjainak ismerete, a hibák felismerése, a saját eredmények értelmezése az 

öntesztelés és önértékelés módja, az önálló edzésprogramok tervei, a társaknak nyújtott 

megfelelő segítség mind-mind képezhetik a szummatív értékelés alapját.  
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 Az egészségközpontú fittség teszt-elemeivel a fittségi állapot három lényeges összetevőjét 

lehet mérni, amely összefüggésben áll az általános egészségi állapottal. Ez a három fő 

komponens: 

 a kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás), aerob fittségi (állóképességi) profil 

 a vázizom funkcionális fittsége (izomerő, erő állóképesség, hajlékonyság), vázizomzat fittségi 

profil és hajlékonysági profil 

 a testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index), testösszetétel profil 

A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. 

Testösszetétel és tápláltsági profil: 

Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

Testmagasság mérése 

Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

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

Vázizomzat fittségi profil: 

Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

Hajlékonysági profil: 

Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 

 

Igény esetén szülőket is tájékoztatjuk, hogy tisztán lássanak és ösztönözhessék gyermekeiket fizikai 

fittségük fejlesztésére. A hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete, kiindulási alapul 

szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítésében, 

lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai 

teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására. 

 

3.13 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

3.13.1 Az iskola egészségnevelési elvei 
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 A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött 

időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jólétét, egészségi állapotát 

hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen 

működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

 A lelki egészség fejlesztése katolikus iskolánkban kiemelt szerepet tölt be. 

Természetes módon szerves része az iskolában folyó nevelő- oktató munkának. Kiemelt 

szerepet kapnak a családi életre nevelés programjai, melyet külső előadók segítségével 

osztályfőnöki órákon valósítunk meg. 

 Az iskolában folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek, 

tanulók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait.  

 Ha az iskola a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem 

tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme érdekében 

indokolt, megkeresi a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az 

ifjúságvédelem területen működő szervezetet, hatóságot, amely javaslatot tesz további 

intézkedésekre. 

 Az iskolában és az iskolán kívül a gyermekek, tanulók részére szervezett rendezvényeken 

alkohol- és dohánytermék nem fogyasztható. 

 A gyermekeknek általában már otthonról hozott táplálkozási szokásaik vannak. 

Természetesen az iskola feladata az is, hogy az oktatáson felül az egészséges táplálkozási 

szokásokat is megismertesse, és elfogadtassa a tanulókkal. 

 Iskolánkban minden tanuló részesül a mindennapos testnevelés adta lehetőségekben 

 Már az óvodából érkező gyermekek beszoktatásánál is az egyik fő pedagógiai feladat az 

iskolai és higiénés szokások kialakítása és gyakorlása. Cél, hogy ez az iskolában 

eltöltött évek alatt ez készséggé váljon. 

 Az iskolai erőszak megelőzése érdekében és hogy a tanítványaink felelős 

állampolgárokká válhassanak, részt veszünk az iskolarendőr programban. 

 

3.13.2. Az iskola környezeti nevelési elvei 

Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük 

környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet 

érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre.  

 

Alapelvek: 
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A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk, ezek fogalmát, 

tartalmát, megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, meg kell világítanunk: 

 a fenntartható fejődés; 

 a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések; 

 a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései; 

 alapvető emberi szükségletek; 

 emberi jogok; 

 demokrácia; 

 elővigyázatosság; 

 biológiai és társadalmi sokféleség; 

 az ökológiai lábnyom.  

Fontos, hogy a diák fejében egységes rendszer alakuljon ki! 

 

Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak tanítványaink. 

Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani:  

 a környezettudatos magatartást és életvitelt; 

 a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt; 

 a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak 

megőrzésének igényét és akaratát; 

 a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését; 

 a rendszerszemléletet; 

 tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését; 

 az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, módszereket. 

 

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. Ilyenek például: 

 alternatív, problémamegoldó gondolkodás; 

 ökológiai szemlélet, gondolkodásmód; 

 szintetizálás és analizálás; 

 problémaérzékenység, integrált megközelítés; 

 kreativitás; 

 együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód; 

 vitakészség, kritikus véleményalkotás; 

 kommunikáció, média használat; 

 konfliktuskezelés és megoldás; 
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 állampolgári részvétel és cselekvés; 

 értékelés és mérlegelés készsége. 

 

3.14 A tanulók magatartásának, szorgalmának és jutalmazásának értékelési elvei  

 

 A 2- 8. évfolyamon a tanulók magatartását és szorgalmát az osztályfőnökök az osztályban 

tanító pedagógusok által adott jegyek alapján minden hónap végén érdemjegyekkel 

értékelik. Az első évfolyamon szöveges értékeléssel. 

 A magatartás félévi, és év végi osztályzatát az osztályfőnökök állapítják meg, a havi 

érdemjegyek átlaga alapján, vitás esetekben a nevelőtestület véleménye dönt.  

 A félévi osztályzatot a tájékoztatóba, az év végi osztályzatot a bizonyítványba kell beírni. 

 

3.14.1 A magatartás értékelésének elvei 

 

A tanulói magatartáson értjük a tanuló: 

 iskolai közösséghez, valamint annak tagjaihoz való viszonyát 

 önmagához való viszonyát, felelősségét, önállóságát 

 hatását a közösségre, viselkedését a társas kapcsolatokban 

 a házirendben leírtak és közös iskolai szabályaink betartását 

 a közösség érdekében végzett tevékenységét 

 hitéletét, viselkedését  

 hangnemét, beszédkultúráját 

 önfegyelmét 

 

Példás magatartású az a tanuló, aki 

 magatartása, önfegyelme példaadó 

 a házirend előírását megtartja, másokat is erre ösztönöz 

 a közösségért sokat tesz, kezdeményezően vesz részt a közösségi programokban 

 tehetsége szerint, méltón képviseli az iskolát  

 példás hitéletével és magatartásával pozitív hatást gyakorol a közösségre 

 a felnőttekkel, mindenkivel illő hangnemet használ, udvarias, előzékeny, tisztelettudó  

 óvja és védi az iskola felszerelését, környezetét 

 évközben nem részesült fegyelmi intézkedésben vagy büntetésben. 

Jó (4) magatartású az, aki  

 az előzőekben felsoroltak többségében megfelel és fegyelmi büntetése nem volt. 
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Változó (3) magatartású az, aki  

 az előbbiek ellen gyakran kis mértékben, vagy egyszer súlyosan vétett  

 írásbeli osztályfőnöki fokozatai vannak. 

 

Rossz (2) magatartású az, aki  

 az iskola házirendjét sorozatosan megsérti és írásbeli igazgatói fokozatai vannak  

vagy fegyelmi büntetésben részesült és igazolatlan óraszáma meghaladta a tízet. 

A fenti minősítéseket módosíthatják a Házirendnek az igazolatlan hiányzásokra vonatkozó előírásai.  

A rendszeres templomi szolgálat a magatartás minősítését pozitívan befolyásolhatja.  

 

3.14.2 A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

 A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél a 2. osztály II. félévtől 8. évfolyam év 

végéig a példás ( 5 ),  jó ( 4 ), változó ( 3 ),  hanyag ( 2 ) érdemjegyeket illetve osztályzatokat 

használjuk.  

 Az 2 - 8. évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az osztályban tanító pedagógusok 

által adott jegyek alapján érdemjegyekkel állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító 

nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot a 

tájékoztató füzetbe illetve a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

Szorgalmon értjük a tanuló: 

 tanulmányi munkához való viszonyát 

 munkavégzésének pontosságát, kötelességtudatát 

 önálló feladatai elvégzésének minőségét 

 rendszeretetét, pontosságát, felszerelésének rendben tartását 

 aktivitását 

 

Példás szorgalmú tanuló az, aki 

 kötelességét kifogástalanul teljesíti, céltudatosan törekszik jobb eredmények elérésére 

 képességeihez mérten iskolai tanórai munkáját és otthoni feladatait legjobban ellátja 

 munkájában kitartó és a tőle elvárható legjobb eredményre törekszik 

 pontos esztétikailag is tetszetős, hiánytalan munkát igyekszik végezni 

 a tanítási órákon aktív 

 egyenletesen jó eredményt ér el 
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 az iskolai tanulmányi munkán kívül részt vesz pályázatokon, versenyeken. 

 felszerelései rendezettek és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

 

Jó (4) szorgalmú az, aki  

 az előbbiek többségének megfelel, de megelégszik az átlagos teljesítménnyel. 

 

Változó (3) szorgalmú az, aki  

 az előzőek valamelyikében erősen kifogásolható hozzáállást tanúsított; képességei alatt 

teljesített. 

 

Hanyag (2) szorgalmú az, aki  

 az előbbiek többségében súlyosan és ismételten vétett, valamely tantárgyból elégtelen a 

tanulmányi eredménye. 

 

3.14.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten:  

 példamutató magatartást tanúsít,  

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy 

 az osztály illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy  

 iskolai, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy 

 iskolai, illetve iskolán kívül tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesznek részt, vagy 

 bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez,  

  az iskola jutalomban részesítheti. 

 

Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret 

A tanév végén kapható jutalmak: 

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

végén a következő jutalmazási formában részesülhetnek:  
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 oklevél, könyvjutalom,  

 Szent Imre-díj  

 Jó tanuló, jó sportoló díj 

 Az év sportolója díj 

 

   

 nevelőtestületi dicséret. 

Kiváló tanulmányi eredményért, példamutató magatartásért, iskolai szintű és iskolán kívüli 

versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon, illetve előadásokon eredményesen szereplő tanulók 

oklevelet vagy könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen vehetnek át.  

 

A tanév végén kapható díjak: 

Szent Imre-díj 

 

A Szent Imre-díj célja, hogy évente egy alkalommal az iskola tanulói közül egy arra legérdemesebb 

személyt különleges kitüntetésben részesíthessen. 

A díj megítélésének feltételei:  

személyi feltételek: 

 - csak végzős diák kaphatja 

 - a díjat nem kötelező minden tanévben odaítélni 

tanulmányi feltételek: 

 - a díjazott tanulmányi eredménye folyamatosan 4,5 átlag felett legyen, 

 - valamely tantárgy, sportág vagy művészeti kör területén nyújtson kimagasló teljesítményt. 

erkölcsi feltételek: 

 - példaadó keresztény élet, 

 - kiemelkedő közösségi munka, 

 - magatartása és szorgalma példás legyen. 

A díjat mindenkor a nevelőtestület szavazata alapján ítéljük oda. 

 

Jó tanuló, jó sportoló díj 

Aki 4,5 feletti tanulmányi átlagot és az iskola színeiben több kiemelkedő sporteredményt ért el. 

 

Az év sportolója díj 

Aki példamutató szorgalmával az iskola színeiben a legtöbb kiemelkedő sporteredményt érte el. 

Fegyelmezés formái:  

 

Azt a tanulót, aki  
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 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy  

 a házirend előírásait megszegi, vagy 

 igazolatlanul mulaszt, vagy  

 bármely módon árt az  iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. 

 

Fokozatok: 

 szaktanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, intés,  megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás  

 nevelőtestületi figyelmeztetés, intés, megrovás 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben - a 

vétség súlyára való tekintettel - el lehet térni.  

 

3.15 Belső innovációk:  

 Témahét: 

Az adott tárgykört a diákok három-öt tanítási napon, iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas 

időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével 

dolgozzák fel. 

Iskolánk a 7. évfolyam mindkét osztályában vezeti be, tárgyát a mindenkori éves munkatervben 

határozzuk meg. 

 

Kárpát-medencei betlehemes találkozó:  

A szociális-állampolgári kompetencia fejlesztését szolgálja, mely a szomszédos országokkal való 

együttműködést, egymás megismerését, a határon túli magyarsággal való kapcsolattartást célozza 

meg. Célunk a keresztény értékrend alapjain nyugvó, a magyar hagyományokat tiszteltben tartó, 

családias hangulatú, gyermek-központú nevelés és oktatás megvalósítása. Iskolánk és 

pedagógusaink szívügyüknek érzik a határon túli magyar gyermekekkel és pedagógusokkal 

való kapcsolattartást. Ez ugyanis elengedhetetlen része a hazaszeretetre nevelésnek. 

Sík Sándort idézve „Csak azt tudjuk szeretni, amit ismerünk!” A múltunk egyébként is kötelez 

bennünket. Ezért rendezzük meg a kárpát-medencei betlehemes találkozót, ami alkalmat teremt arra, 

hogy a közös ünneplés közben gyerekek és szülők megismerkedjenek és barátkozzanak egymással. 

Határozott célunk, hogy ez a kapcsolat igazán élővé váljon, ne csak egy alkalomra szóljon, és a 

betlehemes találkozón túl még számos más, mindnyájunk számára fontos együtt-működésre 
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adjon lehetőséget. A Betlehemes Találkozó legnagyobb hozadéka az a közösségformáló erő, mely 

hidat képez generációk, tájegységek, népek között.  

A szokásanyag, az énekek, jelmezek felkutatása, összegyűjtése, és a többhetes próbák után a 

gyerekek itt állnak fényes szívvel, ősi viseletben, kitáncolják, éneklik a misztériumot, a nagy áldást! 

A betlehem-járás a magyar népi színjátszás téli ünnepköri szent formája. Ezt a fajta népi színházat, 

mely a szimbólumok nyelvén és eszközeivel dolgozik, már alig lehet látni. Nálunk is évről - évre 

fogy az élő hagyományból érkezők száma, mégis minden évben láthatunk néhány igazán szép 

játékot, igazi meglepetést. 

A hozzánk érkező csoportok végiglátogatják betlehemeseikkel a vendéglátó családokat, 

fellépnek külső helyszíneken (katolikus iskolákban, óvodákban, egyházi közösségekben). 

Bemutatkoznak városunk főterén, meglátogatják városunk vezetőit, a nyugdíjasházat és a 

máltai szeretetszolgálatot. A résztvevőket iskolánk tanulói és családjai látják vendégül. Ellátásról: 

szállásról, az étkezés jelentős részéről, programokról mi gondoskodunk. 

 

Szociális kompetencia fejlesztő projekt RÁFÁEL program 

(Rászorulókért felelőséggel, áhítattal, elhivatottsággal) 

 

A program célcsoportja a nyolcadik évfolyam. Nagy hangsúlyt fektetünk, a szociális komptencián 

belül, a tolerancia, másság elfogadása, valamint a segítőkészség, a segítségadás attitűdjének 

fejlesztésére. Ennek keretében dolgoztuk ki a RÁFÁEL programot melyben a nyolcadik évfolyamos 

tanulók karitatív tevékenységet folytatnak partnerintézményeken keresztül. (pl.: idősek otthona, 

családotthonok) 

A projekt célja 

•A tanulók megismerkedjenek más élethelyzetben élő személyekkel, tapasztalatokat szerezzenek az 

életkörülményeikről. 

•Lehetőséget biztosítson egyes szociális feladatok önálló, valamint csoportos megoldására lehetőleg 

felnőtt segítség nélkül. 

•A tanuló szociális környezetében sajátítsa el a társas kapcsolatok kiépítéséhez és fenntartásához 

szükséges ismereteket és készségeket 

•Az empátia erősítése valamint megtapasztalják a karitatív tevékenységek szellemiségét 

•A tanulók változatos tanulási tevékenységgel szerezzenek ismereteket más élethelyzetben élő 

emberekről 

•Az egyéni és csoportos értékelés segítse a diákokat a reális önismeretben 
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 A katolikus iskola célja, hogy tanítványainak kritikusan és módszeresen átadja a műveltséget, 

s így összhangot teremtsen a műveltség, a hit és az élet között. 
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Jogszabályok jegyzéke 

 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

 

Törvények: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és érvényben lévő módosításai 

 

Egyházi Törvénykönyv  

 II. Vatikáni Zsinat dokumentumai 

 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény [MK 

2012/172. (XII. 18.)]  

 Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 

szóló 2012. évi CXCVI. törvény [MK 2012/170. (XII. 15.)]  

 A gyermekek védeleméről és a gyámügyi igazgatásról és módosításai 1997. évi XXXI. 

törvény 

 A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházról 1990. évi IV. törvény 

 A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény [MK 2012/164. (2012. XII.7.)]  

 Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi 

CCXV. törvény [MK 2012/180. (XII. 27.)]  

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 

Rendeletek 

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet  

 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet  

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről 331/2006. ( XII.23.) Kormányrendelet 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

 Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő 

intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 2012. évi támogatásáról 

30/2012.(IX. 28.) EMMI- rendelet 
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 A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet  

 A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézményekről és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet  

 A pedagógiai szakszolgálatokról (jelenleg még) 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 

 3/2012. (VI.8.) EMMI - rendelet a 2012/2013. tanév rendjéről 

 Az 1/1998. (VII. 24.) OM rendelethez 7. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM 

rendelethez Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és 

felszereléséről és módosításai 

 Kormányhatározat az építésügyi szabályozás ésszerűsítéséről és az ehhez kapcsolódó 

szabványok felülvizsgálatáról 1357/ 2011. (X.28,) 

 Továbbá a fenntartói és a helyi (önkormányzati) rendeletek 
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Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai: 

 

A pedagógiai módosítását az intézmény diákönkormányzata 2017. június hó 14. napján tartott ülésén 

véleményezte, melyet aláírásommal tanúsítok. 

  

Kecskemét, 2017. év június 23.. 

 

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

diákönkormányzat képviselője   

 

A pedagógiai program módosítását a szülői közösség 2017. június hó 14. napján tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet közösség véleményezési jogát jelen 

pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

 

Kecskemét, 2017. év június 23. 

 

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

   szülői közösség képviselője   
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Érvényességi nyilatkozat 
 

A pedagógiai program érvényességi ideje négy év, vagyis legkésőbb 2021-ben el kell végezni 

felülvizsgálatát, ettől eltérően az óvodai és iskolai nevelést érintő jogszabályi változások esetén. 

 

Legitimációs záradék 

Intézményünk helyi pedagógiai programját 

 az óvodai nevelőtestület 2017. május 23-án 

 az iskolai nevelőtestület 2017. június 23-án elfogadta, 

 felülvizsgálatát 2021. évben határozta meg. 

 

 

Az intézményvezető az intézmény Pedagógiai programját jóváhagyja. 

 

Kecskemét, 2017. június 23. 

………………… 

intézményvezető 

 

 

 

A nevelőtestületi elfogadást igazoló jegyzőkönyvi kivonatok csatolva. 

 

2017. június 27-én a fenntartónak jóváhagyásra átadtuk. 

 

A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Pedagógiai programot az iskola 

fenntartójaként jóváhagyom: 

 

Kalocsa, 2017. június 27. 

 

 ………………………………… 

 a fenntartó képviseletében 

 

A fentiek értelmében a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola Pedagógiai 

programja jelen formájában 2017. szeptember 1-től lép hatályba. 



SZENT IMRE KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

91 

 

Mellékletek 

 

 Legitimálási jegyzőkönyvek 

 Az iskolai pedagógiai programjához tartozó helyi tanterv 1-8.évfolyamra. 

o Alsó tagozat I. kötet: 

 1. Magyar nyelv és irodalom 

 2. Matematika 

 3. Első idegen nyelv (angol, német) 

 4. Hittan 
 

o Alsó tagozat II. kötet: 

 1. Környezetismeret 

 2. Ének-zene 

 3. Technika és életvitel 

 4. Vizuális kultúra 

 5. Testnevelés 
 

o Felső tagozat I. kötet:  

 1. Magyar nyelv és irodalom 

 2. Történelem 

 3. Hon – és népismeret 

 4. Hittan 
 

o Felső tagozat II. kötet: 

 1. Matematika 

 2. Fizika 
 

o Felső tagozat II. kötet: 

 1. Első idegen nyelv (angol) 

 2. Első idegen nyelv (német) 
 

o Felső tagozat IV. kötet: 

 1. Természetismeret 

 2. Természettudományi gyakorlatok 

 3. Kémia 

 4. Biológia 

 5. Földrajz 

 6.Informatika 
 

o Felső tagozat V. kötet: 

 1. Ének-zene 

 2. Osztályfőnöki 

 3. Technika és életvitel 

 4. Vizuális kultúra 


