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Küldetésnyilatkozat 

Iskolánk küldetése a keresztyén szellemiségű nevelés. Sajátos értékrendjével, 

korszerű, minőségi oktatással, kiegészítő tananyagával és módszereivel, a 

szülőkkel és a gyülekezettel együttműködve elősegíti, hogy gyermekeinkből 

egészséges, illemtudó, művelt keresztyén ember váljon. 

Célunk, hogy intézményünk családias légkörével, környezeti adottságainak 

tudatos kihasználásával, lehetőségeinek fejlesztésével biztosítani tudja a jó 

közérzetet, motiváltságot. A pedagógusok széleskörűen fejlesztik a tanulók alap-

és speciális készségeit és kompetenciáit úgy, hogy felkészítik őket az egészséges, 

felelős keresztyén felnőtt életre. 

„Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt; és a tudományt inkább, mint 

a választott aranyat.”  
/Példabeszédek könyve 8,10/ 

Törekszünk arra, hogy: 

 a tananyag a teremtett világot annak teljességében mutassa be, mutasson rá 

a jelenségek közötti összefüggésekre,  

 a tanulói aktivitás a megismerés folyamatában kiemelt szerepet kapjon,  

 a tananyag az ismeretátadás mellett formálja a tanulók személyiségét, 

kritikai gondolkodását, 

 pedagógusaink támogassák a kooperációt, lehetőséget adjanak a tanulók 

közös munkájára, a közös tanulási tevékenységekre. Hiszen másokkal 

együtt többet végezhetünk és többet érhetünk el, mint egyedül. 

 diákjaink tapasztalják meg, hogy „vannak olyan helyzetek, amelyekben 

egymás segítése gyümölcsöző és nem hátráltató tényező.” (Kagan, 

Spencer) 

Hiszünk abban, hogy Isten olyan iskolát akar látni a Debrecen-Bánki 

Református Általános Iskolában, amelyben egy bátor, békés, krisztuskövető, 

támogató és elfogadó közösség működik, amelyben a szeretet, az egymás iránti 

tisztelet, a bizalom és barátság érvényesül. Mindenkinek segít megtalálni a 

saját útját és felkészíti a gyermeket arra, hogy a társadalom építő részévé 

váljon. 

 „Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.”  

/Példabeszédek könyve 31,26/ 

„ A diákok vezetése nem puszta ismeretátadás… a nevelés célja a 

személyiségformálás.” 

( A keresztyén pedagógia esszenciája 11.) 

https://www.bibliaidezet.hu/Peldabeszedek-konyve/8
https://www.bibliaidezet.hu/Peldabeszedek-konyve/31
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BEVEZETŐ 

Intézmény környezet, helyzetelemzés 
A Debrecen- Bánki Református Általános Iskola (OM. azonosító: 202944) 

nagyon fiatal múlttal rendelkezik, hiszen 2015 szeptemberében nyitotta meg 

kapuit. Ez az iskola a Debrecen-Bánki Református Egyházközség által 

működtetett intézmény.  

Az intézmény egy másfél hektáros területen, gyönyörű erdei környezetben 

helyezkedik el, amely helyen valamikor is iskola volt, s a tanyavilág kulturális 

központjaként tartották számon. Elnéptelenedés miatt a város bezáratta. Az ebben 

rejlő lehetőséget látta meg fenntartó lelkipásztorunk, aki a bánki gyülekezet 

támogatásával iskolaépítésbe fogott. Az intézmény 8 évfolyamos általános iskola, 

évfolyamonként egy osztállyal működik, tanulói csoportonként 20-24 tanuló alkot 

1-1 osztályközösséget. Diákjaink rendezett körülmények közül - részben Bánkról, 

részben Debrecenből - érkező családokból jönnek, s az iskola területén a falusi és 

a városi létforma megismerésére kiváló lehetőségük adódik. Az oktatás a 

fenntartó, az iskola tanulóinak, pedagógusainak, szülői közösségeinek 

köszönhetően szép, esztétikus, barátságos tanteremben, illetve a csoportbontásban 

történő nyelvoktatást szolgáló szaktanteremben folyik. A mindennapos 

testnevelés egy tornaszobában, valamint a tágas, tornapályával, lovaglási 

lehetőséggel rendelkező udvaron, túrázásra alkalmas közeli erdőkben valósul 

meg. Az iskola saját könyvtárral rendelkezik, tanulóink olvasóvá nevelését 

kiemelten fontosnak tartja az iskolavezetés. Jelenleg intézményünkben 14 

főállású pedagógus végzi a nevelő-oktató munkát. A felsős szaktantárgyak egy 

részét óraadó tanárok látják el. Mindennapi munkánkat a Református Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének 

utazópedagógusai segítik: logopédus, fejlesztőpedagógus és szenzomotoros 

gyógytornász. Három pedagógus rendelkezik szakvizsgával. A kis létszámunk 

miatt két munkacsoportunk által tájékozódunk a módszertani lehetőségekről, 



sokat tanácskozunk, segítjük, építjük egymás munkáját. Tantestületünk jól 

felkészült, egymást segítő, humánus kollégákból áll. Fontosnak tartjuk a belső 

tudásmegosztást, a szakmai fejlődést, példamutatást. Részt veszünk a Református 

Pedagógiai Intézet által szervezett továbbképzéseken. Kiemelt hangsúlyt 

helyezünk a nyelvoktatásra, így már első és második osztályban a mindennapi 

nyelvoktatás keretein belül ismerkedhetnek diákjaink a választott idegen 

nyelvvel, mely szakköri formában valósul meg. Harmadik évfolyamtól az angol 

illetve a német nyelv elsajátítása tantárgyi órakeretben is megkezdődik. Alsó 

tagozaton iskolaotthonos oktatás folyik kisfelmenő rendszerben, melyben két 

pedagógus tanítja a tárgyak többségét – a kisfelmenő rendszert évente 

felülvizsgáljuk s lehetőség van nagyfelmenő rendszerben való oktatásra, ha azt a 

tanulói közösség, a humán erőforrás alakulása úgy kívánja.  A tanórán kívüli 

foglalkozások sajátos eszközeikkel és módszereikkel a kompetenciafejlesztés 

lehetőségét segítik. Az iskolai szakkör, a sportköri foglalkozás az érdeklődő, 

tehetséges tanulókkal való foglalkozás legfontosabb formája. Ezeken a 

foglalkozásokon a tanulók önkéntesen, érdeklődésüknek megfelelően vesznek 

részt. Tanulóink érdeklődésének megfelelően citera, néptánc, atlétika és horgász 

szakkörök állnak a gyerekek rendelkezésére, s a jövőben nyitottak vagyunk a 

lehetőségek bővítésére. Az irányított szabadidős foglalkozásaink egy részét 

órarendbe beépítve osztálykeretben biztosítjuk tanulóink számára, a másik részét 

pedig tanítás utáni időben. A tanulás, a hasznos, kulturált szabadidő eltöltése, a 

helyes viselkedés tanítása együtt, egymástól elválaszthatatlanul alkotja az iskolai 

nevelési rendszerünket. Az iskolai szabadidő az egyik legfontosabb és 

leghatékonyabb nevelési eszköz, ezért nem csupán programszervezésre, hanem 

nevelési célokat segítő tevékenységre van szükség. Továbbá fontos számunkra az 

is, hogy tanulóink olyan élményekkel gazdagodva töltsék napjaikat iskolánkban, 

mely jövőbeni életükben is meghatározó Fontosnak tartjuk az iskolán kívüli 

programokon való részvételt, melyek olyan színterei a gyerekek életének, ahol 

önálló döntéseket hozhatnak alacsony fokú szabályozottság mellett, igazi énjüket 



adják, tevékenységeik nincsenek korlátozva, valamint a közösségépítés legjobb 

lehetőségei.  

Intézményünk specialitása a környezet, a hely egyediségéből fakad. A város 

egyetlen erdei iskolájaként, tündérszigeteként is emlegetik. A többi intézménytől 

eltérő, más arculatot, az oktatáshoz nagyon szorosan kapcsolódó környezeti 

adottságot, lehetőségeket hordoz ez által. Az intézményegység mini állatkerttel 

(állatsimogató) rendelkezik, amelyben a baromfiudvar lakóinak színes választéka, 

őzike, nyulak, kecskék, juhok, borjak, lovak napi szinten biztosítják tanulóink 

számára a környezetismereti tudásuk elméleti, gyakorlati egységének 

megteremtését, a környezettudatos nevelését. A gyerekek számára heti egy 

lovaglási lehetőség adott a mindennapos testnevelés keretében. Erdei, mezei 

kirándulások az élő természettel teremtenek közvetlen kapcsolatot, melynek a 

testre, lélekre gyakorolt jótékony hatása köztudott, s mi ezt naponta tapasztaljuk 

tanulóinknál. Másik sajátosságunk abban rejlik, hogy egy területen, egy irányítás 

alatt van jelen az idősek nappali ellátó központja, bölcsőde, óvoda és iskola. Négy 

generáció találkozik, illetve van aktív, élő kapcsolatban napi rendszerességgel. Az 

unoka idejár óvodába, iskolába, az aktívan dolgozó szülő itt dolgozik, a nagyszülő 

pedig a nappali ellátás programjait, szolgáltatásait látogatja, veszi igénybe. Az 

egymásnak szervezett programok alkalmával az idősek olyan dolgokra tanítják 

meg a fiatalokat, ami az ő életükben már nem lenne jelen, (pl. népdaléneklés, 

tanulás, tésztagyúrás, slambucfőzés, régi mesterségek kipróbálása) a gyerekek 

pedig viszonzásul az ünnepeiket színesítik műsorokkal. Ez a kölcsönös kapcsolat 

mindegyik generáció számára lelki gazdagságot, lelki épülést eredményez.  

Természetesen az egyházi fenntartásból egyenesen következik a keresztyén 

értékek közvetítésének, megőrzésének szándéka, fontossága is, mely a mai érték 

nélküli világban egyre fontosabb. Így a hitéletre nevelés, a személyes törődés 

hatja át mindennapi életünket. Ezt szolgálja a reggeli egyházi énekkel való 

köszöntés, amikor az iskola diákjai, pedagógusai, vezetése felsorakozik, 



elénekeljük iskolánk himnuszát, megbeszéljük diákjainkkal az aznapi előttünk 

álló teendőket, köszöntjük a születés- illetve névnaposainkat. A reggeli 

elcsendesedés erkölcsi üzeneteket közvetít tanulóink számára. Diákjaink egyedül 

tudnak imádkozni. Igyekszünk bekapcsolódni a bánki gyülekezet életébe, az 

ünnepi alkalmakon való részvétellel, műsorokkal. Törekszünk más gyülekezettel 

való kapcsolattartásra is, szívesen teszünk eleget meghívásoknak. A személyes 

törődés, a családbarát közösség erősítése nagyon fontos számunkra, ennek 

érdekében pl. szüreti mulatságot, adventi koszorúkészítést, családi-gyereknapot, 

családi tábort szervezünk és hagyományteremtő szándékkal szervezünk, anyák 

napi, pedagógusnapi megemlékezést tartunk, a Debrecen-Bánki Református 

Egyházközség saját iskolabuszokat biztosít számunkra, melyekkel ingyenesen 

szállítja tanulóinkat az iskolába és tanítás után haza, valamint egyéb 

rendezvényekre. 

Tárgyi feltételek: 

 2 iskolaépület 

 8 tanterem 

 2 tanári szoba 

 szaktantermek: természettudományi, informatikai 

 kis csoportszobák – pszichológusi, fejlesztő 

 orvosi szoba 

 könyvtár 

 tornaszoba 

 ebédlő, közösségi tér 

 tornapálya, nagy „zöld” udvar 

Humán erőforrás 

 14 főállású pedagógus 

 5 óraadó pedagógus 

 iskolatitkár 

 rendszergazda 

Tanulói létszám 2020/2021 tanév 

 8 tanulócsoport 

 151 fő 



NEVELÉSI PROGRAM 

I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai 

I.1. Pedagógiai alapelveink 

 Református keresztyén értékek közvetítése a Szentírás útmutatásai alapján. 

Minden dolgozó, pedagógus keresztyén értékeket vallja, s nevelésében 

azokat tekinti alapként. Célunk úgy viszonyulni a ránk bízott gyermekek 

neveléséhez, mint ahogy Jézus Krisztus viszonyult az ő tanítványaihoz. 

 

 Iskolánk református közoktatási intézmény, fenntartója a Debrecen-Bánki 

Református Egyházközség, így természetes, hogy a gyülekezet értékrendje, 

a keresztyénség egyetemes értékei az egyedüli irányadóak az iskola 

életében. 

 

 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka az alábbi reformátori alapelvekre 

épül: 

 Solus Christus! (Egyedül Krisztus!) 

 Sola Scriptura! (Egyedül a Szentírás!)  

 Sola gratia! (Egyedül kegyelemből!) 

 Sola fide! (Egyedül hit által!) 

 Soli Deo gloria! (Egyedül Istené a dicsőség!) 

 

 Mindennapjainkban olyan értékeket igyekszünk közvetíteni, melynek 

középpontjában az ember szeretete, a másik ember tisztelete, elfogadása 

áll. Tanulóink nyitottak legyenek társaik felé, felelős közösségi emberként 

tudjanak élni.  

 

 Hitvallásunk, hogy minden ember érték, minden gyermek tehetséges 

valamiben, ezért ennek kibontakoztatására személyes odafigyeléssel, 

egyénre szabott foglalkozással biztosítunk teret. 

 

 Nevelő- oktató munkánkat szolgálatnak, hivatásnak tekintjük. A teremtett 

világ, a természeti környezet, a társadalmi együttélés érdekében arra 



törekszünk, hogy iskolánkban családias, szeretetteljes hangulatban, 

keresztyén légkörben, folyamatosan szépülő környezetben tanuljanak a 

gyerekek. 

 

 Az iskola alapításának és működésének céljából eredően alapelvünk, hogy 

a növendékeink  művelt keresztyén emberekké, családjukat, hazájukat, a 

keresztyén egyházat tisztelő felnőttekké  váljanak.  Hagyományainkat, a 

családi tradíciókat, nemzeti történelmi értékeket ápoló, magyar nemzetünk 

felelős tagjaivá neveljük. 
 

 Az iskola pedagógiai alapelveihez szervesen kapcsolódik hitoktatás 

célkitűzése, mellyel lehetőséget biztosítunk azon családok számára, akik 

gyermekeiket hitben nevelni, neveltetni szeretnék. Imádsággal, a családdal, 

gyülekezettel kiépített gyümölcsöző kapcsolattartással hitéből erőt merítő 

keresztyén értékeket valló, az erkölcsi normákat betartó felnőtté váljon. 

 

 Arra törekszünk, hogy tanulóink az életkori sajátosságok, egyéni 

képességek figyelembevételével, az önképzés, önművelés igényének 

kialakítása mellett versenyképes, a társadalmi igényeknek megfelelő, 

innovatív tudást szerezzenek.  

 

 Kiemelt feladatnak tekintjük a kompetencia alapú oktatással a biztos 

alapkészségek kialakítását, amely az egymásra épülő, spirálisan bővülő 

tudás megszerzését eredményezi. Arra törekszünk, hogy tanulóink 

önmagukat megvalósító, aktív, tevékeny, cselekvő részesei legyenek a 

tanulási folyamatnak. 

 

 Igyekszünk a természeti környezetünk adta lehetőséget kihasználva 

kiegyensúlyozott légkört teremteni, amelyben tanulóink testileg, lelkileg és 

szellemileg egészséges emberként tudnak élni. Célunk a harmonikus 

életvitel igényének kialakítása. 

I.2. Pedagógiai célok 

 Korszerű, keresztény műveltségkép kialakítása, melyet tanulóink 

eszközként használnak és alkalmaznak a természettudományos és 

társadalomtudományos rendszerének megértéséhez. Az 

eredményességhez kötődő értékkomponensek: tudásvágy, érdeklődés, 

teljesítményvágy, kötelességtudat, lelkiismeret, alkotás és sikervágy, 

kritikára és önkritikára való törekvés.  



 Kiemelt s meghatározó célunk az evangéliumi szellemen való nevelés, 

a Biblia útmutatásai alapján, olyan pedagógusok által, akik hitükben 

elkötelezettek vagy a református keresztyén értékeket tolerálják. 

 Elsősorban református felekezethez tartozó gyermekek nevelését 

vállaljuk, de tiszteletben tartjuk a más felekezethez tartozó személyeket 

is. 

 Nemzettudat kialakítása, nemzeti kultúra, iskolai hagyományok 

ápolása, a hazáját ismerő és szerető fiatalok nevelése. 

 Az intézmény a saját keretein belül lehetőséget teremt a tehetség 

kibontakozásának segítésére, az egyénre szabott, differenciált fejlesztés 

és a hátránykompenzálás megvalósítására az iskolai élet minden 

területén. 

 Olyan kulcskompetenciák kialakítása, amely a korszerű, az élethosszig 

tartó tanulás, versenyképes tudás lehetőségét alapozza meg, fejleszti a 

problémamegoldó gondolkodást. A szép magyar beszéd használata, a 

helyesírás és a kommunikációs képességek fejlesztése.  

 A testi-lelki egészség, higiéné fontosságának megalapozása, önellátó 

képességek (tisztálkodás, helyes testápolás, öltözködés, étkezés, 

rendszeretet, tudatos vásárlás) igényének kialakítása. Tanulóink 

ismerjék meg az egészséges életmód és táplálkozás szabályait, az 

egészségre káros szokásokat, tevékenységeket, balesetek 

megelőzésének lehetőségeit, a rendszeres mozgás egészségre kifejtett 

hatását. 

 A tanulók szociális kompetenciájának fejlesztése, melynek 

középpontjában az empátia, tolerancia, a siker és kudarcfeldolgozás, 

konfliktuskezelés, érvelés és meggyőzés, együttműködés vezetés és 

versengés, szociális kommunikáció áll. 

 Az adott életkori sajátosságoknak megfelelő, beszédközpontú 

idegennyelvi kommunikáció fejlesztése. 

 IKT- eszközök hatékony alkalmazása (Internet, e-tananyagok, 

projektmunkák). 

 Az intelligenciaszint sokoldalú alkalmazása. 

 Aktív, interaktív és reflektív tanulási technikák bevezetése és 

elsajátítása. A tanulók belső motiváltságának fejlesztése.  

 Digitális írástudás eszközszintű alkalmazásának kialakítása. 

 

 

 



I. 3. Pedagógiai feladatok 

Iskolánk feladata, hogy a felsorolt alapelvek és célok megvalósítását a 

mindennapi nevelő-oktató munka során elősegítse. Ezt szolgálják a 

tevékenységekhez kapcsolódó, a pedagógus által alkalmazott rendszeres és 

komplex értékelési formák, a tanórai és a tanórán, iskolán kívüli tevékenységek, 

valamint azok a keresztyén értékrendnek is megfelelő nevelési módszerek és 

eljárások kialakítása, amelyek a tanulók személyiségfejlesztésére és a közösségi 

élet fejlesztésére irányulnak.  

- szilárd, keresztyén identitáson alapuló nevelés, oktatás 

- a gyermekek harmonikus, testi lelki fejlődését célzó nevelés, erkölcsi 

példamutatással, a keresztyén értékek mentén 

- közösségformálás, keresztyén felnőtteké válás elősegítése 

- gyülekezeti életbe való bekapcsolódás, a konfirmációs fogadalomtétel által 

gyülekezetbe fogadás 

- egyéni bánásmód, személyre szabott pedagógiai módszerek alkalmazása 

- élethosszig tartó tanulás igényének megalapozása, szilárd alapkészségek, tudás 

átadásával 

- képességek, készségek fejlesztése, egyéni szükségletek felismerése mentén 

személyre szóló fejlesztés 

- nevelésben a tolerancia, elfogadás, tisztelet, becsület mindenkori betartása 

- hatékony tanulási stratégiák kialakítása, tanulási technikák, módszerek 

megismertetése 

- Református egyházhoz hű, erkölcsös tanulók nevelése 

- reális önismeret, önértékelés kialakítása tanulóinkban 

- tanulók jogainak tiszteletben tartása, következetes magatartás, értékelés 

- tantervekben megjelölt célok megvalósítása korszerű pedagógiai módszerekkel 

- folyamatos önképzés, módszertani megújulás 

- nyugodt, elfogadó, alkotó tanulási klíma megteremtése 

- együttműködés tanulókkal, szülőkkel, gyülekezettel 

- nevelés-oktatás a keresztyéni szeretetben végezzük 

 



I. 4. Pedagógiai eszközök, eljárások 

Az iskolában folyó nevelő munka eszköz és eljárás teljes rendszerének 

kidolgozásával napjainkban is foglalkozik a neveléselmélet. Leggyakrabban a 

gyermekek fő tevékenység formáit (játék, tanulás, sport, verseny, munka, 

szabadidő...) jelenti, melyben a nevelési folyamat realizálódik. A nevelési 

módszer nem más, mint olyan eljárások rendszere, mely a kitűzött nevelési cél 

érdekében alkalmazható. A nevelés eszközei, eljárásai, módszerei egymással 

összefüggő nagyon fontos tényezői a nevelés folyamatának, melynek során a 

nevelési módszereket mindig a célokhoz kell igazítani.  

Eszközök: 

Nyelvi (verbális) eszközök: az információközlés azon módja, amikor 

közleményeinket a nyelv segítségével továbbítjuk: 

- beszéd 

- beszélgetés: (a nevelés egyik nagyon fontos eszköze, amelyben mindkét fél 

aktívan részt 

vesz; tartalmát tekintve lehet: szabad beszélgetés vagy irányított beszélgetés, 

szervezettség alapján lehet: spontán vagy tervezett, formája alapján: egyéni vagy 

csoportos) 

- interjú 

 

Nem nyelvi (non verbális) eszközök : az információközlés azon módja, amikor 

közleményeinket nyelven kívüli eszközökkel fejezzük ki.  

- arckifejezés (mimika) 

- szemmozgás 

- tekintet 

- testközelség 

- térközszabályozás 

- testhelyzet, testtartás 

- mozdulatok (gesztusok) 

- kulturális jelzések 

 



Szociális technikák: 

Ezeket a technikákat a tanulók a felnőttektől tanulják el, kezdetben a családban 

(gyermekkori beidegződés) majd az iskolai közösségben. Ezért nagyon fontos, 

hogy a diákok milyen mintát kapnak otthon és az iskolában. 

a) az ön- és emberismeret fejlesztését szolgáló technikák 

Ezek olyan eszközök, technikák, amelyeknek lényeges eleme, hogy a világra 

vonatkozó ismeretek mellett, azokkal szinkronban fejlesszük a tanulók belső, 

pszichés világát, társas kapcsolatait, egyedi tulajdonságait, készségeit: 

- fejlesztő beszélgetés. 

b) szociális készségfejlesztő technikák: 

A tanulók problémamegoldó és konfliktuskezelő készségeinek fejlesztése, illetve 

a meglévők 

 erősítése: 

- minta- és modellnyújtás 

- megerősítés (buzdítás, dicséret, jutalmazás) 

- szerepjáték 

- dramatizáló tevékenység 

Eljárások 

Az eljárás a módszer konkrét megjelenési formáját jelenti. A módszerek 

megválasztásánál figyelembe kell venni a gyermek életkori sajátosságait, értelmi 

fejlettségét, képességeit, igazodva a nevelők személyiségéhez, pedagógiai 

kulturáltságához, felkészültségéhez, az adott nevelési helyzethez. A módszerek 

alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások kombinációja. 

 Ágoston György szerint a hagyományos osztályozás módszere: 

követelés, meggyőzés, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, elismerés és a büntetés. 

Napjaink pedagógiai gyakorlata, a nevelő-oktató munka során megkívánja, hogy 

a módszereket a nevelés folyamatában betöltött szerepük alapján csoportosítsuk.  

A: Meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: 

 meggyőzés, minta, példakép, példakövetés, eszménykép, önbírálat, bírálat, 

beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás, előadás, vita, beszámoló 

B: A tevékenység megszervezésének módszerei: 



követelés, megbízás, ellenőrzés, értékelés, játékos módszerek, gyakorlás 

C: A magatartásra ható módszerek: 

- ösztönző módszerek: ígéret, helyeslés, bíztatás, elismerés, dicséret, 

osztályozás, jutalmazás 

Jutalmazás 

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi, kitartó szorgalmat, 

példamutató magatartást tanúsít, tevékenységével hozzájárul az iskola jó 

hírnevének megőrzéséhez, az iskola teljesítményének megfelelő dicséretben 

részesíti, illetve jutalmazza. 

- szaktanári szóbeli dicséret, 

- szaktanári írásbeli dicséret, 

- osztályfőnöki szóbeli dicséret, 

- osztályfőnöki írásbeli dicséret, 

- igazgatói írásbeli dicséret, 

- nevelőtestületi írásbeli dicséret –  

 azok a tanulóink kaphatják, akiknek magatartása, szorgalma példás, 

minden tantárgyból jeles és legalább öt tantárgyi dicsérete van. 

személyükről a nevelőtestület minősített többséggel szavaz 

 nevelőtestületi dicséretben részesül a fentebb említetteken kívül az a 

tanuló negyedik és nyolcadik évfolyamon, akik addig is minden 

évben kitűnő bizonyítvánnyal rendelkeztek s magatartásuk 

példamutató volt. 

A dicséreteket a tanulóifjúság és a nevelőtestület előtt ismertetni kell. 

Jutalomkönyv vagy díszoklevél kerül átadásra a tanévzáró ünnepségen: 

- kiváló tanulmányi eredményért, 

- példás magatartásért, 

- példás szorgalomért, 

- közösségi munkáért, 

- kiemelkedő versenyeredményért. 

A jutalmazás és büntetés alkalmazásánál indokolt esetben nem kell a fokozatok 

betartásához ragaszkodni. 



A magatartás és szorgalom érdemjegyek és osztályzatok megállapításánál 

figyelembe kell venni a jutalmazásokat és a büntetéseket. A jutalmazásokat, 

büntetéseket minden esetben az ellenőrző mellett az osztálynapló „megjegyzés” 

rovatába is be kell vezetni. 

Büntetés 

Azt a tanulót, aki viselkedésével az iskola rendjét megzavarja, a házirend 

rendelkezéseit, megsérti, büntetésben kell részesíteni. 

A büntetés formái: 

- szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás 

- osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás 

- igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás 

- fegyelmi tárgyalás során: 

-   a) megrovás, 

b) szigorú megrovás, 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

f) kizárás az iskolából. 

 

A büntetéseket az osztályfőnöki megrovással bezárólag az osztályközösség előtt, 

ettől súlyosabb esetben a nevelőtestület előtt ismertetni kell.  

I. 5:  NAT pedagógiai feladatainak helyi megvalósítása, A kulcskompetenciák fejlesztése 

 

Az erkölcsi nevelés 

A Nat által megfogalmazott feladatok: 

 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a 

cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, 

igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló 

gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük 

segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen 

értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési 

problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert 

körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő 

megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása 



támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és 

fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az 

együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, 

a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása 

– az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig 

– hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka 

világában is. 
 

Erkölcsi nevelés iskolai megvalósítása 

 

Az iskola helyi pedagógiai programjának alapvető értéke a keresztyén erkölcsi 

értékek átadása. A református iskolának kötelessége felvállalni diákjai erkölcsi 

nevelését, jellemének formálását, hiszen a mai társadalom rendkívül sokszínű 

értékközvetítése, a családok hagyományos nevelési elveinek felbomlása 

megerősíti ezt a felelősséget az iskola irányában. 

 

A jellemformálásnak a heti órarend két hittan órája csak iránymutatója tud lenni 

a diákokat érő külső hatások, és az általuk behozott rejtett tantervi hatások mellett. 

Iskolánk tanulói rendkívül sokféle környezetből érkeznek, sokféle hatásnak 

vannak kitéve. Az azonos normarendszer közvetítése, az egységes erkölcsi 

elvárások csak nehezen érvényesíthetők. Tudjuk, hogy az a fiatal, akinél az 

évszázadok kipróbált zsinórmértéke, a jézusi minta beépült, könnyebben igazodik 

majd el a fogyasztói társadalom silány média- módszereiben, 

információtömegében. Ehhez életkoránál fogva hiteles, élhető mintákra van 

szüksége. 

A református iskola keresztyén értékközvetítő hatása elsősorban pedagógusai 

hitén, emberi kvalitásain múlik. A pedagógus minden megnyilvánulásával értéket 

közvetít. Az iskola nevelői közösségének tagjai rendszeresen képzik magukat 

szakterületük és református értékeink megismerésében. Naponta, reggeli 

beszélgetések során, vezetik be tanítványaikat az élet mindennapos problémáinak 

keresztyén erkölcsi értékrendű megoldásához. 

Tantárgyaik oktatásában felhasználják bibliai ismereteiket, nevelési eljárásaikban 

a keresztyén pedagógiát. 

A keresztyén pedagógus törekszik etikus magatartásával mintát közvetíteni, de hit 

nélkül is lehet erkölcsös életvitele és etikus cselekedete a pedagógusnak. Az 

iskola alapvető elvárása pedagógusaival szemben a keresztyén normákat betartó 

életvitel és magatartás. 

 

A tanulók erkölcsi nevelését támogató tevékenységek: 

 

- a reggeli Csendes percek beszélgetései, 

 

- hit-és erkölcstan órák, 



 

- tantárgyi integrációk, 

 

- gyülekezetekkel való kapcsolattartás, 

 

- családi istentiszteletek közös műsorai. 
 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 

A Nat által megfogalmazott feladatok: 

 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. 

Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, 

művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az 

ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek 

megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, 

megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet 

érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden 

állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért 

magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. 

Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, 

nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. 
 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés iskolai megvalósítása 
 

A reformátusság hagyományaiban őrzi a nemzet sorsában való osztozást. Maga a 

Református Egyház értékrendje is kötelez minket, magyar nemzeti öntudatunk 

ápolására, utódainknak történő átadására. 

Az általános iskola tanulói számára a személyes példákon keresztül lehet 

közelebb hozni a régmúlt történelmi eseményeit. A történelem, irodalom 

tanításában kiemelt szerepet kapnak a magyar történelem kiemelt eseményei, 

példaképként felmutatható személyiségei, és azoknak elköteleződése hazánk 

sorsa iránt. 
 

Választható tantárgyként a Hon-és népismeretet tanítjuk. 
 

A tanulók minden évben március 15-én koszorúzást tartanak a gyülekezetünk 

kopjafájánál, felelevenítve az egykori eseményeket. 
 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
 

A Nat által megfogalmazott feladatok: 

 



A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja 

az állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, 

összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő 

állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak 

betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az 

erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak 

lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és 

kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A 

részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, 

az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló 

cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan 

támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési 

eljárások. 
 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés iskolai megvalósítása 
 

A keresztyén nevelés egyik alapvető célja, hogy a gyermekkorból felnövő ifjak 

megérjenek a szabadság felelős megélésére. Legyen vonzalmuk a transzcendens 

és a valós értékékek iránt, ismerjék önmagukat, és az őket körülvevő világot. 

Ebben a világban érezzenek felelősséget embertársaik sorsa iránt, tudjanak 

állampolgári jogaikkal élni, és tartsák be kötelezettségeiket. 

A tantárgyakon keresztül átadható ismereteken túl a nevelés mindennapi 

gyakorlatával ezeknek a viselkedési attitűdöknek elsajátíttatására törekszünk. A 

házirend diákokkal közösen megfogalmazott elvárásai, a jogok és kötelezettségek 

betartása és betartatása a társadalmi együttélés felnőtt formáinak mintáira 

épülnek. Ezek nem öncélú utasítások, hanem az egyén és a közösség védelme 

érdekében megfogalmazott együttműködési szabályok. A demokrácia alapja az 

egyén és közösségi normák összehangolása. 

A diákönkormányzat működése során a tanulók megtanulják, hogy az egyes 

döntések meghozatalához sokféle szempontot figyelembe kell venni, s a 

demokrácia nem azt jelenti, hogy mindenkinek igaza van. Az iskola működését 

befolyásoló döntések meghozatala során a tanulók tájékoztatást kapnak a döntés 

körülményeiről, hozzá szólhatnak, véleményt nyilváníthatnak. Az osztály 

problémáinak megbeszélésekor az osztályfőnök fontos mintát közvetít a jogok és 

kötelezettségek betartásában és betartatásában, az egyéni kezdeményezések és a 

közösség érdekének összehangolásában. 
 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
 

A Nat által megfogalmazott feladatok: 

 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek 

tudatosításán alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra 



alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek 

optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s 

valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy 

képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő 

beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös 

elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, 

az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, 

a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy 

tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják 

alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások 

megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 
 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztésének iskolai megvalósulása 
 

A keresztyén nevelés célja, hogy a tanulók személyisége helyes irányba fejlődjön. 

Ennek fontos eleme, hogy a pedagógus ismerje tanítványai tulajdonságait, és 

szeretettel segítse fejlődésüket. Eközben egyes tulajdonságokat erősíteni kell, míg 

másokat lefaragni. A pedagógusnak rá kell vezetnie tanítványait a helyes 

önismeretre, s felmutatni egy számukra megközelíthető személyiségideált. 

Egyen-egyenként formálva, igazítva jellemüket, cselekedetüket. A legfőbb 

emberi értékek Jézus életében mutatkoznak meg legteljesebben, a példáknak és 

az önismereti összehasonlításoknak a nevelésben - nevelő és nevelt számára is - 

etalonja. A nevelés során a pedagógus mindig szeretettel és tapintattal tud segíteni 

a tanulók helyes önismeretének kialakulásában. A bírálatnál törekszünk a konkrét 

feladat minősítésére, és kerüljük az egyes tantárgy vagy feladatteljesítés 

eredményét a tanuló személyiségére vetíteni. 

A pedagógus és tanuló között kialakuló feltétlen elfogadás az iskola kezdeti 

szakaszában az első önismereti lépések alapja. 

A tanulók viselkedésének helyes és helytelen voltát megmagyarázzuk, és együtt 

az osztállyal átbeszéljük. Így nem csupán a jutalom vagy a büntetés ténye marad 

meg a diákok emlékezetében, hanem az ok-okozati összefüggés, és viselkedésük 

magyarázata is, ami visszahat önismeretükre. A dicséretnél és a bírálatánál 

pedagógusaink törekednek a helyes önértékelés kialakítására, ami nem becsüli le, 

és nem becsüli túl saját értékeit. 
 

A családi életre nevelés 
 

A Nat által megfogalmazott feladatok: 

 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A 

szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező 

átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok 



szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A 

köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi 

minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi 

életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok 

kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok 

kezeléséről. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 
 

A családi életre nevelés iskolai megvalósításaAz iskola felvételi szempontjai 

között első helyen szerepel a tanuló családjának gyülekezeti tagsága. Elsődleges 

üzenet a családok számára, hogy az iskola fontos értéknek tekinti a család 

keresztyén értékrendjét. A teljes családban növő gyerekek fejlődése 

kiegyensúlyozottabb. A mai társadalom nem kedvez ezeknek az értékeknek, az 

embereket rákényszeríti az önzésre, saját érdekük, előnyük hajszolására. A diákok 

egy része olyan családi modellt hoz, amelyből hiányzik az apa vagy az anya 

mintája. Ezeknek a gyerekeknek nagy a szeretet, törődés iránti igénye. 

Az iskolai élet során igyekszünk tanulóinkat a felelős embertársi kapcsolatra 

nevelni, ezzel elősegítve a leendő párkapcsolatuk tartósságát. Segítünk 

tájékozódni a mai világ manipulatív információs környezetében, saját vágyaik 

kontrollálásában. A szexuális felvilágosítást elsősorban szülői feladatnak 

tekintjük, erre a családok figyelmét felhívjuk, és tanácsokkal segítjük őket. A 

tanulók érése hatalmas időbeli eltérést mutat, a korán érő gyerekek szüleinek 

felhívjuk a figyelemét szülői feladatukra. A biológia és természetismeret 

tananyagon keresztül természetesen foglalkozunk a témával és összekapcsoljuk a 

keresztyén ember számára követendő példákkal. 

Az iskola életének integráns része a családból hozott ismeretek feldolgozása. 

Azokat a tevékenységeket, amelyek elsősorban a családi élet részét képezik, 

otthon gyakoroltatjuk a gyerekekkel. A jó családi példákat egy-egy irodalmi 

példán keresztül, vagy a napi beszélgetések során mutatjuk be. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 
 

A Nat által megfogalmazott feladatok: 

 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot 

örömteli megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen 

igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek 

alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas 

viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy 

a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-

megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, 

a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek 

kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros 

függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 



 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
 

A Nat által megfogalmazott feladatok: 
 

A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-

oktatást: célul tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti 

szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját 

élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos 

igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és 

fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes 

feladatvállalás és-megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, 

felelős állampolgári léthez. 
 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség iskolai megvalósítása 
 

Az ember nem önmagának él. A mai társadalmi környezet ezt a bibliai üzenetet 

nehezen fogadja be. Olyan világban élünk, ahol a szeretet és az egymásra figyelés 

helyett a pénz és az információ az érték. A „celebek” mintái a felszínes külső 

csillogást, a kommersz értékeket erősítik, az őszinte szó, az őszinte érzések 

háttérbe kerülnek. Iskolánk pedagógusai azonban tudják, hogy az csak a csalfa 

felszín, az ember élete boldogsága csak mások őszinte és szerető közegében 

található meg, s erre tanítják naponta diákjaikat. A másokért végzett szolgálat 

örömét élhetik át tanulóink a templomi szolgálatok, és az idősek nappali 

ellátásába vitt műsorok alkalmával. A Református Szeretetszolgálat működését 

segítik diákjaink önkéntes munkáikkal, gyűjtésekkel. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 
 

A Nat által megfogalmazott feladatok: 
 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az 

erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási 

képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén 

és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett 

elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az 

intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári 

kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók 

megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek 

változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és 

tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 
 



Fenntarthatóság, környezettudatosság iskolai megvalósítása 
 

Az ember feladata a teremtettség őrzése és művelése. Ez a mai, csupán haszonelvű 

termelési folyamatok mellett nem kap megfelelő hangsúlyt. Az iskola nevelési-

oktatási munkájában természetes alapelv. Az iskola mindennapi életében is 

figyelmet fordítunk a környezetvédelemre, az energia-takarékosságra. A 

fogyasztói szokások kordában tartása nem csupán a mértékletesség parancsának 

tesz eleget, de a fölösleges termelésre is korlátozó hatással lehetne. Tanulóinknak 

ezeket az összefüggéseket a természettudományos tárgyak, a környezetismeret, a 

technika tantárgy tanítása során bemutatjuk. 
 

Pályaorientáció 
 

A Nat által megfogalmazott feladatok: 
 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – 

átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, 

tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják 

képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, 

megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és 

pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges 

erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a 

vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 
 

Pályaorientáció iskolai megvalósítása 
 

Az iskola egyéni fejlődést figyelemmel kísérő és segítő eljárásai 

során segíti tanulói középfokú iskolába való jelentkezését. 

A tanulók az iskolai szakkörökben különböző tevékenységformákban 

kipróbálhatják magukat. Minden diákunk megtapasztalja a szerepléssel járó 

helyzeteket a családi istentiszteleteken, az idősek nappali ellátásában adott 

műsorok során, ahol az osztály valamennyi tanulója szerepet kap. 

 

Középfokú oktatáshoz közeledő tanulóinknak felkészítő foglalkozásokat ajánlunk 

fel, vagy csoportbontással növeljük a felvételi tantárgyakra való hatékonyabb 

felkészülést. 

Ösztönözzük őket a középiskolák megismerésére, nyílt napokon való részvételre. 
 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 
 

A Nat által megfogalmazott feladatok: 
 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a 



világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét 

meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a 

tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való 

ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni 

döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák 

világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az 

egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében 

a köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó 

pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a 

fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés iskolai megvalósítása 

 

„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból…„ (Jn 17,15) bibliai parancsa 

felelőssé teszi az iskolát a társadalomban való boldogulás alapvető ismereteinek 

átadására. A gazdasági, pénzügyi ismeretetek az általános iskolás tanulók számára 

is tanítható ismeretanyagot tartalmaznak. A történelem, matematika és a technika 

tantárgyak tananyagát bővítettük a pénzügyi és gazdasági ismeretek 

ismeretanyagával. A termelés, a munka és a kereskedelem összefüggéseinek 

meglátása, a bankok, pénzintézetek működési sajátosságainak megismerése a 

felnőtt élet alapvető ismereteihez tartoznak. 
 

Médiatudatosságra nevelés 
 

A Nat által megfogalmazott feladatok: 

 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé 

váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra 

nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-

központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a 

médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű 

megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média 

működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti 

kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas 

érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az 

említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

 

Médiatudatosságra nevelés iskolai megvalósítása 

 

A ma tanulói kevesebb ismeretet sajátítanak el az iskolai kötelező tananyag 

megtanulásával, mint azon kívül. Ha figyelembe vesszük a televízió, számítógép, 

internet által szerezhető ismereteket, s a gyerekek egymástól szerzett információit, 

akkor beláthatjuk, hogy ennek a területnek a kiemelt kezelése valamennyi 



pedagógus feladata. Az önálló tanulás képessége, az új ismeretekhez való 

alkalmazkodás, az információk értelmezése és szűrése a mai ember számára 

alapvető életfeltétel. 

 

Alsó tagozaton a tanítók a nevelési helyzetnek megfelelően megbeszélik a 

tanulókat érdeklő, őket foglalkoztató aktuális médiatartalmakat. Felső tagozaton 

a válogatott tananyag közvetítésével, a tanárok pedagógiai attitűdjével tudatos 

értékválasztásra neveljük tanulóinkat. Külső szakemberek bevonásával szakszerű 

ismereteket biztosítunk előadások szervezésével. 
 

A tanulás tanítása 
 

A Nat által megfogalmazott feladatok: 

 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy 

felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag 

elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, 

hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan 

használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az 

előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási 

módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan 

rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, 

meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új 

helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és 

értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás 

eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti 

növelése és a tudás minőségének értékelése. 

 

A tanulás tanítása iskolai megvalósítása 
 

Az iskolában alkalmazott pedagógiai módszerek rövidtávú céljait mindig az adott 

tanulócsoport, osztály életkora, fejlettsége, illetve ezen belül egyes gyermekek 

képességfejlesztési feladatai határozzák meg. Az iskolában folyó pedagógiai 

munka alapja a tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatása, a református 

egyház tanítását követő erkölcsi értékrendjük, önálló gondolkodásuk 

kialakulásának formálása. 

Fontos célkitűzés a tanulók egyéni képességeihez és a társadalmi elvárásokhoz 

igazodó legjobb tudás kialakítása, a tanuláshoz való képességek minőségi 

alapozása. 

 

Az iskola kezdeti szakaszában azokat a tanuláshoz szükséges képességeket 

fejlesztjük célzottan, amelyekkel a későbbi évek során, mint eszköztudással 

számolunk. A biztos alaptudás, az egyéni képességeknek megfelelő szövegértés, 



és logikai készségek a feltételei a későbbi tanulási hatékonyságnak. A 

kisgyermekkorban kialakított tanuláshoz való belső motiváció nyomán jutnak el 

a tanulók önbizalmukat megerősítő sikerélményekhez, s válik a jól alkalmazott 

tanítási módszer a tanuláshoz szükséges igény és szorgalom alapjául. 

Iskolánk fejleszti a tanulók tanuláshoz szükséges alapkészségeit. Ehhez az első 

két évben a tanításra, egyéni készségfejlesztésre helyezve a hangsúlyt az értékelés 

csupán a belső motiváció erősítését szolgálja. Az alapvető olvasási-írási, 

matematikai készségek kialakulása után tanítjuk eszközként használni a 

megszerzett tudást, s értékeljük a teljesítményt, vigyázva, hogy a tanulási, 

fejlődési kedvet megtartsuk tanítványainkban. A logikusan feldolgozható 

ismeretanyag számonkérésénél hangsúlyt helyezünk a logikus feleletre, 

ösztönözve tanulóinkat az értelmes tanulásra. A tanulási időkre egyénileg 

megtanulható, elkészíthető feladatokat adunk. 

 

Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és 

az ezek alapját alkotó képességeket és attitűdöket értjük, amelyek birtokában az 

Unió polgárai egyrészt gyorsan alkalmazkodhatnak a modern világ felgyorsult 

változásaihoz, másrészt a változások irányát és tartalmát cselekvően 

befolyásolhatják. A tudásalapú társadalomban felértékelődik az egyén tanulási 

képessége, mert az emberi cselekvőképesség az élethosszig tartó tanulás 

folyamatában formálódik. 

 

 A tanulás kompetenciái: 

 A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegennyelvi) 

 A digitális kompetenciák 

 A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái 

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 
 

Anyanyelvi kommunikáció 
 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, 

tények, vélemények kifejezését és értelmezését, megőrzését és közvetítését, 

valamint a helyes, öntudatos és alkotó nyelvhasználatot az élet minden területén. 

Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának folyamata és 



eredménye, amely természeténél fogva kapcsolódik az egyén kognitív 

képességeinek fejlődéséhez. Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő 

szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. 

 

Iskolánk nagy hangsúlyt helyez az olvasási készség belső motivációra épülő 

kialakítására, az olvasás megszerettetésére, anyanyelvünk művelésére. Az olvasás 

eszközszintű tudása elengedhetetlen a megfelelő iskolai teljesítményhez, s a 

felnőtt életben való boldoguláshoz. 

Az olvasási technika kialakulása egyénenként eltérő időráfordítást igényel, s 

minden esetben az időráfordítással egyenes arányban fejlődik. 

A legintenzívebben a 6-10 éves életkorban fejleszthető, ezért iskolánkban a 

kerettantervi rendelet szabadon felhasználható óraszámaiból, ahol erre 

lehetőségünk volt megnöveltük a magyar óraszámot, valamint a szabadidős sáv 

egy részében ajánlott irodalmat olvasnak tanulóink. A szóbeli kifejezőkészséget 

valamennyi tanóránkon, szereplések alkalmával, és a beszélgetős Csendes 

perceken gyakoroltatjuk. A szövegértés a szókincs, a fogalmi rendszer 

gazdagságától és a logikus gondolkodás szintjétől függ. Ezeket a területeket a 

különböző tantárgyakban célzottan fejlesztjük. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is 

támaszkodik, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint 

más kultúrák megértése. A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, 

funkcionális, grammatikai és szövegalkotási ismereteket, valamint szocio- és 

interkulturális készségeket feltételez. A magyar nyelv elkülönül az európai 

nyelvektől, közvetlen nyelvrokonságra nem tud támaszkodni a németet vagy az 

angol nyelvet tanuló. Ezért körültekintő módon, korai gyermekkorban célszerű az 

első idegen nyelvvel megismertetni tanulóinkat. Az anyanyelvi tudás 

elsődlegessége mellett első és második évfolyamon tanulóink szakköri keretekben 



megismerkednek az angol/német nyelvi kiejtéssel, játékos és szituatív szóbeli 

nyelvhasználatot gyakorolnak. Harmadik évfolyamtól tantárgyi órakeretben, 

szükség esetén csoportbontásban részesülnek idegen nyelvi oktatásban. 

 

Matematikai kompetencia 
 

A matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen az olyan meghatározó 

bázisképességek fejlesztése, mint a matematikai gondolkodás, az elvonatkoztatás 

és a logikus következtetés. E kompetencia összetevőit alkotják azok a készségek 

is, amelyekre támaszkodva a mindennapi problémák megoldása során a 

matematikai ismereteket és módszereket alkalmazzunk. 

 

A matematikai kompetencia kialakulásában, hasonlóan más területekhez, az 

ismeretek és a készség szintű tevékenységek egyaránt fontos szerepet töltenek be. 

A matematikai ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek, struktúrák, az 

alapműveletek és az alapvető matematikai fogalmak, jelölések és összefüggések 

készség szinten alkalmazható tudását. 

A matematikai kompetencia azt jelenti, hogy felismerjük az alapvető matematikai 

elveket és törvényszerűségeket a hétköznapi helyzetekben, elősegítve a 

problémák megoldását a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. E 

kompetencia teszi lehetővé a törvényszerűségek felismerését a természetben, és 

alkalmassá tesz az érvek láncolatának követésére, a matematika nyelvén 

megfogalmazott törvények megértésére. 

Iskolánk tantárgyi struktúrájának kiemelt területe a matematika. A tantárgy 

alapjait az alsó tagozatos évfolyamokon szerzik meg tanulóink, a biztos 

alapműveleti tudás a műveleti sebesség s alapműveletek mérések anyaga. A 

megértésre, a műveleti gondolkodás kialakulására külön gondot fordítunk oktatási 

módszertanunkban. 



Digitális kompetencia 

 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak 

(információs és kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a 

technológiák által hozzáférhetővé tett, közvetített tartalmak magabiztos, kritikus 

és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a 

szabadidő terén. 

A digitális kompetencia magába foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat – 

szövegszerkesztést, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolást és-kezelést, 

az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő 

kommunikációt. Ide tartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és 

megértését elősegítő eszközök használata is. 

Iskolánk IKT eszközökkel jól felszerelt, a tanulók digitális kompetenciának 

fejlesztése nem szorítkozik csupán az informatika órákra. Ezért a szabadon 

felhasználható órakeretből nem növeltük az informatika órák számát. Az iskola 

felső tagozatos tantermeiben és a szaktantermekben digitális tábla mellett 

sajátítják el tanulóink a korszerűen feldolgozott ismeretanyagot, és a napi 

eszközhasználat során fejlődik informatikai tudásuk. Ellenőrzött, támogató 

körülmények között végeznek különböző tantárgyakból kutatást, anyaggyűjtést 

az interneten. A tanulók maguknak szerkesztik meg, és készítik el a vers 

törzsanyag füzeteiket. Illusztrációk készítésére digitális fényképezőgépek állnak 

rendelkezésükre. Az informatika óra a gyakorlati tapasztalatok elméleti hátterét 

tudatosítja, illetve egyszerű programozási ismeretek, stb. nyújtásával az eszközök 

működési elvét mutatja be. Az új digitális kultúra tanóra bevezetésével már alsó 

tagozatban megalapozhatjuk tudásukat, addig pedig szakköri formában 

biztosítunk lehetőséget a tanórai informatikai eszközök használata mellett. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan 



formáját, amelynek révén az ember hatékony és építő módon vehet részt az egyre 

sokszínűbb társadalmi és szakmai életben, továbbá – ha szükséges – képes a 

konfliktusok megoldására. Az állampolgári kompetencia lehetővé teszi, hogy a 

társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudást 

felhasználva aktívan vegyünk részt a közügyekben. E kompetencia alapja az a 

sokféle képességre épülő készség, hogy az ember különféle területeken tud 

hatékonyan kommunikálni, figyelembe veszi és megérti a különböző 

nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és empátiával fordul feléjük. 

Az attitűdök vonatkozásában az együttműködés, a magabiztosság és az integritás 

a legfontosabb. 

A keresztyén iskola tanulói tudják, hogy nem önmaguknak és nem öncélúan 

élnek. Már első osztályos koruktól kezdve neveljük őket az egymásra figyelésre, 

az együttműködő társas magatartásra. A bibliai tanítás alapján - „Ti vagytok a 

világ világossága…„ (Mt 5,14) – felhívjuk figyelmüket társadalmi szerepükre, a 

másik ember iránti felelősség felvállalására. Az iskolában, a gyülekezetekben 

elsajátítják azokat a csoportnormákat, amelyek alkalmassá teszik őket a 

felnőttkori társadalmi szerepvállalásra. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy 

igyekezzék megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen 

a kínálkozó lehetőségek megragadására. Ez tudást, kreativitást, újításra való 

törekvést és kockázatvállalást jelent, valamint azt, hogy az egyén céljai érdekében 

terveket készít és valósít meg. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek, 

készségeknek és magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi életben, a 

társadalomban és a munkahelyen szükség van. 

Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint a tervezés, a szervezés, az 

irányítás, a vezetés, a feladatok megosztása, az elemzés, a kommunikáció, a jó 

ítélőképesség, a tapasztalatok értékelése, a kockázatfelmérés és-vállalás, a 



munkavégzés egyénileg és csapatban, valamint az etikus magatartás. 

Iskolánk pedagógiai módszertana támogatja ezeknek a magatartásformáknak a 

kialakítását az egyes tanuló egyéniségéhez alkalmas módon. A matematikai 

logika fejlesztése nem elszigetelt területként mutatkozik meg a tanulók tudásában, 

hanem életük valamennyi mozzanatát befolyásoló tényezőként. Az ok-okozati 

összefüggések, a logikus tervezés, a feladatok részekre bontása, a dolgok 

mérlegelése, valóságtartalmuk vizsgálata, mind olyan tulajdonságokat alakít ki 

tanulóinkban, ami az élet minden területén hasznukra válik. A tanulási 

folyamatban hosszú távon megtartott belső motiváció segíti a tanulók 

önbecsülésének és kezdeményezőkészségének megtartását. Az etikus magatartást 

nevelői hatásokkal, a család és a gyülekezeti gyermekórák lelkészeinek 

támogatásával alakítjuk tanulóinkban. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magában foglalja az 

esztétikai megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések 

kreatív kifejezésének elismerését, befogadását mind a hagyományos művészetek 

nyelvén, mind a média segítségével, különösen az irodalomban, a zenében, a 

táncban, a drámában, a bábjátékban, a vizuális művészetekben, a tárgyak, 

épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó és a 

mozgókép segítségével. 

Olyan képességek és készségek értendők ide, mint a művészi önkifejezés, a 

művészi érzék, a műalkotások és előadások értelmezése és elemzése, a saját 

nézőpont összevetése mások véleményével. 

Iskolánk az emberi teljesség irányát mutatja fel tanulóinak. Ennek fontos területe 

a művészetek iránti érzékenység, és annak megértését szolgáló ismeretanyag. 

Alsó tagozaton a tanulók számára időt és lehetőséget biztosítunk a rajzoláshoz, a 

kreatív munkák végzéséhez, a zeneiskolával való kapcsolat mellett a napi éneklés 

is szerepet kap a kicsik életében. A gyakorlással alakuló saját képességekkel 



közelebb kerülnek a művészetek megértéséhez, műveléséhez. A délutáni 

művészeti szakkörök egészítik ki a tanórai ismereteket, alkotási lehetőségeket. A 

Vojtina bábszínház rendszeres látogatóiként tanulóink a bábozás művészetén 

keresztül indulnak el a színházi világ felé, amit későbbi tanulmányaik során 

ismerhetnek meg, a Csokonai Színház előadásaival. A Református Kollégium 

Gyűjteménye lehetőséget nyújt az egyházművészeti emlékek megcsodálására. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját 

tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve a hatékony 

gazdálkodást az idővel és az információval. Felismeri szükségleteit és 

lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, 

feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását 

jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási 

és élettapasztalataira építve tudását, a képességek együttesére támaszkodó 

készségeit a legkülönbözőbb helyzetekben alkalmazza: tanulási és képzési 

folyamataiban, otthon, valamint a munkában egyaránt. A motiváció és a 

magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. 

Az iskola legfontosabb feladata, hogy használható ismereteket, tapasztalatokat és 

képességeket munkáljon ki a rábízott növendékekben. A biztos alapismeretek, az 

iskolánk módszertani alapelvében kinyilvánított eszközszintű tudás kimunkálása 

az olvasás- szövegértés és a matematikai logika területén jelentik az élethosszig 

való tanulás képességének alapjait az egyes tanuló számára. 

Az eszköztudás kialakítása olyan módszerekkel párosul, amelyek igyekeznek 

megtartani a tanulók belső motivációját a tanuláshoz, de egyben tudatosítani 

bennük kötelességeiket is. 

I. 7. Pedagógusok feladatai  

A pedagógusok mindennapi nevelő-oktató munkája a Magyar Református Egyház 

által közvetített értékrendnek megfelel. A nevelő bizalomteljes légkört teremt, 

melyben jó lelki környezetet nyújtva tanítványai szeretetére, megértésére, 



elfogadására épít. Tanítványait olyan útravalóval látja el, mely hasznos segítséget 

nyújt életük későbbi szakaszaiban. Munkájában, szavaiban és tetteiben 

családközpontú szemléletet képvisel. A nevelő közösséggel együttműködik, a 

nevelési nehézségek kezelésében nyitott tapasztalatok megosztására, 

elfogadására. Az iskolával, az osztályokkal és a kollégákkal kapcsolatos 

információkat bizalmasan kezeli. 

Tanóráira, egyéb foglalkozásaira rendszeres s maradéktalanul felkészül, esetleges 

akadályoztatását mihamarabb jelzi az iskola vezetése felé. 

Munkáját munkaköri leírás alapján, az aktuális tantárgyfelosztáson szereplő 

munkarendben végzi.  

A köznevelési törvény szövege alapján összeállított feladatai 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek tanulók nevelése, oktatása. 

A kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése. 

Figyelembe veszi a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésnek ütemét.  

Nevelő és oktató munkája során gondoskodik a gyermek személyiségfejlődéséről, 

tehetségének kibontakoztatásáról.  

A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozik, 

együttműködik az oktatást segítő más szakemberekkel. 

Segíti a tehetségek felismerését, kitejesedését. 

Tanulóit ösztönzi a közösségi együttműködés, magatartási szabályainak 

elsajátítására, betartására. 

Egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre neveli a gyermekeket. 

Rendszeresen tájékoztatja a szülőt (törvényes képviselőt) a tanuló iskolai 

teljesítményéről, magatartásáról. 

 

A tanulók testi-lelki egészségének fejlesztését és megóvását minden lehetséges 

eszközzel segíti. 

Tiszteletben tartja a gyermekek, a tanulók és a szülők valamint a munkatársak 

emberi méltóságát. 

Változatos és sokoldalú módszereket alkalmaz oktató munkája során. 

Tevékenységét a tanuló csoporthoz igazodva, szakszerűen megtervezve végzi. 



A helyi tantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint 

érdemjegyekkel vagy szövegesen értékeli a tanulók munkáját. 

Részt vesz pedagógus- továbbképzéseken, folyamatosan képezi magát. 

Koordinálja tanítványi pályaorientációját 

A pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt pedagógiai és adminisztratív 

feladatait teljesíti. 

Aktívan részt vesz a nevelőtestület értekezletein, a fogadó órákon, az iskolai 

ünnepségeken és egyéb rendezvényeken. 

Határidőre megszerzi a kötelező minősítéseket. 

Hivatásához méltó magatartást tanúsít. 

A gyermek, tanuló érdekében együttműködik munkatársaival és más 

intézményekkel. 

 Ismeri a református iskolai hagyományokat és átadja a következő nemzedék 

számára. 

Osztályfőnöki munka tartalma 

Az osztályfőnök tevékenységének lényege, hogy megfelelő teret adjon a nevelési, 

tanítási- tanulási folyamatban , a játékban, a szabadidő eltöltésében a tanuló 

sokoldalú személyiségfejlődésének. A református iskola osztályfőnökének 

különösen fontos feladata a vezető, irányító értékátadó szerep. Szeretetteljes 

légkörben segíti az osztály közösségi életét. 

Osztályfőnöki feladatok 

Az intézmény pedagógiai feladatait előkészíti és végrehajtja. 

Az osztályát érintő pedagógiai, szervezési feladatokra javaslatot tesz. 

Kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok pontos kitöltésére: napló, anyakönyv, 

bizonyítványok stb.  

A tanulók hiányzásait figyelemmel követi, elvégzi a szükséges értesítéseket. 

A tájékoztató füzetben üzenet útján értesíti a szülőket a gyermek tanulmányi 

eredményéről, magatartásáról.  

Megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, szabadidős programjait. 

Széleskörűen tájékoztatja a tanulókat és a szülőket azokról a lehetőségekről, 

amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak. 

Javaslatot tesz az iskola vezetésének a célzott támogatások elosztására. 



Figyelemmel kíséri tanítványai családi hátterét, iskolán kívüli elfoglaltságait. 

Osztályfőnöki tanmenetet készít, amely összhangban áll a református közoktatási 

törvény és az iskolai pedagógiai program alapelveivel. 

Kapcsolatot tart tanítványai szüleivel, az osztály diákönkormányzati 

képviselőivel. 

Folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal, az osztály vallás 

tanárával. 

Javaslatot tesz a tanulók magatartás és szorgalom jegyére.  

Előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola a 

szülőkkel és tanulókkal kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében. 

Részt vesz osztály ünnepi istentiszteletre készülő műsorának, egyéb közös 

felkészülésének előkészítő munkálataiban.  

Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet. 

Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában.  

Figyelmet fordít osztálya tantermének dekorációjára, szépítésére az 

aktualitásoknak megfelelően. 

Az iskola rendezvényein és egyéb eseményein kötelező az osztályfőnököknek 

részt venni, felügyelni az osztályát. Az osztályfőnök felügyeli osztálya 

viselkedését az iskolán kívüli és az iskola által az osztály számára szervezett 

eseményeken. 

Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart 

az osztály szülői munkaközösségével. 

A tanév első tanítási napján megtartja osztálya számára a tűz- baleset-és 

munkavédelmi tájékoztatót, és az oktatáson való részvétel tanulói nyilatkozatát 

aláíratja. 

Nyolcadik évfolyamon segíti és előkészíti osztály tanulóinak középiskolai 

tanulmányokra való jelentkezését. 

 

II. Tantermen kívüli oktatás 

Rendkívüli helyzetek esetén bevezetésre kerülő tantermen kívüli oktatás 

működésének rendje: 



Az oktatás a fenntartó és az iskola igazgatója által kiválasztott digitális térben, a 

tanmenetben szereplő tananyag és az ehhez a tanítási formához kialakított órarend 

szerint történik. A létrehozott online felület kizárólag oktatási célra használható. 

A kialakult helyzetre való tekintettel a tanítás során alkalmazott módszereket és 

eszközöket a pedagógus szabadon választhatja meg.  

A tantermen kívüli oktatás során a pedagógus feladatai: 

 a tanulócsoport kialakítása, koordinálása 

 a tanítási órára való felkészülés 

 az adott életkori sajátosságoknak, a tananyag céljainak, feladatainak 

megfelelő online felületek alkalmazása 

 e-mailben történő értesítés az elvégzendő feladatokról, aktuális 

információkról 

 számonkérés, ellenőrzés, értékelés formáinak megválasztása 

 konzultáció keretében egyéni felzárkóztatás, segítségnyújtás 

 kapcsolattartás a szülőkkel 

 a szaktanár jelzése az osztályfőnök felé egyéni lemaradás, mulasztás 

esetén 

 adminisztráció hiánytalan, naprakész vezetése  

 

A tantermen kívüli oktatás során a tanuló feladatai: 

 köteles az online órán felszerelésével, felkészülten részt venni 

 pedagógusaival, társaival kapcsolattartása illemtudó 



 magatartásával nem zavarja az online órát, társai tanuláshoz való jogát 

nem sérti 

 a tanítási óra feladatait a pedagógussal együttműködve végzi 

 a távoktatás idején kiadott feladatokat megoldja és a pedagógus által 

meghatározott formában és határidőre visszaküldi 

 rendszeres tanulással felkészül a számonkérésre 

 hiányzása esetén a tananyagot pótolja 

 

A tantermen kívüli oktatás során a szülő feladatai: 

 megteremti gyermeke számára a tanuláshoz szükséges nyugodt légkört 

 nyomon követi és segíti gyermeke feladatvégzését 

 rendszeresen figyelemmel kíséri a digitális oktatás céljából létrehozott 

email címre beérkező leveleket 

 hiányzás esetén időben értesíti a pedagógust 

 önálló feladatvégzésre készteti gyermekét 

 

Magatartás értékelése: 

A magatartás értékelésében tükröződik a tanórán tanúsított együttműködési 

készsége, illemtudó kommunikációja, fegyelme. 

 

Szorgalom értékelése: 



A szorgalom értékelésében tükröződik a tanuló aktivitása, az írásbeli munkáinak 

rendezettsége, igényessége, a határidők pontos betartása, szorgalmi feladatok 

elvégzése. 

 

A tanulási folyamattal kapcsolatos egyéb tudnivalók: 

 A tanuló az online óra alatt nem készíthet személyiségi jogokat sértő 

pillanatképet, illetve videófelvételt 

 Technikai problémák esetén a szülő jelzéssel legyen a pedagógus felé. 

 Az elvégzett feladatokat a tanuló a pedagógus által meghatározott 

időpontra visszaküldi, feltölti az adott online felületre.  

Kötelességének elmulasztásakor:  

o első alkalommal szóbeli figyelmeztetés 

o második alkalommal jelzés az osztályfőnök felé, 

aki emailben értesíti a szülőt  

o harmadik mulasztás esetén a tanuló elégtelen osztályzatot kap 

o további mulasztás esetén az osztályfőnök esetmegbeszélést 

kezdeményez a szülő és az iskola igazgatója részvételével, vagy az 

iskola hivatalos levél formájában értesíti a tanuló törvényes 

képviselőjét 

Értékelhető munka hiányában a tantermen kívüli oktatás tananyagából a tanuló 

vizsgát köteles tenni. 

 

III. A felvétel és az átvétel - Nkt. keretei közötti - helyi szabályai 
 



Iskolánkba a minden érdeklődő számára hozzáférhető tájékoztatóban leírtak 

szerint, jelentkezési lapunk kitöltésével lehet felvételt vagy átvételt kérni. 

 

Tanulói jogviszony létesítése 

A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik, amely jelentkezés 

alapján történik. A jogviszony létesítéséről az igazgató dönt a jogszabályok 

figyelembevételével. A felvétel, illetve az átvétel feltétele, hogy a tanuló, a szülő 

elfogadja az iskola pedagógiai programját, helyi tantervét, házirendjét és az 

intézmény református keresztyén nevelési elveit, vállalja, hogy az iskola által 

meghatározott időpontban konfirmációs vizsgát tesz. 

 

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói 

jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó 

döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanuló törvényes képviselőjével, 

továbbá átvétel esetén a döntésről értesíti az előző iskola igazgatóját.  

Az iskola igazgatója a tanuló felvételének, átvételének megtagadásáról – 

amennyiben az írásban történik - határozat formájában dönt.  

Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos 

ügyintézés, határidő-számítás, mulasztás elbírása során a köznevelés 

rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. 

 

Tankötelezettség 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, 

szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges 

szintet. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, 

tankötelessé válik.  

A tankötelezettség kezdetével kapcsolatos eljárásra az alábbi jogszabályok 

rendelkezései az irányadók: 



 

 Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 Okt. Hiv. rendelet – az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. 

rendelet 

 Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

 EMMI rendelet – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 

 Ped. rendelet – a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 

 

A tankötelezettség kezdetének halasztása 

 

- Szakértői bizottság javaslatára 

Az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított 

szakvélemény tartalmazza azt a javaslatot, hogy a gyermek maradjon további egy 

nevelési évig óvodai nevelésben.  

A törvényes képviselőnek ilyen esetben a szakértői bizottság szakvéleményét a 

gyermek óvodájában kell bemutatnia, amely alapján az óvoda a köznevelési 

információs rendszerben rögzíti ezt a tényt, és a tankötelezettség egy évvel való 

elhalasztását. 

- Az Oktatási Hivatalhoz benyújtott törvényes képviselői kérelem 

Az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai 

nevelésben vehet részt. 

 



Ha a szakértői bizottsági szakvélemény a gyermek esetében nem áll 

rendelkezésre, az Oktatási Hivatalhoz adott év január 1. napjától január 15. 

napjáig lehet kérelmet benyújtani. 

A kérelmet kizárólag a törvényes képviselő nyújthatja be. A beadványnak 

tartalmaznia kell a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem 

benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös 

szülői felügyelet esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el. 

A kérelem benyújtásához javasolt kéreleműrlap. 

 

A kérelem kötelező tartalmi elemei: 

 a kérelmező adatai: név, születési adatok, kapcsolattartási adatok (postai 

cím, e-mail-cím, telefonszám); 

 a gyermek személyes adatai: név, születési hely és idő, oktatási azonosító 

szám (amelyet az óvodától tud a szülő vagy gyám megkérdezni), lakcím; 

 az óvoda adatai, amellyel a gyermek jogviszonyban áll: az óvoda OM 

azonosító száma, neve, címe – ezeket az adatok szintén az óvodától tudja a 

szülő vagy gyám megkérdezni; 

 a gyermeknek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és 

fejlődése, iskolai életre felkészülése szempontjából miért lenne előnyös 

további egy évig az óvodai nevelésben maradása; 

 a kérelmező szülő nyilatkozata arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem 

benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – 

közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával 

jár el. 

Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolta, vagy az 

Oktatási Hivatal engedélyezte, további egy nevelési évig az óvodában részesül 

ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. 

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.  

 



A tankötelezettség teljesítésének megkezdése hatéves kor előtt: 

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a 

köznevelési feladatot ellátó hatóság a szülő kérelmére szakértői bizottság 

véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje 

tankötelezettségének teljesítését. 

 

Ezt a kérelem, a benyújtott igazoló dokumentumok és a szükség szerint 

kirendelésre kerülő szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az Oktatási 

Hivatal engedélyezi. A döntés kérelemre történő visszavonására nincs lehetőség. 

 

Az iskola felvételi eljárásrendje 

 A felvételnél előnyben részesülnek a lelkészi ajánlással rendelkező 

református vallású családok gyermekei, de beiskolázunk más 

felekezetűeket is. 

 Az iskola elsősorban debreceni családok számára nyitott, amennyiben 

azonosulni tudnak az iskola református szellemiségével és pedagógiai 

módszereivel. 

 A felvételi eljárás során tájékoztatót tartunk a szülők számára az iskola 

sajátosságait bemutatva. A gyermekekkel történő beszélgetés során 

vizsgáljuk az életkorának megfelelő, a református vallással kapcsolatos 

egyszerű ismereteket, tapasztalatokat. 

 A felvétel Debrecen református gyülekezeteinek lelkészi ajánlásai alapján 

történik, elsősorban gyülekezeti tagság, majd sorrendben a lelkészi ajánlás 

figyelembevételével. 

 A jelentkezéshez szükséges jelentkezési lapot és tájékoztatót a tanév 

munkarendjében meghatározott időponttól az iskola titkárságán és a 

református gyülekezetekben lehet kérni, valamint az iskola honlapjáról 

letölthető. 

 A felvételt nyert és elutasított tanulókat az igazgató írásban értesíti.  



 A fellebbezési eljárásban a fenntartó hoz döntést a saját eljárási szabályai 

alapján. 

 A felvételi eljárásra a Nemzeti köznevelési törvény köznevelés 

rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályai vonatkoznak. 

 Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 

 SNI szakvéleménnyel rendelkező tanuló esetén az igazgató befogadó 

nyilatkozata szükséges a gyermek felvételéhez, átvételéhez, melyet a 

humán s tárgyi feltételek vizsgálata után minden tanév előtt szükséges 

megtenni. Amennyiben a sajátos nevelési igényű tanuló ellátását nem tudja 

vállalni az iskola, úgy felvétele elutasításra kerül – saját tanulóinknál is 

évente felül kell vizsgálni az engedélyeket s amennyiben nem tudja az 

iskola vállalni a gyermek szakszerű nevelését, oktatását, a szakértő 

bizottsághoz fordul vizsgálatért s kérelmezi megfelelő iskola kijelölését a 

tanuló részére. 

 

Az első évfolyamra jelentkezők felvételéről az iskola igazgatója dönt. 

Belépési feltételek az első évfolyamra: 

 a szülő kérelme, jelentkezési lap kitöltése; 

 lelkészi ajánlás 

 a felvételi eljárásban (felvételi elbeszélgetés) való részvétel, a feltételeknek 

való megfelelés; 

 szándéknyilatkozat aláírása; 

 férőhely az engedélyezett osztályban 

 

 

 



A felvételi eljárás különös szabályai 

 Az iskola a tanévre vonatkozó munkatervben meghirdetett időpontokban 

óralátogatást szervez a nagycsoportos gyermekeknek. 

 Az tanítók minden tanévben játékos foglalkozásokat szervez a leendő első 

osztályos gyermekeknek. Ezeken a foglalkozásokon lehetőség nyílik 

benyomásokat szerezni az iskolában folyó nevelő-oktató munkáról. 

 Elutasított felvétel esetén jogorvoslatért a törvényben meghatározottak 

szerint fordulhat a szülő. 

 

Elsősök beíratása minden évben a törvényben előírt, az iskola által meghirdetett 

időpontban történik. 

 

A beírást az iskolatitkár végzi. 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a lelkészi ajánlást; 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

 a szülő személyi igazolványát; 

 a gyermek lakcímkártyáját; 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 

 a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; 

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

 

Tanulók átvétele 

 A kiskorú átvételét a szülő és tanuló együtt kérheti írásban. 

 A jelentkezők átvételről az iskola igazgatója dönt. 

 Az átvétel szempontjai megegyeznek a felvétel szempontjaival. Átvételnél 

előnyt élvez az a tanuló, aki az első évfolyam felvételi eljárásából helyhiány 

miatt maradt ki, amennyiben református gyülekezeti kapcsolata rendezett. 



Minden esetben előnyt jelent a szülők református gyülekezethez való 

tartozásáról kiadott lelkészi nyilatkozat. 

 Az iskola tanulók átvételénél a jelentkező előző tanulmányi eredményét, 

illetve magatartás és szorgalom értékelését, valamint az adott évfolyamra 

járó tanulók létszámát is fegyelembe veszi. 

 Az átvételt az igazgató helyhiány miatt elutasíthatja. 

 Más intézményből történő átvételre tanév elején akkor van lehetőség, ha az 

adott évfolyam osztályainak osztálylétszáma lehetővé teszi, nem haladja 

meg a Nemzeti köznevelési törvényben előírt maximális, illetve a fenntartó 

által jóváhagyott osztálylétszámot.  

 Év közbeni átvételre csak indokolt esetben kerülhet sor. 

 Átvétel esetén a házirendben a tanulót megillető jogok gyakorlása és a 

számukra előírt kötelezettségek teljesítése a beíratás napjától illetik meg, 

illetve ettől kezdve kérhető számon. 

 Átvételhez, felvételhez nem lehet rosszabb a jelentkező magatartása „jó” 

minősítésnél, tanulmányi eredménye minimum közepes átlagnál. 

 Tanulók átvételéről az iskola igazgatója minden esetben köteles egyeztetni 

a fenntartó képviselőjével. 

 

Egyéni munkarend 

A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága, 

sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes 

folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése 

céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. A szülő, nagykorú 

tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be 

a felmentést engedélyező szervhez. Ezen időpontot követően csak abban az 

esetben nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással történő 

teljesítését megakadályozó körülmény merül fel. Jogszabályban meghatározott 

esetben az egyéni munkarendet biztosítani kell. 



A felmentést engedélyező szerv dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének 

egyéni munkarend keretében tehet eleget. Az eljárás során a felmentést 

engedélyező szerv megkeresheti a gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot, az 

iskolaigazgatót, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén a 

gyermekvédelmi gyámot. 

Ha a tanuló a tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján egyéni 

munkarend keretében tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló 

egyénileg készül fel. Az egyéni munkarend keretében tanuló magatartását és 

szorgalmát nem kell minősíteni. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót 

és a szülőt az egyéni munkarenddel rendelkező kötelességeiről és jogairól. Az 

egyéni munkarenddel rendelkező kérelmére részt vehet a tanórai vagy egyéb 

foglalkozásokon, valamint felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra. 

Ezen kérelmekről az iskola igazgatója dönt. 

Szintfelmérő vizsga 

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi 

tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő 

vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a 

bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult.  

Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt 

követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon 

belül megismételheti.  

Különbözeti vizsga 

Amennyiben a tanuló előző iskolájában nem vett részt hitoktatásban, akkor hit- és 

erkölcstan tantárgyból különbözeti vizsgát kell tennie.  

Indokolt esetben további különbözeti vizsga letétele is szükséges lehet (pl. nem 

azonos szinten tanult tantárgy, eltérő idegen nyelvek stb.) 

A különbözeti vizsgákra – lehetőség szerint – a szeptemberi iskolakezdésig kell 

felkészülnie a diáknak.  

Tanév közbeni átvételkor egy hónap felkészülési időt biztosítunk. 



Indokolt esetben az igazgató hosszabb felkészülési időt is engedélyezhet. 

Különbözeti vizsgáról a tanulmányok alatti vizsgák rendelkeznek. 

 

Az átvételhez szükséges dokumentumok: 

 a tanuló év végi vagy félévi bizonyítványa; 

 a tanuló születési anyakönyvi kivonata; 

 a szülő személyi igazolványa; 

 az előző iskola által kiadott iskolaváltozást bejelentő nyomtatvány 

 szakvélemények. 

 

Az átiratkozott tanuló korosztályának megfelelő évfolyamba kerül. Tanulmányi 

eredményétől függően – sikeresen megírt szintfelmérővel – kapcsolódhat be a 

nevelő-oktató munkába. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Tanulmányok alatti vizsgák szabályai, követelményei 

A tanulmányok alatt szervezhető vizsga fajtáit, eljárási s lebonyolítási szabályait 

az iskola külön vizsgaszabályzatban /melléklet/ szabályozza. A magasabb 



évfolyamba lépéshez szükséges vizsgák követelményeit a helyi tanterv 

tantárgyanként s évfolyamonként tartalmazza a minimum követelményekkel. 

VIZSGATÁRGYAK RÉSZEI 

Tantárgy 
Írásbeli Szóbeli Gyakorlati  

Vizsga 

Alsó tagozat 

Magyar nyelv írásbeli szóbeli   

Magyar irodalom írásbeli szóbeli   

Matematika írásbeli szóbeli   

Idegen nyelv írásbeli szóbeli   

Hit- és erkölcstan   szóbeli   

Környezetismeret írásbeli szóbeli   

Ének-zene   szóbeli gyakorlati 

Vizuális kultúra     gyakorlati 

Életvitel és gyakorlat     gyakorlati 

Testnevelés     gyakorlati 

Felső tagozat   

Magyar nyelv írásbeli szóbeli   

Magyar irodalom írásbeli szóbeli   

Matematika írásbeli szóbeli   

Idegen nyelv írásbeli szóbeli   

Hit- és erkölcstan írásbeli szóbeli   

Történelem Írásbeli  szóbeli   

Természetismeret írásbeli szóbeli   

Fizika írásbeli szóbeli   

Kémia írásbeli szóbeli   

Biológia írásbeli szóbeli   

Földrajz írásbeli szóbeli   

Ének-zene  szóbeli gyakorlati 

Vizuális kultúra     gyakorlati 

Informatika   szóbeli gyakorlati 

Technika, életvitel és gyak.     gyakorlati 

Testnevelés     gyakorlati 

Digitális kultúra     szóbeli   gyakorlati 

 



V. Az iskola szereplőinek együttműködése 

V. 1. Pedagógiai célú kapcsolattartás az intézmény partnereivel 

Szülőkkel való kapcsolat 

A nevelési-oktatási folyamat hatékonyságát jelentősen befolyásoló tényező a 

szülőkkel való kapcsolat minősége. A gyermek egészséges fejlődése 

szempontjából a legoptimálisabb az, ha szülő és nevelő nevelési elvei azonosak, 

a gyermek felé nagy mértékű szeretet és bizalom irányul, biztonságot adó, 

oltalmat nyújt követelményt támaszt, s mindkét szereplőt rugalmas nevelésmód 

jellemzi.  

 Az oktatási és nevelési folyamat középpontjában a gyermek áll. A nevelés két 

színtere az iskola és a család, amelyben harmonikus kapcsolatra van szükség. Az 

iskola a pedagógiai program megvalósításában törekszik a szülőkkel való 

egyetértésre, kölcsönösségre, a kölcsönös bizalomra, hiszen ez az együttműködés 

alapja, a sikeresség záloga. Cél, a szülő törvény által adta jogának biztosítása, a 

fellépő problémák megbeszélése, megnyugtató megoldás keresése a 

konfliktuskezelés hatékony eszközeivel. 

A tanulás hatékonyságát befolyásolja a szülőkkel való kapcsolattartás minősége, 

ezért az alábbi együttműködési formákat várjuk el: 

 az iskolai rendezvényeken való aktív részvétel 

 fenntartó gyülekezet rendezvényein való aktív részvétel 

 együttműködő magatartás, segítő hozzáállás 

 nevelési problémák közös megoldása 

 támogató segítség nyújtás 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

 osztály szülői értekezletek 

 fogadóórák 

 esetmegbeszélések 



 folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról 

 pályaválasztási tanácsadás 

A hatékony együttműködés további alkalmai az iskolai ünnepségek és egyéb 

rendezvények és hagyományok ápolása  érdekében, melyek lehetőséget 

biztosítanak a nevelő-oktató munka folyamatának bemutatására, a szülők aktív 

részvételére. 

 felvételi tájékoztatás 

 tanévnyitó 

 családi istentiszteletek 

 családi nap 

 megemlékezés nemzeti ünnepeinkről 

 adventi ráhangolódás 

 karácsonyi istentisztelet 

 anyák napi megemlékezés  

 családi tábor 

 ballagás 

 tanévzáró istentisztelet 

Az iskola fenntartója és a szülők kapcsolattartási lehetősége: 

Iskolánk működése szorosan kapcsolódik a Bánki Református Egyházközség 

gyülekezetéhez, szolgálataihoz. Az egyházi szolgálatok gyakran iskolai 

rendezvények is, így a fenntartó ezen alkalmak által is kapcsolatba kerül a 

szülőkkel.  

A szülők közvetve és közvetlenül is eljuttathatják véleményüket a fenntartó 

felé.  

 

 



Az iskolavezetés és a szülők kapcsolata: 

A szülők kérdéseikkel, véleményükkel, javaslataikkal szóbeli és írásbeli 

formában, illetve választott képviselőik útján fordulhatnak az iskola 

vezetőségéhez, nevelőtestületéhez.  

A szülők képviseleti szerve a Szülői Tanács: 

A szülők és az érdeklődők az intézmény pedagógiai programjáról, a szervezeti 

és működési szabályzatáról, és házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint 

nevelőitől kérhetnek tájékoztatást. 

A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házi rend 

egy-egy példánya megtekinthető: 

 az iskola honlapján 

 az iskolafenntartójánál 

 az iskola irattárjában 

 az iskola nevelői szobájában 

 az iskola igazgatójánál 

Szülői értekezlet, tanári fogadóórák:  

Feladata a szülők és a pedagógusok közötti személyes kapcsolattartás, szülői 

tájékoztatás: 

 az iskola céljairól, aktuális feladatairól, terveiről 

 helyi tanterv követelményeiről 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról 

 az osztály, a gyermek tanulmányi munkájáról, iskolai magatartásáról 

 az iskolai és osztályközösség céljairól. aktuális feladatairól, eredményeiről, 

esetleges problémáiról 

 a szülők kérdéseinek, javaslatainak összegyűjtése az intézmény felé 



 a tanulók egyéni fejlesztésének segítése konkrét javaslatokkal (otthoni 

tanulás, szabadidő helyes eltöltése, tehetséggondozás, továbbtanulás, stb.) 

Írásbeli tájékoztatás 

Feladata szülői tájékoztatás a tanulók tanulmányaival és magatartásával 

összefüggő eseményekről, valamint iskolai és osztályszintű programtervről. 

A pedagógus titoktartási kötelezettsége: 

A pedagógusokat és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársakat 

titoktartási kötelezettség terheli harmadik személlyel szemben, amely kiterjed a 

személyes adatok közlésére, továbbítására, tárolására, a gyermekkel, a tanulóval 

és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, 

amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett 

tudomást. 

A titoktartás kötelezettsége nem csak a pedagógusokat érinti, hanem a közoktatási 

intézmény minden olyan dolgozóját, aki munkája során közvetlen kapcsolatba 

kerül a gyermekkel, tanulóval, illetve a szülővel, és ennek eredményeképpen 

információk birtokába jut. 

A titoktartási kötelezettség nem kötődik időbeli korláthoz. 

A titoktartási kötelezettség csak abban az esetben szűnik meg, ha a titoktartási 

kötelezettség alól kiskorú esetén a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló írásban 

felmentést adott.  

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleteken a 

nevelőtestület tagjainak egymás közti, a gyermek, a tanuló fejlődésével, 

értékelésével, minősítésével összefüggő megbeszélésre illetve a gyermekvédelmi 

jelzőrendszer tagjaival történő, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre. 

A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat 

közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, 

értelmi vagy erkölcsi fejlődését. 



Együttműködés, kapcsolat a tanulókkal: 

 osztályfőnökön keresztül 

 közös tevékenységek alkalmával 

 iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken keresztül 

 családi istentiszteletek, szolgálatok alkalmával 

Az iskola életéről a tanulókat az aktuális feladatokról az iskola vezetője, az 

osztályfőnökök, a szaktanárok és a diákönkormányzat felelős vezetője tájékoztatja. 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatos tájékoztatást 

nyújtanak 

 a szaktanárok a tanulót és a tanuló szüleit tájékoztatják a tanuló fejlődéséről, 

egyéni haladásáról (szóban és írásban a tájékoztató füzeten keresztül) 

 a tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban és írásban 

egyénileg, illetve választott képviselőik által közölhetik az az intézmény 

vezetőivel, a nevelőkkel és a nevelőtestülettel. 

Nevelőtestület, igazgatótanács 

Az intézményt érintő szakmai ügyekben állást foglaló, véleményező, 

javaslattevő szerv. 

A fenntartó testületének elnöksége. 

 Az iskola igazgatója 

 Az iskola igazgatóhelyettese 

 Az óvoda vezetője 

 A presbitérium által küldött két képviselő tag 

 A lelkipásztor 

 A gondnok 

Feladata: 

 állásfoglalás az intézményt érintő szakmai ügyekben 

 javaslat meghatározása a továbbfejlesztés érdekében 



 döntés az éves munkaprogramról figyelembe véve az intézmény 

munkatervében szereplő feladatokat 

 az intézmény munkatervi javaslatának, szakmai munkájának, 

beszámolójának véleményezése 

 az állásfoglalás ismertetése a nevelőtestületi értekezleten 

 együttműködések, a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások, a 

szabadidő hasznos eltöltésének segítése 

 a gyermekvédelmi és mentálhigiénés munka, a környezetvédelmi és 

egészségvédelmi tevékenység segítése 

 az intézmény pedagógiai programjának módosításakor véleményező 

és javaslattevő jog (összegzésének ismertetése a nevelőtestületi 

értekezleten) 

 Működése: 

 Az igazgató tanács félévente vagy szükség esetén ülésezik. Az érdemi 

állásfoglalás kialakításához a tagok kétharmados részvételére, s a jelenlévők 

szótöbbségére van szükség. Helye van a külön vélemény fenntartásának. Az z 

illetékes szerv elé terjesztése az intézményvezető felelőssége.  

 Nevelőtestületi értekezlet 

A nevelőtestület vezetője az iskola igazgatója.  

Tagja: az intézményvezető-helyettes, az iskolalelkész, az iskola valamennyi 

pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. 

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: 

 az intézményi pedagógiai program, helyi tanterv és módosításának 

elfogadása 

 az iskola működéséhez kapcsolódó belső szabályzatok elfogadása vagy 

módosítása 

 az éves munkaterv elkészítése 



 az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, a 

nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása 

 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása 

 a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása 

 a szakmai munkaközösség véleményével, az iskolai tankönyvellátás 

rendjének megállapítása 

 a tankönyvtámogatás felhasználásnak módjáról történő döntéshozatal, a 

szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményének kikérésével 

 jogszabályban meghatározott más ügyek. 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározottak 

kivételével – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok 

egyenlősége esetén az intézményvezető szavazat dönt. A döntések és határozatok 

az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek.  

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az iskola 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a véleményét:  

 az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során 

 külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 

A nevelőtestület a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntési jogkörét az erre a célra 

létrehozott fegyelmi bizottságra ruházhatja át. 

A nevelőtestület összehívása: 

 tanévnyitó és tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 

 félévi és év végi osztályozó konferencia 

 havonta egy alkalommal munkaértekezlet 

 évi két alkalommal nevelési értekezlet 

 szükség esetén a pedagógusok részére felső tagozati, illetve alsó tagozati 

értekezlet 



V.2 Az intézmény külső kapcsolatai 

a) Debrecen református gyülekezeteivel való kapcsolat 

A tanulók kiegyensúlyozott személyiségfejlődése érdekében elengedhetetlen a 

vallásos nevelésben való együttműködés. A gyülekezetekkel való kapcsolattartás 

fontos feladata az intézménynek. Pedagógusaink jellemzően Debrecen és a 

Debreceni Református Egyházkerület valamelyik református gyülekezetének 

tagjai. Az iskola igazgatója az általános iskola képviselőjeként az egyházi élet 

számos eseményén részt vesz. Az intézmény és a református közélet napi 

eseményeihez, a Református Egyház többi intézményéhez kapcsolattartás kiemelt 

szempont. 

b) A Református Egyház többi intézményével való együttműködés 

A Református Egyház intézményei rendszeresen egyeztetik programjaikat, az 

intézmények közös feladataival kapcsolatban. 

Az általános iskola működésében épít a Debrecen-Bánki Református Óvoda és a 

Református Családi Napközi munkájára, az onnan érkező tanulók lelki 

felkészítése segítség az iskola pedagógusai számára. 

A középiskolák az iskola kimeneti szakaszához csatlakozva biztosítják a 

keresztyén nevelés folyamatosságát a közoktatási rendszerben. 

c) Sportszervezetekkel való együttműködés 

Az iskola igyekszik partneri kapcsolatot kialakítani a város sportlétesítményeivel. 

Ezek a foglalkozások a tehetséggondozást is segítik. 

d) Pedagógiai Szakszolgálattal való együttműködés 

Tanulásban akadályozott tanulóink egyéni fejlesztéséhez a Református 

Pedagógiai Szakszolgálat (EGYMI) munkatársaitól kapunk segítséget.  

 



e) Kulturális intézményekkel való kapcsolat 

Iskolánk igyekszik jó kapcsolatot ápolni a Debreceni Művelődési Központtal, a 

Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karával, a Vojtina Bábszínházzal, a Csokonai 

Színházzal, a Méliusz Juhász Péter Megyei Gyermekkönyvtárral, a Déri 

Múzeummal. Tanulóink, pedagógusaink a Kölcsey Központ rendezvényeinek 

rendszeres látogatói. 

f) Református iskolákkal való kapcsolataink 

Bensőséges kapcsolatot ápolunk a református általános iskolákkal. 

Vezetési szinten az igazgatók rendszeres kapcsolata biztosítja a közös értékrenden 

alapuló együttműködést. A továbbképzések kiváló lehetőséget biztosítanak 

pedagógusaink számára a tudásmegosztásra, tapasztalatcserére. Rendszeresen 

részt veszünk a találkozókon, versenyeken, ahol a gyerekek, felnőttek 

találkozhatnak. 

VI. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje  

 

Jogszabályi háttér: 

A Nemzeti köznevelési törvény és az nevelő-oktató intézmények működését 

szabályozó 2011. évi CXC. köznevelésről szóló törvény 

20/2012.(VIII.31) EMMI (VI. 8.) rendelet 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő 

szervezete. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi 

jogainak gyakorlása az iskolai diákönkormányzaton keresztül valósul meg.  

 

 



A diákönkormányzat célja, feladatai 

 a diákok érdekképviselete, 

 a diákok és a tanárok közötti jó kapcsolat fenntartása, 

 biztosítja az információáramlást a diákság és a tanári kar között, 

 demokratikus légkörű iskolai közélet kialakítása, fejlesztése, 

 a tanári, karral együtt olyan színvonalas rendezvényeket szervez és bonyolít 

le, amelyeken a diákság örömmel vesz részt. 

 

A diákönkormányzat felépítése 

 Diáktanács 

 Alapegységek (osztályok) 

 Diákközgyűlés 

A diáktanács: az iskolai önkormányzat legmagasabb döntéshozó fóruma, 

valamint a diákönkormányzat napi ügyeiben eljáró operatív döntéshozó szerv. A 

diáktanács vezetőjét az intézményvezető – a diáktanács javaslatának 

meghallgatásával – nevezi ki. 

Az osztályok által választott osztálytitkárok választják meg a diáktanács elnökét, 

ők együttesen alkotják a diákönkormányzat vezetőségét. A tanulók döntési és 

véleményezési joga érdekképviseletükön, a diákönkormányzat vezetőségén 

keresztül érvényesül, amely gyakorolja ezt a jogot az intézményi döntési 

folyamatokban. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a 

nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi 

kérdésben. 

A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. 

Jogait, a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti 

szabályzata tartalmazza. 



A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az 

iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. 

Az iskolai élet döntési folyamataiban a diákönkormányzat közvetítésével 

valamennyi tanulónk részt vesz, életkorától függő mértékben. Az alsós tanulók 

tanítóik közvetítésével tehetnek javaslatot az őket érintő döntésekhez, a felsősök 

a diáktanácson keresztül. 

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: 

 saját működéséről, 

 a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök 

felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, 

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

 az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és 

működtetéséről. 

 

Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek 

elfogadása előtt, 

 a házirend elfogadása előtt, 

 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

 az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. 

 

A diákközgyűlés: 

Az iskolai diákközgyűlést évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni, melyen 

az intézmény igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az 



intézményi élet egészéről, az intézményi munkatervről a tanulói jogok helyzetéről 

és érvényesüléséről, az intézményi házirendben meghatározottak végrehajtásának 

tapasztalatairól. 

Az évi rendes diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője 

kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározott időben. A rendkívüli 

diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője vagy az 

intézmény igazgatója kezdeményezheti. 

- Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az intézmény képviselője 

beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös 

tekintettel a gyermeki jogok, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről. 

- A diákközgyűlésen a tanulók az intézmény életét érintő ügyekben kérdéseket 

intézhetnek a diákönkormányzat, illetve az intézmény vezetéséhez. 

- A diákközgyűlés napirendi pontjait a megrendezése előtt tizenöt nappal 

nyilvánosságra kell hozni. 

A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. A diákközgyűlés 1 tanév 

időtartamra a tanulók javaslatai alapján 3 fő diákképviselőt választ. 

A diákönkormányzat segítését az iskola igazgatója által legfejlebb öt évre felkért, 

megbízott pedagógus segíti, patronálja. A patronáló tanár minden kérdésben 

támogatja a diákönkormányzat munkáját, segíti a kapcsolattartást a 

nevelőtestülettel s az iskola igazgatójával. A diákönkormányzat szmsz-ében 

meghatározott esetekben aláírásával hitelesítheti a DÖK véleményét. 

 

 

 



VII. Személyiségfejlesztés 

"Ti vagytok a világ világossága." (Mt 5,14) 

A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, 

szeretni embertársaimat, mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok 

megerősödnek, fogékony lesz az igazra, a jóra és a szépre. Tanítványaink számára 

igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: 

A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus 

életében mutatkoznak meg a legteljesebben. Az emberi személyiség kialakulása 

a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjú korig hosszú folyamat. Minden 

korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind emberi 

példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek. A nevelőhöz való 

viszony is sokat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson át az 

egyenrangú baráti kapcsolatig. 

Iskolánk értékrendje, az egységes és alapvető követelmények, az ezekre épülő 

differenciálás azt a célt szolgálják, hogy a tanulók minél teljesebben bontakoz-

tathassák ki személyiségüket, összhangban adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai 

és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán 

tapasztalataikkal. 

A különböző ismeretek elsajátítása eszköz a személyiségfejlesztésben. Az isme-

retek tartalma a kultúra alapvető eredményeit foglalja magába a tanulók életkori 

fejlettségi szintjének megfelelő elrendezéssel. Az ismeretek feldolgozása, össze-

függéseinek feltárása megalapozhatja a tanulók műveltségét, világképük formá-

lódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben. 

Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A 

megismerés képességének fejlesztése. Az önismeret, a céltudatosság kialakítása. 

Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 

alakítása. A tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és 

aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. Pozitív szociális szokások 

kialakulásának, gyarapodásának segítése.  

A személyiségfejlesztés alapja, hogy a tanulókat alaposan meg kellett ismernünk 

mozgásfejlődés, beszédfejlődés a szülőkkel való beszélgetés során az aktuális 

körülmények vizsgálatával. Nagyon fontos a személyiség megismerése, a testi 

fejlettség szemmel tartása. A pszichikus fejlettség vizsgálata, a tanuló érdeklődési 

köre, temperamentumának sajátosságai, érzelmei mennyire differenciáltak. A 

tanuló mentális képességei, a figyelem, a megfigyelőképesség, az emlékezet 

minősége. A mentális képességek megismeréséhez mindig több oldalú 

viszonyításra van lehetőségünk, viszonyíthatunk a tanuló életkori fejlettségéhez, 



vagy az osztály értelmi szintjéhez. A jellem és az akarati vonások megismerése a 

tanuló viselkedésén és teljesítményén keresztül lehet a legeredményesebb. A 

viselkedésben megnyilvánuló jellemvonások, teljesítményében lehet törekvő, 

buzgó, készséges. kitartó vagy közömbös. Környezetéhez való viszony a társas 

érintkezésben lehet,  segítőkész, együttérző, azonosuló, érdektelen, zárkózott. Az 

önmagához való viszonyban kifejezésre jut a tanuló  öntudata, önértékelése, 

önbizalom vagy ennek a hiánya. 

 

Iskolánkban alkalmazott technikák: 

Állítások és kijelentések helyett buzdító beszéltetésre törekvés. 

Kérdezés helyett bátorítás, megerősítés. 

Beszéd helyett meghallgatást. 

Közlés helyett reagálás. 

Értékelés helyett a kapcsolat erejével és támogatással együtt dolgozunk. 

Tanácsadás helyett összefoglalás színes, sokoldalú iskolai élet, hitélet, tanulás, 

játék, munka. 

 

VIII. Közösségfejlesztés 

A Krisztusban megszületett közösségben alapvető követelmény ill. 

következmény az egység, egymás elfogadása, a kölcsönös szeretet. 

A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának 

figyelembe kell vennie mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok 

előtt megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával. A gyülekezeti alkalmakon 

való részvétel, az istentiszteleteken való igehirdetések, példázatok s 

magyarázatok segítik a közösség építését – a napi szinten megvalósuló bibliai 

történetek közös értelmezése, a reggeli iskolai szintű köszöntések, éneklések mind 

e célt támogatják. 

Iskolánkban a közösségi nevelés megvalósult a reggeli elcsendesedések, tanórák, 

szünetek, tanórán kívüli szabadidős tevékenységek, egyházi és gyülekezeti 

alkalmakon, iskolai-családi napokon, közös iskolán kívüli programokon, túrákon.  



A tanórákon megvalósult közösségfejlesztési módszerek: A tanulás támogatása 

kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a munkaerkölcs 

erősítésével. A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek 

támogatása. A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, 

helyes cselekvések bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével). A tanulók 

önállóságának, öntevékenységének fejlesztése. Különböző változatos 

munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, kísérlet, verseny) 

az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése. 

Célunk, hogy minden tanuló megtalálja a helyét a közösségben, képes legyen a 

társaival való együttműködésre. Fontos eszköze a közös programok szervezése, a 

közös, mindenki által elfogadott célok felállítása. 

A cél megvalósításának módjai, eszközei, eljárásai 

Példamutatás, meggyőzés, ráhatás, szituációs játékok. 

Szabadidős tevékenységek során, közös természetjárás, sportrendezvényeken, 

szabályok betartatása. 

Élethelyzetekből vett példák értékelése. 

Hit- és erkölcstan oktatás, valamint gyülekezeti alkalmak során. 

 Az iskolában a hit- és erkölcstan valamint az egyházi ének óra a kötelező tanórai 

foglalkozások része. 

A hit- és erkölcstan tantárgy oktatását arra jogosítványt szerzett felsőfokú 

végzettségű pedagógusok és lelkészek látják el, akik református életkép szerint 

tartják a hit- és erkölcstanoktatást tanulóink számára. 

 

Értelmi nevelése terén (hatékony, önálló tanulás kulcskompetencia): 

A tanulóinkat a keresztyén hitből származó többlettel neveljük, hogy az Istennel 

való kapcsolathoz vezessük őket. 

Az értelmi képességek, ill. az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek 

kialakítása, fejlesztése. 

A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 

Az általános műveltség alapjainak elsajátíttatása 1-8 évfolyamon, 



Az önálló ismeretszerzés kifejlesztése, tanulási igény felkeltése, fejlesztése, 

jártasságaik, készségeik, képességeik, gondolkodásuk fejlesztése, szilárd 

alapkészségek kialakítása, a megfelelő továbbtanulási irány illetve pálya 

kiválasztása. 

A növekvő információ-áramlatban való tájékozódás képességeinek kialakítása, 

médiaismeret. 

A hatékony kommunikáció, kifejezőképesség kialakítása, fejlesztése. 

A problémamegoldó gondolkodás képességeinek kialakítása. 

A differenciált oktatás hatékonyabbá tétele a felzárkóztatás és tehetséggondozás 

eredményessége érdekében. 

Alapkészségek fejlesztése, hatékony tanulási stratégiák megismertetése 

tanulóinkkal, személyre szabott felzárkóztató, tehetségfejlesztő foglalkozások 

alkalmával. Egyháztörténeti kiemelkedő személyek életének megismertetése, 

példamutatás, kirándulások alkalmával más gyülekezetek munkájának 

megismertetése személyes konzultációkon keresztül. 

A célok megvalósulásának módjai, eszközei, eljárásai 

 IKT eszközök használata, 

motiválás, szituációs helyzetek, 

könyv, film, színház, kiállítások, 

kézműves foglalkozások, néptánc, hangverseny, könyvtárhasználat, 

nyelvi és szabadidős táborok, 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, szakkörök. 

 

 

 

 

 



Az érzelmi /emocionális/ nevelés terén (énkép, önismeret fejlesztése) 

Pozitív érzelmek erősítése az élő és élettelen környezettel szembeni viszonyulás 

tekintetében. 

Az önmagukra, közösségre irányuló cselekvésre, aktivitásra késztető érzelmek 

kialakítására. 

Érzelmek felismerése, kezelése, önmotiválás, mások érzelmeinek értelmezése, 

kielégítő kapcsolatok létrehozása 

A családhoz, az iskolához, a lakóhelyhez, a nemzethez, a református egyházhoz 

tartozás (kötődés) érzésének megerősítése, a magyarság tudat kialakítása 

Érzelmekre ható rendezvények hatása. 

Hagyományok ápolása, tisztelete, reális önértékelésre, önismeretre, önbecsülésre 

nevelés. 

Tudja összehangolni saját érdekeinek érvényesítését mások érdekeivel. 

Pozitív gondolkodásmód elsajátíttatása, a döntetni tudás kialakítása. 

Érzelmi nevelésben kiemelkedő szerep jut a biblia olvasásának, a bibliaolvasó 

kalauz szerinti feldolgozásnak, segítve a Szentírás megismertetését tanulóinkkal. 

Külön kiscsoportos beszélgetések alkalmával figyelünk diákjaink érzelmi 

megnyilvánulásaira, érzéseik közös megbeszélésére – ezek a kis csoportok a tanév 

közben bármikor szerveződhetnek valamely pedagógus vagy szociális szakember 

koordinálása mellett a szabadidős tevékenységek keretében. 

„… Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Mt. 22, 39) 

 Célunk megismertetni, hogy mi a helyes s helytelen s ennek mércéje a Biblia. A 

tanulók egymás közötti s felnőttekhez való viszonyát a szeretet, egymásra 

figyelés, bizalom, tisztelet s segítőkészség jellemezze. 

A célok megvalósításának módjai, eszközei, eljárásai 

Hagyományok, jelképek – ünnepségek, rendezvények (nyílt napok, kulturális 

bemutató, iskolai, városi ünnepek, gyülekezeti rendezvények, alkalmak) 

motiválás, szituációs helyzetek, 

könyv, film, színház, kiállítások, 



kézműves foglalkozások, néptánc, hangverseny, könyvtárhasználat, 

gyülekezeti alkalmak, önkéntes szolgálatok, esélyegyenlőséget segítő 

programokba való bekapcsolódás. 

  

Az akarati nevelés terén (énkép, önismeret fejlesztése) 

Az önismeret, saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

felébresztése. 

Önmotiválás: az értelmi motiváció érzelmivé alakítása. 

Önirányítás képességének fejlesztése. 

Kitartó, szorgalmas, céltudatos munkára való elkötelezettség kialakítása. 

  

A célok megvalósításának módjai, eszközei, eljárásai 

Kooperatív tanítási forma alkalmazása. 

Önálló munka, kiselőadások. 

Sikerélmény biztosítása. 

  

A nemzeti nevelés terén (szociális és állampolgári kompetencia) 

A közvetlen lakóhely és a haza múltjának, jelenének megismertetése. 

A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek 

tisztelete, ápolása, megbecsülése. 

A hazaszeretet érzésének felébresztése, mélyítése. 

Néptáncoktatás, énekkari alkalmak. 

  

A célok megvalósításának módjai, eszközei, eljárásai 

Megemlékezések nemzeti ünnepeinkről. 

Tantárgyi órák keretében ismerkednek meg hazánk hagyományaival az egyes 

évfolyamokon. 

A művészeti iskola keretein belül bekapcsolódás a néptánc oktatásba. 

Kulturális rendezvényeken való részvétel, fellépések. 



Testvériskolai kapcsolatok kialakításával, ápolásával, a közös nemzeti értékek 

megóvásával, egymás támogatásával. 

  

Az állampolgári nevelés terén (szociális és állampolgári kompetencia) 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. 

A korosztályoknak megfelelő szintű ismeret a társadalom jelenségeiről, 

problémáiról. 

Közösségi, közéleti életben való részvétel igényének kialakítása. 

  

A célok megvalósításának módjai, eszközei, eljárásai 

Évfolyamonként osztályfőnöki órák keretében tanulóink szélesebb körű 

ismereteket szerezhetnek állampolgári jogaikról, kötelességeikről, nyomon 

követhetik a társadalmi jelenségeket. 

Minden tanuló választó és választható a diákönkormányzat érdekképviseleti 

munkájára. 

Részvétel a városi rendezvényeken. 

  

A munkára nevelés terén (kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetencia.) 

Az emberi munka fontosságának tudatosítása, értékének megbecsülése. 

A tanulók önellátására, és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 

megtanítása, gyakoroltatása, szokássá alakítása. 

Törekedjen a környezeti értékek megóvására. 

  

A célok megvalósításának módjai, eszközei, eljárásai 

Társadalmi munka szervezése. Egyházi és közösségi szolgálat. 

Iskolakert program. 

Versenyszellem kialakítása: osztálytermek tisztasága, dekorálása, otthonosság. 

  

 



A művészeti nevelés terén (esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező képesség) 

Vizuális látásmód fejlesztése a különféle grafikai és festészeti eljárások 

megismerése során, az elsajátított képességek megfelelő alkalmazása a 

gyakorlatban. 

A mozgáskultúra fejlesztése, a néptánc alapjainak elsajátítása, alkalmazása. 

Különböző hangszerek használatának elsajátítása műdalok és népdalok tanítása 

során. 

Alakuljon ki az igényesség, a szépérzék önmagával szemben, szűkebb, tágabb 

környezete iránt. 

Fejlesszük ítélő, kritikai képességüket. 

Az esztétika, a harmónia észrevetetése, megbecsülése. 

A művészeti oktatás keretében fejlesszük tanulóink zenei, mozgásos és vizuális 

képességeit. 

Célunk, hogy tanulóink képesek legyenek a szép felismerésére, megóvására, 

értékelésére és létrehozására, ahogyan a Bibliában is olvashatjuk, Jézus is 

értékelte a természet szépségeit 

 „Nézzétek a  liliomokat, mint növekednek!” (Lk 12,27)  

 „Még Salamon sem volt minden dicsőségében úgy felöltözve, mint egy ezek 

közül" (Mt 6,29). 

A célok megvalósításának módjai, eszközei, eljárásai 

 Tanulói munkák, tantermek, udvar, ebédlő rendjének, tisztaságának megőrzése. 

Szakkörök, kiállítások. 

Színházlátogatások. 

Kirándulások (évfolyamonkénti terv alapján). 

Művészeti oktatás, művészeti csoportok bemutatója 

  

 

 



 Pedagógus gondolkodási és viselkedési formák a tanuló személyiségfejlesztésének 

segítése érdekében 

 Az iskolának – mint másodlagos szocializációs színtérnek – a 

személyiségformálásban betöltendő feladatköre az utóbbi évtizedekben jelentős 

változásokon ment át. A pedagógusi tevékenység ismeretátadói funkciója 

mindinkább differenciálódott. Az átadandó ismeret megsokszorozódott. 

A közösség a jellemformálásban, a veszélyeztetett helyzetben lévő tanulók 

védelmében iskolánk pedagógusainak jelentős szerepe van. Pedagógusaink a 

személyiségfejlesztést szem előtt tartva a következő szempontokat tartják 

fontosnak: 

diákcentrikus tanári gondolkodás és magatartás, 

a tanári pályához hivatásbeli becsületen, a nevelésben való hiten 

alapuló felelősségteljes viszonyulás (a társadalmi megbecsültség nem kielégítő 

voltának viszonyítási alapja helyett), 

kudarctűrő, sikerre vágyó, s ennek érdekében tenni akaró, életvidám, 

közösségben is gondolkodó diák és tanár eszménye érvényesüljön, 

felelősségteljes nyilvános szereplés a közjó érdekében, 

szervezett képzéssel és önképzéssel biztosított tájékozottság, sokoldalúság, 

keresztyén értékrend, világkép, világnézet kialakítását elősegítő nyitott, 

személyes kapcsolatokra, oktatási, ellenőrzési módszerre törekvő általános tanári 

magatartás, 

a diákot egyszerre saját személyiségéhez (képességeihez) és diáktársai 

teljesítményéhez egyaránt viszonyító tanári minősítés, az értékelés igazságossága, 

hatékonyabb munkára motiválása fejlődjön ki, 

belülről motivált, önálló tevékenységre (ismeretszerzés, önképzés, önellenőrzés, 

önértékelés) képes tanulói, tanári személyiség érvényesülése; alkotói műhelyek: 

újságszerkesztés, önképzőkör, kulturális produkciók, diákszínjátszás biztosítása, 

a tanár-diák együttes tevékenységének folyamatát meghatározó kívánatos elvek: 



közös gondolkodás (megbeszélés), 

egyéni munkálkodás irányainak kialakítása, megvitatása (tanulás, ismeretszerzés 

együttes gondolkodással), 

kölcsönös, közös megbeszélés, a tapasztalatok értékelése, hasznosítása. 

Legfontosabb nevelési eszköz a példamutatás, mert a hallott szónál sokkal 

hatásosabb, amit a szem lát – ahogyan Jézus is példát mutatott az emberiségnek 

tetteivel, arra kell törekednie a pedagógusnak a diákjaival szemben. 

 

Egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakításának segítése 

 Igyekszünk kialakítani a megfelelő életritmust, segítjük az egészséges és kulturált 

étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válását, 

az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megalapozását. A tanulók olyan ismereteket 

sajátíthatnak el, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az 

egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. 

Napi és heti rendszerességgel hozzájárulunk az egészséges életvitel biztosításához 

sporttevékenységek szervezésével. A mindennapos testnevelés és a túratesi 

program lehetőséget biztosít erre. 

Maga Jézus Krisztus a figyelmet fordított a test egészségére, erről tanúskodnak 

számtalan gyógyításai. 

Környezettudatos magatartásra neveljük a tanulókat, hogy érzékennyé váljanak a 

környezetük állapota iránt, hogy életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő 

magatartás, egyéni és közösségi szinten egyaránt. 

Feladatunk a családi életre, a családtagi szerepekre, a párkapcsolatok kulturált 

kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra és az öngondoskodásra 

nevelés. 

A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: 

természettudományos kompetencia, szociális és állampolgári kompetencia. 



IX. Egészségnevelés 

Az egészséges fiatal generáció felnevelése az egyén, a család és az egész nemzet 

közös érdeke. Bizonyított tény, hogy minél korábban találkoznak a diákok az 

egészséges életmód (helyes táplálkozás, rendszeres testmozgás stb.) alapjaival, 

annál egészségesebben kerülhetnek ki az iskolapadból. Nagyon fontos tehát, hogy 

a tanulóifjúság időben ismerje fel az egészség értékjellegét, hiszen ebben az 

életkorban még érdemi hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre. Ez 

pedig nagyban meghatározza az életmódjukat, szokásaikat – végső soron az 

életideálokat, a preferenciák kialakulását. 

 Az egészségnevelés tartalma az egészségre, szemlélete viszont a nevelésre, 

személyiségalakításra vonatkozik. Az egészség képviseletére, a betegségek 

megelőzésére az egészségügy szereplői (iskolaorvosok, védőnők) vállalkoztak, 

míg a nevelés, tanítás felelőssége a pedagógusok vállát terheli. Mindezek 

ismeretében sikert csak abban az esetben lehet elérni, ha a két szektor egymás 

munkáját kiegészítve, szoros összefogással végzi szemléletformáló munkáját a 

jövő generáció egészségesebb életéért. A gyermekorvosok, a védőnői szolgálat 

munkatársai nyomon követik, segítik, biztosítják az egészséges szellemi-testi 

fejlődést. De fontos feladatuk, felelősségük van e tevékenységben a 

pedagógustársadalomnak és a szülőknek is. Az egészségmegőrzés tehát olyan 

komplex feladat, amelyben több szektor együttműködésére van szükség. Közös 

cselekvéssel meg kell tanítani a fiatalokat arra, hogy az egészség választható 

érték: nemcsak a betegség hiánya, hanem teljes testi-lelki és szociális jólét, 

biztonság. 

Az iskola a családi környezet mellett a szocializációnak azt a színterét jelenti, 

amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, 

magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására. Az iskolában eltöltött idő a 

gyermekek egészségének és sorsának alakulása szempontjából döntő. Az 

iskoláknak óriási a felelősségük a felnövekvő nemzedék egészséges életmódra 



való nevelésében. Az ezzel kapcsolatos feladataikat egészségnevelési 

programjaik tartalmazzák. A tanulóifjúság nevelésében a család és az iskola a két 

legfőbb nevelési tényező. A családi otthon nevelése lehet igényes, következetes, 

hatása mégsem lesz kielégítő, ha nem veszi figyelembe az iskola egészségnevelési 

követelményeit. 

X. Környezeti nevelés, fenntarthatóság, természeti nevelés 

„A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak 

meghatározásának folyamata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint 

az őt körülvevő biofizikai környezet sokrétű kapcsolatának megértéséhez és 

értékeléséhez szükséges készségek és hozzáállás kifejlesztésében. A környezeti 

nevelés hatást gyakorol a környezet minőségét érintő döntéshozatalra, 

személyiségformálásra és egy széles értelemben vett viselkedésmód 

kialakítására.” (IUCN, 1970) 

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. Ezért a környezeti nevelés megfelelően stabil és megújulásra képes 

érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő- ill. élettelen környezettel. 

Kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére. 

Felkelti az igényt, képessé tesz: a környezet változásainak, jelzéseinek 

felfogására; összefüggő rendszerben történő értelmezésére; a rendszerben 

felismerhető kapcsolatok megértésére; a problémák megkeresésére, okainak 

megértésére. 

Kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására és ezáltal a lehetséges megoldások 

megkeresésére. 

Az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására 

környezeti kérdésekben. 



 A Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatként definiálja a környezeti 

nevelést: „A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók 

környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, 

hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének 

megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak 

fenntartható fejlődését. A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az 

egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny 

állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal 

rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a 

gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös 

tetteikben.” 

 

A környezeti nevelés színterei iskolánkban  

Hagyományos tanítási órákon 

A környezeti nevelés alapvető pillérei a természettudományi tantárgyak: 

környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, fizika, kémia, 

matematika., de hozzárendelve minden tantárgyban megjelenik. A tantárgyak 

tanulása során szerzi a tanuló a természetre vonatkozó ismeretek, összefüggések 

és kölcsönhatások sokaságát. A „Túratesi” program keretein belül 

megtapasztalhatja a tanultakat. Védeni, szeretni, csak azt lehet, amit ismerünk. 

Környezetünk élővilágának ismerete nemcsak tananyag, hanem a 

szemléletformálás nagyon fontos eszköze is. 

A környezeti nevelés egyik lehetősége, hogy az adott tananyag tanítása során a 

tanár minden alkalommal megbeszélje a tanulókkal a környezet- és 

egészségvédelemmel kapcsolatos kérdéseket. Az összes tantárgyra kiterjedő, 

összehangolt tanórai környezeti nevelést kezdő lépésnek tekintjük iskolai 

programunk elindításában. Meggyőződésünk, hogy az a tény, hogy tanulóink a 

különböző tantárgyak óráin és több tanár közvetítésével találkoznak a környezet 



és egészségvédelem kérdéseivel, bemutatja számukra, hogy az élet minden 

területén fontos problémáról van szó. A szennyezések és következményeik 

megismertetése mellett a megelőzésről, az egyén és közösség felelősségéről, a 

gazdasági és társadalmi vonatkozásokról is megfelelő hangsúllyal legyen szó az 

órákon. A következtetések és feladatok megfogalmazásakor mindig elérhető célt 

és megoldható problémát kell a gyerekek számára felkínálni. 

 A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 

vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan 

dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos 

vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van. Különböző interaktív 

módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló 

ismeretszerzés is. A diákok feladatként kapják, hogy nézzék a televízió és 

hallgassák a rádió környezeti és természeti problémákkal kapcsolatos adásait, 

gyűjtsék e témában az újságcikkeket. Ezeket a tanórákon közösen dolgozzuk fel. 

A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is 

felhasználjuk, alkalmazzuk. Így az élményszerű tanításra lehetőség nyílik. 

Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert 

véleményünk szerint így lehet csak okosan, átgondoltan harcolni a környezet 

megóvásáért. 

 

A tanórán kívüli környezeti nevelés keretei 

Iskolánk diákjai és pedagógusai minden évben részt “A te szedd!” szemétgyűjtési 

akcióban, mely keretén belül nem csak iskolánk szűk környezetét, hanem a 

település külső területeit is megtisztítják a környezetet szennyező hulladékoktól. 

A szakkörök, családi- és projektnapok keretein belül természetes anyagokra és 

hagyományos kézműves technikákra épülő foglalkozásokat tartunk. 

A környezeti nevelés egyik hatékony módszere a tantárgyi időben szervezett 

terepi program az osztálykirándulás szervezése. A helyi tanterv megvalósulását 



szolgálja. A valóságos környezet megismerésére értékeinek befogadására a 

problémák értelmezésére támaszkodik. A kirándulásokon az érzéki-megismerő 

tanulás a cselekvő- felfedező magatartás dominál. Ösztönzi a kollektív és egyéni 

érdeklődés kialakulását. A szabad idő megszervezése az önkiszolgálás a tanulási 

helyzeteken kívüli csoportos tevékenységek és együttesen megélt élmények 

képezik fontos előnyeit. Jelentős személyiség és közösségfejlesztő hatású. 

A  közös gyalogtúrák, kerékpáros túrák a mozgás örömének átélése és a szabad 

levegőn való tartózkodás fontosságának eszközei. 

  

Belső kapcsolatok 

 Diákok 

Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és 

figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az 

iskolai diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek, valamint a környezet 

védelme iránt különösen érdeklődő és elkötelezett tanulókból álló 

diákcsoportnak. 

Tanárok és diákok 

A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös 

munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. A diákok 

és tanárok együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet 

létrehozásában és megőrzésében is. A tanórák környezeti tartalmát a 

munkaközösségek határozzák meg, a tanórán kívüli környezeti nevelési 

tevékenységek áttekintése a természettudományi munkaközösség vezetőjének 

feladata. 

Tanárok és szülők 

Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az 

iskola harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék 

gyermekükben azt a környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni 



kíván. Iskolánkban ez egyrészt azon keresztül valósul meg, hogy az elsajátított 

viselkedési formákat, ismereteket otthon is alkalmazzák a tanulók, másrészt az 

egyes környezeti nevelési programjaink anyagi fedezetét – a lehetőségeiket 

figyelembe véve – a családok maguk is biztosítják. 

A fenntartó 

A fenntartó határozza meg az intézmények feladatát és költségvetését, ezért a 

fenntartóval való kölcsönös együttműködés a környezeti nevelési programunk 

megvalósítása szempontjából is fontos. Az iskola igazgatójának feladata, hogy a 

fenntartóval való egyeztetés során a lehető legoptimálisabb helyzet megteremtését 

elérje. Célunk, hogy a fenntartó a kötelező támogatáson túl is finanszírozza az 

iskolai környezeti nevelési programokat. 

XI. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység  
Az iskola pedagógiai alapelve alapján minden egyes tanulóért felelősséggel 

tartozunk. Kiemelt figyelmet biztosítunk azoknak a tanulóknak, akiknek erre 

egészsége, lelkiállapota, családi eseményei miatt szükségük van. 

 

„Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és 

ne a magunk kedvére éljünk.”  Róma 15, 1-2. 

 

a) Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

                 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar az elfogadott társadalmi 

normáktól való eltérő viselkedés, valamint a tanulási képességek zavara. 

Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, 

tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulókat. 

Ezért az iskola feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, 

jelzése, a megfelelő szakemberhez való irányítás. Elvárt az együttműködés 



a gyógypedagógusokkal, pedagógiai szakszolgálatok szakembereivel és az 

egészségügyi intézményekkel. 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok enyhítését az alábbi 

pedagógiai tevékenységekkel kívánjuk elérni: 

- fejlesztőpedagógus támogatásával egyéni fejlesztés, tanulmányi 

támogatás, 

- a szakértői véleményben található kedvezmények biztosításával 

(egyéni munkatempó, differenciáló módszerek alkalmazása) 

- tanítási órákon támogató légkör kialakításával, békéltető, 

konfliktusmegoldó stratégia alkalmazásával, 

- személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával, 

- teljesíthető, reális követelmények támasztásával, a pozitív énkép 

kialakulásának támogatásával (dicsérettel, biztatással), 

- a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással, 

- az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes 

nevelési elvek alkalmazásával; 

- az osztályközösség segítő erejének mozgósításával, 

- a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű 

tanulók bevonásával, 

- következetes – a fegyelmi vétségek súlyával arányos büntetési 

rendszer kialakításával, 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógussal 

való együttműködéssel, 

- szükség esetén pszichológus, illetve más külső szakember 

segítségének igénybevételével. 

 

A tanulók fejlesztését a Református Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének szakemberei segítik 

a szakértői vélemény által előírt óraszámban. 

 

- kiemelten tehetséges gyermek, tanuló (aki átlag feletti általános vagy 

speciális képességekkel rendelkezik), 

 

Kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése. Minden 

pedagógus, de elsősorban az osztálytanító, szaktanár és osztályfőnök 

feladata, hogy felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy 

megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről. E tevékenység kiterjed a 



tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt.  

 

 A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban: 

- Differenciált tanórai munka 

- Tehetséggondozó programok 

- Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre 

- Felkészítés középiskolai tanulmányokra 

- Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő 

formáinak megkeresése 

- Versenyeztetés: tantárgyakhoz köthető, sport, művészeti és 

komplex versenyek  

- Tanulóink (szülőkkel egyeztetve) rendszeres résztvevői a 

református és világi iskolák tanulmányi, sport- és művészeti 

versenyeinek. 

A tanórai differenciáláson kívül tehetséggondozó szakköreinken biztosítjuk 

tanulóinknak az egyéni, testre szabott fejlődést. 

Az iskolai szervezésen túl kulturális bemutatókra, gyülekezet előtti 

szereplésekre készítjük fel tanulóinkat. 

A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben megújuló 

tanulásszervezési eljárások alkalmazásával tesszük hatékonyabbá a fejlesztő 

munkát pl.: 

- differenciált tanulásszervezés 

- kooperatív technikák 

- projektmódszer 

- tevékenységközpontú pedagógiák 

 

 

 

 

 



b) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény  szerint 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. 

 

A református iskola céljai és feladatai között szerepel - hitvallásának 

megfelelően - hogy segítse a szülőt gyermeke nevelésében. A probléma 

megelőzése a legjobb segítség a családok és a gyermekek számára. A 

megelőzést elősegítik az iskola preventív szemléletű, keresztyén normákat 

felmutató oktatási, nevelési módszerei, valamint a szülőkkel való rendszeres 

kapcsolattartás.  

A gyermekvédelmi problémák feltárásának célja, hogy a gyermekek 

problémáit az iskola minél hatékonyabban tudja kezelni, szükség esetén külső 

szakmai segítség igénybe vételével. 

A tanulók fejlődését veszélyeztető, gátló okok megszüntetésének érdekében 

iskolánk együttműködik az illetékes: 

- egyházközséggel, gyülekezettel 

- szakmai szervezetekkel, 

- védőnővel, iskolaorvossal. 

  

A szociális hátrányok enyhítését szolgálja: 

- kedvezményes vagy ingyenes étkezés, 

- tanulószoba, 

- a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai, 

- a szülőkkel, a családokkal való együttműködés, 

- a keresztyén családi életre történő nevelés, 

- az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás), 

- az egyházi iskola jellegéből adódó lelki, erkölcsi nevelés, 

- a családok nevelési gondjainak enyhítése. 

 



XII. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

Jogszabályi háttér: 

A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény 

kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvényt a Magyar Köztársaság 1991. 

november 22-én ratifikálta, amely így a magyar jogrendszer részévé vált. 

A Gyermek- és ifjúságvédelmi törvényt (1997. évi XXXI. törvény) a Parlament 

1997. április 22-én fogadta el „A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról” címmel (a továbbiakban Gyvt.). 

A gyermek- és ifjúságvédelem feladata: 

 Az iskola tevékenysége, működése biztosítja, hogy egyik tanulót se érje 

hátrányos megkülönböztetés. 

 Segít leküzdeni azokat a hátrányokat, amelyek családi vagy vagyoni 

helyzetből adódnak.  

 A tanulókat veszélyeztető körülmények felismerése, megelőzése, illetve 

megszüntetésének segítése.  

 Biztosítani kell, hogy az iskolában legyen gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős.  

A gyermekvédelmi tevékenység: 

 a tanuló megismerése; 

 a gyermek elemi szükségleteinek biztosítására való odafigyelés; 

 a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése; 

 a családok segítése, ha anyagi helyzetük vagy más oknál fogva nem 

képesek egyedül eleget tenni szülői kötelezettségüknek, a jogszabályok 

előírásainak, illetve az iskola elvárásainak; 

 a tanulók eredményeinek nyomon követése; 

 rendszeres iskolába járásuk ellenőrzése, szükség esetén eljárás 

kezdeményezése; 



 kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálatokkal; 

 azon intézkedések kezdeményezése és megtétele, amelyek az iskola 

rendelkezésére álló pedagógiai eszközein, anyagi lehetőségein túl, 

segítséget jelenthetnek a gyerekek és szüleik részére. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer működéséért, a feladatok koordinálásáért az 

intézmény vezetője a felelős. 

Az igazgató feladatai:  

 a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése; 

 a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátása; 

 a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok irányítása. 

 

A gyermek és ifjúságvédelmi felelős feladata: 

 Kapcsolattartás a gyermekvédelemmel foglalkozó személyekkel, 

intézményekkel, hatóságokkal a tanuló veszélyeztetettségének megelőzése, 

illetve a megszüntetése terén.  

 Munkája során együttműködik az iskola tanáraival.  

 A diákok tájékoztatása arról, hogy milyen problémával, hol és milyen 

időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen 

gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel.  

 Kifüggeszti a különböző gyermekvédelemmel foglalkozók címét, 

telefonszámát.  

 Családlátogatás a veszélyeztetettnek ítélt diák otthonában. 

 A gyermekbántalmazás vagy más veszélyeztető körülmény jelzése. 



 A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola 

igazgatója indítson eljárást a rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás megállapítása érdekében.  

 Kiemelt szerepe van a szenvedélybetegségek megelőzésében. 

 

A pedagógusok kötelessége:  

 a gyermeki jogok védelme,  

 közreműködnek a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a 

tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában, megszüntetésében.  

 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: 

 a veszélyeztető okok megelőzésére; 

 az okok feltárására; 

 az okok megszüntetésére. 

 

Megelőzés:  

 Biztosítani kell a fejlődéshez szükséges feltételeket. 

 Biztosítani kell a családi, vagyoni helyzetből fakadó hátrányok leküzdését. 

 Az iskolának rendszeres kapcsolatot kell tartania a családdal. 

 Segíteni kell a diákönkormányzat létrejöttét, működtetését. 

 Biztosítani kell az egészséges környezetet. 

 Biztosítani kell, hogy a tanulók megismerjék jogaikat, és véleményt 

nyilvánítsanak az őket érintő kérdésekben. 

 Tiszteletben kell tartani a tanulók személyiségjogait. 

 Biztosítani kell a rászorulóknak az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, 

tanszerellátást. 



 Az iskolának együtt kell működnie a gyermekvédelemmel foglalkozó más 

hatóságokkal, intézményekkel, szervezetekkel. 

 Meg kell szervezni a szenvedélybetegségek megelőzésére irányuló 

tevékenységet. 

 

Feltárás:  

A feltárás célja, hogy a gyerekek problémáit az iskola és a gyermekjóléti szolgálat 

minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat.  

 

 Fel kell tárni a tanulók problémáit. 

 Meg kell keresni a problémák okát. 

 Jelezni kell a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 

 

Megszüntetés:  

 Segítséget kell nyújtani a problémák megoldásában,  

 Az iskola, a pedagógus feladatai közé tartozik az is, hogy részt vegyen a 

tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésében. Ennek érdekében 

együtt kell működni a hivatalos szervezetekkel.  

 

A pedagógiai munkán belül elsősorban az alábbi területeken tudunk segíteni:  

 az iskolai étkezés lehetősége 

 egyéni korrekciós, felzárkóztató foglalkozások 

 tehetséggondozó foglalkozások  

 differenciált foglalkozás  

 napközis foglalkozás 

 pályaválasztás segítése  

 személyes egyéni tanácsadás  

 egészségvédő, mentálhigiénés program szervezése  



 egészségügyi vizsgálatok  

 szociális helyzet javítása  

 szülőkkel való együttműködés  

 tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatról, szolgáltatásokról  

 a családi életre való nevelés 

 a szenvedélybetegségek megelőzése 

 

Iskolánk az alábbi intézményekkel tart kapcsolatot: 

 Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézménye 

 Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni 

Tagintézménye 

 Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat 

 DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja 

 A polgármesteri hivatal szociális osztálya 

 Iskolaorvos 

 A gyermekek védelmére alakult szervezetek 

 

XIII. Egészségnevelés 

A Biblia tanítása szerint az által ember azáltal ember, hogy benne a test és lélek 

egy egységet képez, egymástól elválaszthatatlanok. Az egészségnevelés 

teljeskörűen az egész gyermekre irányuló fejlesztési feladat.  

1. Alapfogalmak 

Az egészség: 

 Testi, lelki, szociális jólét állapota 

 Alkalmazkodóképesség a környezet változásaihoz 

 A fizikai,  a lelki és a társadalmi lehetőségek közötti összhang 



 Az egyén társadalmi integrációjának kiteljesedése( család, iskola, 

más közösségek) 

Egészségnevelés: 

Olyan tevékenység kialakítása, amely a tanulók egészség kultúráltsági 

szintjét emeli, ezzel egyidejűleg az ismereteket aktív magatartássá 

formálja. 

Egészségfejlesztés 

A korszerű egészségnevelés, elsődleges megelőzés, mentálhigiéné 

együttese alkotja. 

2. Az egészségnevelés célja: 

 az egészség, mint érték beépülése az iskola mindennapjaiba 

 a tanulók felelősségérzetének növekedése önmaguk, mások és 

környezetük iránt 

 az egészségügyi szolgáltatások helyes és célszerű igénybevételének 

megtanítása diákjainknak 

 a sport egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, tudatosítása 

3. Az egészségnevelés alapelvei: 

 a testi, lelki és szellemi nevelés fontossága 

 tervszerű, rendszeres tevékenység  

 résztvevője az iskola minden tanulója, dolgozója 

 helyes cselekvésre serkentő 

 az „ egészséges iskolai légkör” kialakítása 

 a személyiség megerősítése 

4. Az egészségnevelés területei: 

4.1. Testi nevelés 

 személyi higiéne 

 környezet higiéne 



 környezetvédelem 

 égészséges táplálkozás 

 testnevelés-és sport- mindennapos testmozgás 

 balesetek megelőzése 

 elsősegélynyújtás 

 szűrővizsgálatok, megelőzésrenevelés 

 szexuális nevelés 

 életkori biológiai sajátosságok 

4.2. Pszichihigiénés nevelés 

a. Egészséges életvezetés 

 napi és heti életritmus 

 alvás, tanulás, munka, játék helyes aránya 

 fogyasztói szokások 

 a reklám negatív hatásainak megismerése 

 pozitív értékrend kialakítása 

 belső harmónia: jó közérzet, boldogság, sikeresség  

b. Stresszelhárítás 

 az apróbb sikertelenség elviselése 

 konfliktus- és problémamegoldás 

 önismeret 

 döntőképesség kialakítása 

c. Deviancia megelőzése 

 szenvedélybetegségek megelőzése 

 dohányzás-, alkohol-, drogfogyasztás elutasítása 

 társas kapcsolatok egészségi, etikai lehetőségei 

d. Érzelmi nevelés 

 életkori pszichohigiénés tennivalók 

 érzelmek felismerés, saját erény, gyengeség felismerése, kifejezése 



 empátia képességének fejlesztése, segítőkészség fejlesztése, 

felelősségérzet, akaraterő fejlesztése 

4.3. Szociális higiénés nevelés 

Társas kapcsolatok építése, fenntartása 

  baráti kapcsolatok kialakítása 

 kommunikáció fejlesztése 

 kreativitás, együttműködés, vitakultúra, érvelés fejlesztése 

 értékszabályok kialakítása, (házirend) 

 társadalmi biztonság fontossága, előnyei(gyülekezet, család, barát, 

egyesület, kis közösségek) 

 

XIII. 1. Egészségfejlesztési program 

Tanítási órákon 

Egyéb órákon 

Minden pedagógus feladata, hogy szaktantárgyának tananyagába megtalálja és 

beépítse az egészségfejlesztés lehetőségeit és személyes példamutatásával 

hirdesse az egészségnevelés fontosságát. 

Testnevelés órákon 

 A helyi tanterv szerint a testnevelés tantárgy oktatásának valamennyi 

részterülete 

 a tartási rendellenességek gyakorisága miatt óra eleji tartásjavító gerinctorna 

 a tanulók általános fizikai, teherbíróképességének mérése ( évente kétszer) 

 minőség-ellenőrzés: a tanulók egységes mérése, értékelése és minősítése 

Osztályfőnöki órákon 



Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak szerteágazó ismereteit, és a tudatos 

életvezetésre nevel ( táplálkozási szokások). Minden évfolyamon 

osztályfőnöki óráin a  stressz- és konfliktuskezelés technikáinak tanítása. 

Tanítási órán kívül 

Szakmai szervezetekkel való együttműködés 

Védőnői ellenőrzés biztosítása, egészségügyi szűrővizsgálatok (fogászat, 

szemészet, hallás vizsgálat, stb.); Egészségügyi felvilágosító előadások; 

Versenyekre való felkészítés 

Ajánlott versenyek: 

- -Sport: kézilabda, labdarúgás, kosárlabda 

- -Egészségvédelem: elsősegélynyújtó, drogprevenciós nap 

A tanulók igényei szerint más sportágakban egészség- és környezetvédelmi 

témanapok, projektnapok szervezése, melyek az iskola tornaszobájában, udvarán 

és szaktantermeiben zajlanak. 

Részvétel megyei vagy országos programokon 

Rendszeres részvétel megyei, illetve országos egészség témájú programokban, 

pályázatokon. 

Helyi kezdeményezések 

Egészség nap meghonosítása szervezett programokkal, meghívott előadókkal, 

szervezetek meghívásával. 

Az egészségnap komplex megvalósulásának lehetőségei helyi adottságok 

kiaknázásával 

- helyi rajzverseny és kiállítás 

- vers illetve novella író pályázat 

- helyi vetélkedő 



- túraszervezés, sportesemény 

- felkért előadó meghívása 

Iskolai étkeztetés 

Az egészségnevelés és fejlesztés fontos területe az egészséges táplálkozás, 

amelyben az iskolai étkezés kiemelt figyelmet kap. 

- kellő idő biztosítása az étkeztetés szervezésében 

- kiemelt figyelem fordítása a táplálkozási zavarban szenvedő gyermekek 

étkeztetésében 

- tudatos étkezés igényének kialakítása 

Mindennapos testmozgás 

Rendszeres testmozgással, célirányos gimnasztikával:  

- a helyes testtartás kialakítása 

- ortopédiai elváltozások kiküszöbölése és prevenciója gyógytestnevelő 

segítségével 

- gerincdeformitások megelőzése 

- mindennapos testedzés igényének felkeltése 

- a sport szeretetére való nevelés 

- különös figyelmet fordítva az eltérő adottságú tanulók fejlesztésére, 

motiválására. 

Mindennapos testedzés formái 

 Az alsó tagozaton a heti testnevelés órák száma 5: tanóra keretein belül 

3 testnevelés óra, 1 lovaglás, 1 néptánc óra. 

 A felső tagozaton a heti testnevelés órák száma 5: tanóra keretein belül 

3 testnevelés óra, 1 lovaglás, 1 tánc óra 



 Sportköri, tömegsport órák mindegyik tagozaton adott délután egy-egy 

óra. A foglalkozásokon elsődleges cél a tehetségek korai kiválasztása és 

az adott sportegyesületekbe való irányítás. 

Szabadidő kibővítése  

 a tornaszoba használatának további lehetősége időbeosztás szerint 

 udvari sportpályák használata stb. 

Úszásoktatás 

Saját úszásoktatónkkal biztosítja az intézményünk az ötödik évfolyam minden 

tanulójának legalább egy úszásnem teljeskörű elsajátítását. 

Segítő kapcsolatok, partnerek 

 ifjúságvédelmi felelős 

 szülők, család 

 szülői munkaközösség 

 iskolaorvos, háziorvos, védőnő 

 gyermekjóléti szolgálatok, szakszolgálatok, családsegítők 

 országos programok koordinátorai 

A hatékony egészségfejlesztő munka érdekében törekszünk a feladatokat 

egymást segítve, együttműködve végezni. 

 

XIV. Tanulmányi eredményesség értékelése 

Az eltérő igények, szempontok, attitűdök következtében az iskolák megítélése 

eltérő lehet. 

A hatékonyság megítélését befolyásolja, hogy milyen tevékenységterületek 

meghatározó erejét vizsgáljuk. Az  iskolák eredményességét a vezetés, a 



minőség, a forrásszerzés sikeressége, a motiváció, a tanterv és az iskolai  klíma 

vizsgálatával lehetséges mérni. 

Az iskolai hatékonyság öt fontos tényezője  

 erős, határozott pedagógiai vezetés 

 hangsúly az alapkészségek elsajátításán 

 rendezett, biztonságos környezet 

 magas elvárások a tanulókkal szemben 

 a tanulói teljesítmények gyakori értékelése 

A tanulmányi eredményességről reális képet olyan mérésekkel lehet kapni, 

amelyek érthetők a tanulók számára. A mérések segítségével  a tanulók 

olvasásértéséről, matematikai problémamegoldó készségéről, a magasabb rendű 

tanulási és gondolkodási képességeiről kaphatunk képet és nyomon követhetjük 

az oktatás során fejleszteni kívánt készségek, képességek szintjét, változását. 

Az eredményesség mutatói az iskola oktató tevékenysége, szocializációs 

eredményessége és a környezetében való ismertsége alapján alakul. 

 

Az eredményesség mutatói   

Tanulmányi mutatók Szocializációs mutatók Iskola iránti érdeklődés 

továbbtanulás: hová, 

milyen intézménybe 

irányul 

 

Mennyire szeretnek 

iskolába járni a diákok? 

 

beiskolázási terület    

tanulmányi átlagok deviáns viselkedés 

gyakorisága 

a tanulólétszám 

változása 



  

milyen arányban 

kerülnek be a diákok az 

elsőként megjelölt 

helyre 

tanulói hiányzások 

 

az iskolát elhagyó 

tanulók száma 

 

versenyeredmények fegyelmi ügyek száma 

 

bejárók 

  

 

XV. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül 

(osztályfőnöki, biológia- és testnevelésóra) és délutáni foglalkozásokon valósul 

meg az óra részeként.  

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

- a tanulók ismerjék meg az elsősegély-nyújtás fogalmát és fontosságát, általános 

szabályait 

- ismerjék fel a veszélyhelyzeteket 

- tudjanak segítséget, mentőt hívni 

- a tanulók ismerjék meg az alapvető életműködések biológiai lényegét 

- sajátítsák el a legfontosabb elsősegély-nyújtási módokat 

- ismerjék meg az alapvető sérüléseket és várható következményeit 

 - fejleszteni a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és 

segítőkész magatartást 

 - ismerjék meg a környezet, elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a 

veszélyes anyagok  egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit 

 - felkészíteni a tanulókat a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű 

megelőzésére, kezelésére 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek tanításának feladatai: 



A tanulók életkoruknak megfelelő szinten rendelkezzenek korszerű elsősegély-

nyújtási ismeretekkel, szerezzenek jártasságot a gyakorlatban. 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítását segítő tevékenységi formák: 

Az iskola helyi tantervében szereplő tárgyak ismeretanyagában: 

Környezetismeret: Az élet feltételei, a tiszta levegő, a romlott ételek veszélyei, közlekedési 

balesetek.  

Természetismeret: A sebellátás, vérzéscsillapítás gyakorlata, ájult beteg ellátása. 

Biológia: Az emberi test anatómiája, az életfeltételek, a légzési utak kiszabadítása, 

Vénás és artériás vérzés felismerése, fedő- és nyomókötés készítése. 

Technika: Elsősegélynyújtás a háztartási balesetek esetén. 

Kémia: Veszélyes anyagok a háztartásban. Az égés, az égési anyagok természete. 

Szénmonoxid mérgezés, forrázás. 

Testnevelés: Elsősegélynyújtás mozgássérülések esetén, balesetvédelmi oktatás 

 

Az iskolai egészségnevelési program részeként az iskolai védőnő célzott 

elsősegély-nyújtási ismereteket tanító foglalkozásai szolgáltatnak alapot a 

gyakorlati képzésnek. 
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Jogszabályi háttér 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

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

módosításáról 

 

A helyi tanterv tartalmi rendszeréhez a választott kerettantervek elérhetősége: 

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_1_4_evf 

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_5_8 

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_7_melleklet 

 

 

 

 

 

 

 



Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható 

tanórai foglalkozások és azok óraszámai 

Módosított NAT bevezetésének ütemterve (N2020) 

 

 

Nat által meghatározott kötelező és maximális óraszámok 

Ntk. 32.§ (1) bekezdés d)  

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

Kötelező óraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető 2 2 2 2 1 2 2 2 

Hittan 2 2 2 2 2 2 2 2 

Egyházi ének   1 1     

Max. heti óraszám 24 24 24 25 28 28 30 30 

 

 

 

 

 

ÉVFOLYAM 

szakasz Bevezető szakasz Kezdő szakasz Alapozó szakasz Fejlesztő szakasz 

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

2020- 

2021 

 

N2020 

 

* 

 

* 

 

* 

 

N2020 

 

* 

 

* 

 

* 

2021- 

2022 

 

N2020 

 

N2020 

 

* 

 

* 

 

N2020 

 

N2020 

 

* 

 

* 

2022- 

2023 

 

N2020 

 

N2020 

 

N2020 

 

* 

 

N2020 

 

N2020 

 

N2020 

 

* 

2023- 

2024 

 

N2020 

 

N2020 

 

N2020 

 

N2020 

 

N2020 

 

N2020 

 

N2020 

 

N2020 



Óraháló 

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

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

rovat pedig a szabadon tervezhető órákat. 

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

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

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

Történelem   2   2   2   2   

Állampolgári ismeretek   1   

Hon- és népismeret     1             

Etika/hit és erkölcstan                                 

Környezetismeret         1   1     

Természettudomány   2   2        

Kémia   1,5   1,5   

Fizika   1,5   1,5   

Biológia   1,5   1,5   

Földrajz   1,5   1,5   

Első élő idegen nyelv           2 2 1 3   3   3   3   

Ének-zene 2   2   2   2   2   1   1   1   

Vizuális kultúra 2   2   2   1   1   1   1   1   

Dráma és színház             1     

Technika és tervezés 1   1   1   1   1   1   1     

Digitális kultúra   1   1   1   1   1   1   

Testnevelés 5   5   5   5   5   5   5   5   

Osztályfőnöki   1   1   1   1   

Hittan 2 2 2 2 2 2 2 2 

Egyházi ének   1 1     

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető óra   2   2   2   2   1   2   2   2 

Összes tervezett óraszám 21 2 21 2 21 2 22 2 26 1 25 2 27 2 27 2 

Összesített óraszám 23 23 23 24 27 27 29 29 

Maximális órakeret 24 24 24 25 28 28 30 30 

 

 

 

 

 

 



Szabadon tervezhető órák felhasználása 

1. évfolyam 

- +1 óra magyar nyelv és irodalom 

- +1 óra matematika 

2. évfolyam 

- +1 óra magyar nyelv és irodalom 

- +1 óra matematika 

3. évfolyam 

- +2 óra idegen nyelv 

4. évfolyam 

- +0,5 óra magyar nyelv és irodalom 

- +0,5 óra matematika 

- +1 óra idegen nyelv 

5. évfolyam 

- +1 óra Hon- és népismeret 

6. évfolyam 

- +1 óra magyar nyelv és irodalom 

- +1 óra matematika 

7. évfolyam 

- +0,5 óra magyar nyelv és irodalom 

- +0,5 óra matematika 

- +1 óra Dráma és színház 

8. évfolyam 

- +1 óra magyar nyelv és irodalom 

- +1 óra matematika 

Hitoktatásban a Református hittan oktatása minden évfolyamon heti 2 órában, 

az egyházi ének oktatása 3. és 4. évfolyamon heti 1 órában. A tantárgyak 

értékelése érdemjeggyel történik második évfolyam végétől. 



 

Kiegészítő lehetőségek a felhasználható óraszámok tekintetében: 

- Ntk.” 27. § 6) Ha az elsőtől a negyedik évfolyamokra járó tanuló 

eredményes felkészülése azt szükségessé teszi, lehetővé kell tenni, hogy 

legalább heti két alkalommal egyéni foglalkozásokon vegyen részt. E 

rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a tanköteles tanuló tanulmányi 

követelmények nem teljesítése miatt második vagy további alkalommal 

ismétli ugyanazt az évfolyamot.” 

- Ntk. „(7)A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos 

nevelési igény miatt a szakértői bizottság véleménye alapján, vagy súlyos 

betegség miatt egyéni munkarend keretében tanulmányokat folytatók 

egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az iskolának 

tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti tíz óra áll a 

rendelkezésre. „ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Csoportbontások elvei 

A csoportbontások a tanulók kötelező óráit érintik elsősorban. A nevelőtestület 

döntése – a szülői, tanulói igények kielégítése céljából két idegen nyelv – angol, 

német – oktatását vállalja a fenntartó hozzájárulásával. Az idegen nyelvek 

oktatása azonos időpontban történik, ez adja a csoportbontás alapját. Iskolánkban 

minden évfolyamon egy osztály működik, így oktatás szervezésében optimális. 

További csoportbontás valósítható meg a digitális technológia, informatika 

tantárgyaknál, amennyiben az oktatásra szolgáló helyiség befogadó képessége s 

az osztályok létszáma ezt szükségessé teszi – évente felülvizsgálva a 

tantárgyfelosztás készítésekor. 

A csoportbontás célja: 

- a kisebb létszám mellett a tanulók differenciált fejlesztése, 

- tananyag strukturáltabb átadása, 

- a tanulók kommunikációs képességének javítása, eszközök 

biztosítása 

A Köznevelési törvény alapján a tanítási órák megszervezhetők különböző 

évfolyamok, különböző osztályok tanulóiból álló csoportok részére is. 

A csoportbontás történhet a tanulók tudásszintjéhez igazítva, és kialakíthatók a 

névsor szerinti csoportok is. 

 

 

 

 

 



Mindennapos testnevelés választható részei 

A mindennapos testnevelés biztosított minden évfolyamon. Iskolánk humán 

erőforrásait s környezeti elhelyezkedését figyelembe véve a heti öt tanórából alsó 

tagozaton egy tanórát erdei környezetben, a tananyaghoz igazítva 

túratestnevelésként, minden évfolyamon egy tanórai keretben pedig kidolgozott – 

átemelt tanterv szerint tánc-mozgás óraként tartunk. 

A mindennapos testmozgás gyakorlati megvalósítása heti 5 testnevelés óra, 

iskolai sportkör, tömegsport foglalkozások keretében történik. A kötelező tanítási 

órákon felül az iskolai sportköri, tömegsport foglalkozások szervezése tanórák 

után, a tárgyi és személyi feltételek figyelembevételével történik. 

Gyógytestnevelés  

A Református EGYMI munkatársa együttműködési keretekben látja el 

iskolánkban a megfelelő szakvéleménnyel rendelkező tanulók szakszerű 

oktatását. 

 

A választható foglalkozások szabályai  

A tanulók minden évben április 15-ig megkapják a következő tanévben indított 

szakkörök listáját, azok óraszámát, előreláthatólag az azt tanító tanár nevét. A 

tanuló ebből a listából választhat a szakkörök esetében szabadon azzal a 

megkötéssel, hogy a kötelező és választható óráinak összege nem haladhatja meg 

a jogszabályok által meghatározott értéket, heti tanulói terhelhetőséget. A tanév 

eleji tantárgyfelosztás aktualizálásakor újabb szakkörök, foglalkozások 

indulhatnak, melyekre augusztus – szeptember hónapban lehet jelentkezni 

októberi indulással – olyan foglalkozások, melyek a fenntartóra nem hárítanak 

többlet kötelezettséget, forrást.  

Az egyéb foglalkozásokra való jelentkezés egy teljes tanévre szól, azokról csak 

indokolt esetben, igazgatói engedéllyel lehet változtatni – a foglalkozásokról való 

hiányzást igazolni kell. 



Iskolánkban a tanulók számára az alábbi tanórán kívüli rendszeres 

foglalkozásokat szervezzük:  

 napközi  

 tanulószoba  

 egyéb tanórán kívüli foglalkozások  

 differenciált képességfejlesztő foglalkozások – egyéni/kiscsoportos  

fejlesztések, felzárkóztatás, differenciált fejlesztés 

 szakkörök  

 tehetséggondozó foglalkozások  

 iskolai sportkör  

 kompetenciamérésre való felkészítés, fejlesztés 

 zeneoktatás – együttműködési megállapodás alapján külsős előadóval 

 a tanítási órák keretében meg nem valósítható egyéb foglalkozások  

 

Napközi / tanulószoba 

A tanulók délutáni elfoglaltságát biztosító oktatási, nevelési és szociális feladatot 

ellátó tanórán kívüli csoport. A napközi otthon és a tanulószoba „életében” is 

központi helyet foglal el a tanulás. A másnapra való felkészülés nagy 

körültekintést kíván a nevelőtől, mert a gyermekek az iskolai feladataikat nem 

végzik azonos intenzitással. A tanulók tanulási képessége nagyon eltérő, 

különböző a munkavégzésük üteme, a gondolkodásuk, az emlékezeti képességük, 

figyelem összpontosításuk és a fáradékonyságuk. Jelentősen befolyásolja a 

tanulás eredményét, hogy a délelőtti tanítási órák után fáradtan érkeznek a 

napközibe, illetve a tanulószobára. Ezért a napi tervek elkészítésekor a szervezett 

és a kötetlen tevékenységek, a tanulás, a játék, a pihenés, a szórakozás helyes 

arányaira és ritmusára különösen oda kell figyelni. 

A tanulás, pihenés, szórakozás, játék váltakozása, rendje nagy nevelő hatással van 

a gyerekekre. Biztosítja az egészséges életritmust, növeli az akaraterőt, a 

kötelességtudatot, segíti a pozitív munkaszokások kialakulását. A tevékenység 

formák helyes arányát szem előtt tartva írásunkban a tanulás irányításáról szólunk 



a hatásfok növelése érdekében. A foglalkozások segítik a beilleszkedési, 

magatartási, tanulási problémákkal küzdők szocializációját. Feladata továbbá a 

tanulási kudarcok enyhítése a hatékony tanulási technikák megismertetésével és 

begyakoroltatásával. Ösztönzi az önálló ismeretszerzést, a tanulást és 

képességfejlesztést szolgáló páros és csoportos tanulást.  

Követelmény a napközi otthoni és a tanulószobai nevelés a tanulási tevékenység 

keretében:  

- a rendelkezésre álló idő alatt valamennyi gyermek képességeinek 

megfelelően felkészüljön a tanítási órákra, 

- segítse elő az egyes tantárgyak helyes tanulási technikájának elsajátítását,  

- járuljon hozzá a gyermekek önművelési igényeinek felkeltéséhez, 

rendszeressé válásához, 

- segítse elő, hogy a tanulók képesek legyenek önálló ismeretszerzésre. 

Felső tagozatban a délutáni egyéb foglalkozásokról felmentés adható, igényeket 

minden évben felmérjük a napközis ellátásra. A napközi/tanulószoba szabályait 

minden tanuló köteles betartani, a nyugodt tanulási légkör zavarása, a tanulási 

tevékenység akadályozása, nem megfelelő magaviselet, tiszteletlen magatartás, a 

társak tanuláshoz való jogának megsértése a napközis ellátás alóli felmentést 

eredményezhet. A felmentéseket az igazgató írásban engedélyezheti illetve 

határozhat a kitiltásról. 

 

Alsó tagozaton, 1-4 évfolyamon egész napos iskolai oktatást szervezünk 

tanulóinknak. Jogszabályi alapja: 

- Nkt. 4.§. (4),(5); 26.§. (3); 27.§. (1),(2); 46.§. (1); 55.§. (1) 

Egész napos iskolai nevelés és oktatás esetében a kötelező tanórai és egyéb 

foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva, egymást 

váltva, a tanulók arányos terhelését figyelembe véve szervezzük meg. Egész 



napos oktatásban a foglalkozások 16.00 – óráig tartanak, tanulói felügyeletet 

17.00 óráig biztosítunk, egyéb foglalkozások keretében látjuk el: 

- tehetséggondozás 

- felzárkóztatás 

- szakkörök 

- differenciált fejlesztések /egyéni, kiscsoportos/ 

- tanulási segítségnyújtás, házi feladatok elkészítése 

- a tananyag megértéshez és elsajátításához kapcsolódó többlet pedagógiai 

támogatást 

- szabadidős tevékenységek 

- étkezés, kulturált étkezés szabályai 

Az egyéb foglalkozások idejében ellátott feladatokat naplóban, szakköri 

naplóban, csoportnaplóban dokumentáljuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az egész napos iskola tevékenységrendszere 

Évfolyamok: 1. 2. 3. 4. 

Tanítási- 

tanulási 

folyamathoz 

köthető 

tevékenységek 

 A tantervi követelmények, az alapkészségek biztos 

elsajátítására irányuló gyakorlatok.  

 Olvasás korrekció, helyesírás gyakorlás.  

 Szóbeli kifejezőkészséget, szövegértést fejlesztő 

gyakorlatok. 

 Problémamegoldó,  gondolkodást fejlesztő gyakorlatok.  

 Logikai készség fejlesztése 

 Tanulási eszközök célszerű elhelyezése, használata. 

 Korszerű, kritikai gondolkodást igénylő tanulási 

módszerek alkalmazása.  

 Interaktív tanulás lehetőségének biztosítása, támogatása 

 Aktív, cselekvő tanulói magatartás kialakítása. 

 Egyéni, kis csoportos foglalkozás. 

Társas 

magatartás 

fejlődését 

segítő 

tevékenységek 

 Csoportmegbízások vállalása 

 Eredményes együttműködéshez szükséges attitűd 

elsajátítása  

 Véleményalkotás, vita, érvelési technika gyakorlása.  

 Helyes önértékelés, mások értékelése, a keresztyén 

értékrendnek megfelelő beszéd- és viselkedéskultúra 

kialakítása.  

 Aktív részvétel a tevékenységekben. 

 Közreműködés az egységes nevelési elvek 

elfogadásában, betartásában. 



 Magas szintű bizalmi kapcsolat kiépítése 

 Eredményes kommunikáció, kölcsönös megértés 

biztosítása 

 Egyéni különbségek figyelembevétele 

Egészséges 

életmód 

kialakulását 

segítő 

tevékenységek 

 Testi-lelki egészség feltételeinek megteremtése 

  Tiszta, rendezett öltözék igényének kialakítása. 

 Önkiszolgálás (étkezés; a tanterem rendben tartása) 

  Kulturált étkezés, helyes étkezési szokások kialakítása 

 Az esztétikus környezet létrehozásában való részvétel.  

 Természeti környezet, (konyhakert, állatkert)  

gondozása, megóvása. 

Szabadidős 

tevékenység 

 Szerepjátékok, bábjátékok, papírszínház.  

 Versek, mondókák tanulása.  

 Könyvtárlátogatás.  

 Színház, múzeum, kiállítások megtekintése.  

 Mesehallgatás, zenehallgatás, rajzolás. 

 Népi gyermekjátékok, népszokások  

 Bábkészítés, színjátszás. 

 Kirándulások, erdei túrák. 

 Nemzeti, egyházi ünnepek, megemlékezések. 

 Hagyományok ápolása, generációs napok, 

rendezvények. 

 



Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek – témanapok, 

projektnapok 

A sajátos pedagógiai módszerek alkalmazása olyan fejlesztési, fejlődési 

lehetőségeket hordoz, mint a kulcskompetenciák fejlesztése, interaktív 

eszközhasználat. A témanapok, projektnapok lehetőséget nyújtanak tanulóinknak, 

hogy a tanórai keretből kilépve, együttműködve kamatoztassák meglévő 

ismereteiket, természetesen teret adva az egyéni alkotói munkának.   

E pedagógiai módszerek élményszerű tanuláson keresztül juttatják a tanulókat 

ismeretekhez, átrendezik, erősítik a közösséget. A tanuláshoz való hozzáállás új 

tartalmat kap, az egyéni és közösségi sikerélmény erősíti a belső motivációt.  

A projektpedagógia által szerzett tudás, tapasztalat megfelel a versenyképes 

munkaerő piaci igényeknek is, melyet a tanítás-tanulás folyamatába illesztve 

kívánunk elérni. 

Az alábbi programok megvalósításával kívánjuk az ismeretek, a tudás mindenre 

kiterjedő gyarapítását szolgálni: 

Családi istentisztelet – egy-egy osztály tanulóinak részvételével 

Ünnepek előtti csendes napok - az iskolai közösség projektje  

Családi nap - az iskolai közösség projektje  

Egyéb lehetőségek – Témanapok, projektnapok 

Differenciált képességfejlesztő foglalkozások 

Kiscsoportos foglalkozások, amelyek a tanulási nehézségekkel folyamatosan 

vagy átmenetileg küzdő tanulók ismeret - és megértési szintjének fejlesztését 

célozzák.  

A felzárkóztató foglalkozások az alapkészségek (anyanyelv, matematika) és a 

tantárgyi minimum követelmények megértés szintű elsajátítását irányozzák elő. 

A felzárkóztató foglalkozásokon való részvételre a tanuló képességei, tanulmányi  



 

Szakkörök  

A különféle szakkörök működése a tanulók képességeinek fejlesztését szolgálja. 

A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, 

de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör alapján is. A szakkörök 

indításáról – az előzetesen felmért igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 

vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.  

 

Iskolai sportkör 

Iskolánk minden tanulója részt vehet benne, két csoportban – alsó és felső tagozat 

– az eltérő testi fejlettség tükrében. Ütemterve, foglalkozások terve, céljai, 

tematikája mindig az aktuális iskolai munkaterv része. 

Célkitűzései:  

- az egészséges életmódra nevelés, sportolási lehetőséget biztosítani a mozogni 

vágyó diákoknak, minél több diákot bevonni a rendszeres sportolásba, mozgásba.  

Kompetenciamérésre/továbbtanulásra való felkészítés, fejlesztés 

Szükségesnek tartjuk az Országos mérésekre való minél eredményesebb szereplés 

érdekében a 6. és 8. évfolyamon a matematika és magyar tantárgyakhoz 

kapcsolódó kompetencia alapú fejlesztések biztosítását, a továbbtanulás 

elősegítésére való felkészülést. Ennek érdekében amennyiben az órakeret 

lehetővé teszi, ezen évfolyamokon heti egy-egy órában biztosítjuk ennek 

lehetőségét. 

Tanulmányi kirándulások 



A tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése 

céljából az osztályok számára évente egy alkalommal, az iskolai munkatervben 

rögzített időpontokban tanulmányi kirándulást szervezünk. Az ezeken való 

részvétel kötelező mert az ehhez szükséges finanszírozás egy részét – utazás - a 

fenntartó biztosítja. A további felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük, 

amennyiben ezt előzetesen szülői értekezleteken elfogadják. Ezeket a 

kirándulásokat tanítási napokon bonyolítjuk le, az azon részt nem vevő tanulók 

számára kihelyezett – legalább három tanórányi iskolai foglalkozásokat 

szervezünk. 

 

Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 
A kiválasztáskor többek között figyelembe vesszük a következőket: 

 a Református Pedagógiai Intézet ajánlásai, 

 református iskolák tapasztalatai, 

 szakmailag korrekt, módszertanilag és szemléletében iskolánk 

értékrendjéhez illeszthető tartalom, 

 legyen jól tagolt, tartalmazzon részösszefoglalásokat, a tananyag 

feldolgozása tegye lehetővé a differenciált tanulási folyamatot, 

 legyen könnyen beszerezhető, késztessék a tanulókat új problémák 

felismerésére, azok megoldására, 

 sok szemléltető ábrát, illetve magyarázatot tartalmazzon, 

 tartalmilag legyen kidolgozott, szakmailag igényes, 

 tartalma lehetőleg fedje le az adott tantárgy adott évfolyamra vonatkozó 

tantervét, lehetőség szerint ne kelljen egyéb segédkönyveket használni, 

 legyen jól alkalmazható különböző képességű tanulók számára, 

 legyen motiváló, kreativitásfejlesztő, 

 feleljen meg az életkori sajátosságoknak, 



 legyen sokoldalúan használható: az átlagos képességű tanuló sikeresen 

használhassa, de a kiváló képességűt is inspirálja újabb feladatok 

megoldására, 

 ragaszkodjon az értékek közléséhez, 

 lehetőleg több éven át felhasználható legyen, 

 a felmenő rendszerben készülő tankönyvcsaládokat előnyben részesítjük. 
 

A pedagógus a fenti alapelvek szellemében szabadon választhat, de figyelembe 

kell vennie a szakmai munkacsoportok ajánlásait. Az egyes tantárgyak helyi 

tanterve tartalmazhatja a felvázolt elvek alapján a jelenlegi kínálatból kiválasztott 

tankönyveket, taneszközöket és segédanyagokat. Ezeknek köre az alapelvek 

szellemében folyamatosan bővíthető és bővítendő. 

Iskolai könyvtár használata, könyvállomány 

Iskolai könyvállományunkat évente bővítjük. A tantermekben és az aulában a 

szabadpolcos rendszer kínál olvasnivalót a diákoknak, felkészülésükhöz 

segédanyagot évfolyamonkénti válogatásban. A kötelezően feldolgozandó 

irodalmak egy-egy osztály tanulólétszámának megfelelő példányban a 

szabadpolcon megtalálhatók. Évenként bővül a könyvtári állomány a tanulói 

könyvekből, tartós tankönyvekből, melyeket évente, de maximum két évente 

átvizsgálunk s selejtezést folytatunk. 

A tankönyvek térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettsége  

A Debrecen-Bánki Református Általános Iskola a következő módon tesz eleget 

az ingyenes tankönyv-ellátás kötelezettségének: 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába 

felvett tankönyveket kapják meg használatra. Ezeket a tankönyveket a diákok a 

könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják. Az ingyenes 

tankönyvtámogatásban részesülő diákok – minden tanuló - által átvett tankönyvek 

arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja.   

A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai 

könyvállományba kerül. 

 



A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése 

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelésénél alkalmazott 

érdemjegyek és osztályzatok a Köznevelési törvény minősítései: 

„Nkt.: 54. § (1) A pedagógus – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 

tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel 

értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. A külföldi 

tartózkodás miatt egyéni munkarenddel rendelkező tanuló esetében a félévi 

minősítés az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év 

végén ad számot tudásáról. A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését 

és minősítését az osztályfőnök – az osztályban tanító pedagógusok véleményének 

kikérésével – végzi. Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét 

rendszeresen értesíteni kell. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek 

alapján kell meghatározni. Az évközi érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat 

szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés kíséri. Az iskola az osztályzatról a tanulót 

és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő, év végén bizonyítvány útján értesíti. 

Értesítő gyakrabban is készülhet az intézmény pedagógiai programja szerint. Az 

érdemjegy és az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, 

szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 

(2) Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

a) a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), 

elégséges (2), elégtelen (1), 

b) a tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), 

változó (3), rossz (2), 

c) a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó 

(3), hanyag (2). 

(3) Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor 

szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően 

teljesített vagy felzárkóztatásra szorul. „ 



Az első és második évfolyamon a tanulók félévente kapnak értékelést. Ebben az 

életkorban különösen fontos a tanulók jellemének tapintatos és keresztyén 

pedagógiai eszközökkel történő formálása. 

Az első és második évfolyamon a tanulók félévente kapnak értékelést. Ebben az 

életkorban különösen fontos a Pygmalion-hatás elkerülése, a tanulók jellemének 

tapintatos és keresztyén pedagógiai eszközökkel történő formálása. 

 

Az első évfolyamon félévkor, a második évfolyamon félévkor szöveges 

minősítéssel értékeljük a tanuló tanulmányi munkáját tantárgyanként: 

 kiválóan teljesített; 

 jól teljesített; 

 megfelelően teljesített; 

 felzárkóztatásra szorul. 

 

Az első évfolyam végén a tanuló teljesítményét tantárgyanként szöveges 

értékeléssel, egész éves tanulmányi munkáját a bizonyítvány pótlapján az alábbi 

szöveges minősítéssel értékeljük: 

 Az első évfolyam követelményeit kiválóan teljesítette  

o minden tantárgyból a szummatív számonkéréseket 90% fölött 

teljesítette 

 Az első évfolyam követelményeit jól teljesítette. 

o minden tantárgyból a szummatív számonkéréseket 80-89% között 

teljesítette 

 Az első évfolyam követelményeit megfelelően teljesítette. 

o minden tantárgyból a szummatív számonkéréseket 60-79% között 

teljesítette 

 

 Az első évfolyamon nyújtott teljesítménye alapján felzárkóztatásra szorul. 



o minden tantárgyból a szummatív számonkéréseket 60 % alatt 

teljesítette 

A 3-8. évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén 

érdemjegyekkel értékeli. A tanuló magatartását és szorgalmát az adott osztályban 

tanító tanárok a félévi, ill. tanév végi osztályozó konferencián értékelik. A 

hagyományos négyfokozatú skála érdemjegyeivel való minősítés az osztályfőnök 

javaslatára, véleménykülönbség esetén szavazással, egyszerű szótöbbséggel 

történik. A döntést előkészítő munkája során az osztályfőnök meghallgathatja a 

tanuló és az osztály véleményét is. 

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

jegyezni. 

A Házirend normáihoz igazodó magatartás-értékelés    

Példás (5) az a tanuló, aki: 

- a házirend életkorának megfelelő előírásait betartja, 

- kötelességtudó, feladatait teljesíti, 

- önként vállal feladatokat és azokat teljesíti, 

- tisztelettudó, 

- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, 

előzékenyen, segítőkészen viselkedik, 

- az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz, 

- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet, 

- nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

- a házirend életkorának megfelelő előírásait kis hiányossággal betartja, 

- tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik, 

- feladatait a tőle elvárható módon teljesíti, 

- feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti, 

- az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, 

biztatásra vesz részt, 

- nincs igazgatói figyelmeztetése. 

Változó (3) az a tanuló, aki: 



- az iskolai házirend életkorának megfelelő előírásait nem minden 

esetben tartja be, 

- a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik, 

- feladatait nem minden esetben teljesíti, 

- előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva, 

- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik, 

- igazolatlanul mulasztott, 

- osztályfőnöki intője vagy súlyosabb figyelmeztetése van. 

Rossz (2) az a tanuló, aki: 

- a házirend életkorának megfelelő előírásait sorozatosan megsérti, 

- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti, 

- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen, 

- társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván 

viselkedik, 

- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza, 

- több alkalommal igazolatlanul mulaszt, 

- igazgatói intője, megrovása van.  

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez 

a felsorolt szempontok közül legalább kettőnek az együttes megléte szükséges. A 

magatartás értékelésénél a kívánt pedagógiai hatás mérlegelendő. A közösségben 

vállalt feladat a magatartás minősítését pozitívan befolyásolhatja. 

A tanulóval szembeni fegyelmi intézkedések formáit, alkalmazásának elveit a 

iskola SZMSZ-e s Házirendje szabályozza. Az iskolai Házirend tartalmazza a 

jutalmazás elveit, formáit.  

A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei  

Példás (5) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, 

- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi, 

- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat 

elvégzi, 

- munkavégzése pontos, megbízható, 

- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz, 



- taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig 

elhozza. 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi 

teljesítményt nyújt, 

- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, 

- a tanórákon többnyire aktív, 

- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való 

részvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű 

megbízatást teljesíti, 

- taneszközei tiszták, rendezettek. 

 

Változó (3) az a tanuló, akinek: 

- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől, 

- tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait 

nem mindig teljesíti, 

- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik, 

- érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja, 

- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak 

figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik. 

Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, 

- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg, 

- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, 

- feladatait többnyire nem végzi el, 

- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek, 

- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, 

annak ellenszegül, 

- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez 

a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy 

megsértése) szükséges. A tanuló szorgalmában beálló hanyatlás okát a nevelő - a 



minősítésen túl - igyekszik megtalálni, és kellő pedagógiai ráhatással motiválni a 

szorgalmasabb iskolai munkára. 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és 

formái 

Az írásbeli beszámoltatás abban az esetben nem értékelhető, ha a tanuló az adott 

tananyag tanórai feldolgozási idejének legalább 50 %-ában hiányzott, vagy 

szakértők által kiállított, részképesség-zavart igazoló felmentése van. A hiányzás 

esetén a tananyagot pótoltatni kell, célzott egyéni fejlesztést biztosítva. Ezután 

lehet az írásbeli beszámoltatást alkalmazva értékelni a tanuló tudását. Az írásbeli 

beszámoltatást korlátozó részképesség-zavar esetén a tanulót szóban kell 

feleltetni, vagy a szakértők javaslata alapján az írásbeli munkát egyénileg 

értékelni.  A 1-8. évfolyamos tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének 

egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, 

tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő 

átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-33 %: elégtelen (1) 

34-59 %: elégséges (2) 

60-79 %: közepes (3) 

80-89 %: jó (4) 

90-100 %: jeles (5) 

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

- a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes 

(3), elégséges (2), elégtelen (1) 

A tanulók írásbeli beszámoltatásának rendje 

Formái Rendje Színtere Időtartama Értékelése Dokumentálása 

diagnosztikus tanév eleje, 

vége 

aktuális 

tudásszint 

1 tanítási óra % szaktárgyi 

beszámoló, 

tanári jegyzet 



DIFER első félév, 

jogszabályban 

meghatározott 

iskolaérettségi 

mérés, első 

évfolyam 

egyéni online 

rögzítő 

felület 

központi 

feladatlap 

írásbeli 

felelet 

alkalmanként 

tanóra 

tanóra/egyéni 10 – 15 perc érdemjegy osztálynapló, 

tájékoztató 

füzet 

írásbeli 

röpdolgozat 

alkalmanként 

tanóra 

tanóra / 

csoportos 

15 – 20 perc érdemjegy osztálynapló, 

tájékoztató 

füzet 

házi dolgozat, 

beszámoló, 

kiselőadás 

alkalmanként egyéni, páros, 

kiscsoportos 

meghatározott 

intervallumra 

érdemjegy, 

szöveges 

osztálynapló, 

tájékoztató 

füzet 

témazáró 

dolgozat 

témakörönként 

/összefoglalás 

után/ 

osztály, 

csoport 

45 perc %, hozzá 

rendelt 

érdemjegy 

osztálynapló, 

tájékoztató 

füzet 

szummatív 

mérés 

féléves/éves 

időtartam 

osztály, 

csoport 

45 perc %, hozzá 

rendelt 

érdemjegy 

osztálynapló, 

tájékoztató 

füzet 

műveleti 

sebesség 

mérése 

tanév eleje, 

félév, év vége 

osztály, 

csoport 

5 perc % szaktárgyi 

beszámoló, 

tanári jegyzet 

alapműveleti 

mérés 

tanév eleje, 

félév, év vége 

osztály, 

csoport 

45 perc % szaktárgyi 

beszámoló, 

tanári jegyzet 

 

A nagyobb témákból, témakörökből témazáró dolgozatot csak összefoglaló óra 

után lehet íratni, előre bejelentett időpontban – lehetőleg a számonkérés előtt 

legalább egy héttel. A témazáró s szummatív dolgozatokat két héten belül ki kell 

javítani, a kijavított dolgozatot a tanulónak be kell mutatni, érdemjeggyel 

értékelni kell, melyről a szülőt a tájékoztató füzetben értesíteni kell. Az ilyen 

típusú dolgozatokat a szülő csak az iskolában tekintheti meg s legalább egy évig 

meg kell őrizni azt. 

Törekedni kell arra, hogy osztályonként naponta maximum két témazáró dolgozat 

íratása legyen egy osztályban. 



Írásbeli dolgozatok formái: 

 röpdolgozat 

o több tanuló egyszerre vagy az egész osztály tanulói 

o előre bejelentése nem kötelező 

o kevesebb anyagrészből, egy max. 3-4 tanóra anyagából 

o szaktanári érdemjeggyel való értékelés – eltérhet a százalékos 

témaköri határoktól 

 témazáró dolgozat 

o osztály/csoport egészét érinti 

o előre bejelentése kötelező, lehetőleg legalább egy héttel 

o összefoglaló óra kell, hogy megelőzze 

o érdemjeggyel kell értékelni, mely az előzőekben meghatározottak 

szerint kell történjen, nagyobb súllyal (200%) kell számításba venni 

a félévi/év végi osztályzat megállapításánál 

o két héten belül ki kell javítani, tanuló tudomására kell hozni 

Szóbeli számonkérés 

A beszámoltatás alapvető módját rendszeresen alkalmazzuk. Elsősorban egy-egy 

tanítási órára történő tanulói felkészülés mértékének és hatékonyságának 

ellenőrzésére, de lehetőség van több tanórával korábban tanult tananyag szóbeli 

számonkérésére is. Szóbeli számonkérést bármely tanórán, előzetes bejelentés 

nélkül lehet alkalmazni, kerülni kell összefoglaló, rendszerező óra alkalmával. 

Nem feleltethető szóban a tanuló egy-egy nagyobb fejezet teljes anyagából a 

témakör összefoglalása, átismétlésével történő tanulói felkészülés biztosítása 

nélkül. Kívánatos, hogy minden tanulónak a kommunikációs képességek 

fejlesztése céljából félévente legalább egy szóbelei felelete legyen. 

Gyakorlati beszámoltatás  



Testnevelés és sport, a vizuális kultúra, technika és életvitel tantárgyak esetében.  

A gyakorlati beszámoltatás a tanuló által az iskolai oktatás és az otthoni 

felkészülés alatt megszerzett gyakorlati feladatok teljesítési szintjének értékelését, 

a tanuló osztályozását célozza. 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

Egész napos rendben működő osztályaink számára a házi feladat az önálló 

tanulásra való szokatást jelenti. A délelőtti és délutáni órarendbe illesztett tanulási 

idők elsősorban az írásbeli házi feladatok megoldására adnak lehetőséget. A 

napközi otthon, amennyiben a szülő írásban nem kéri a tanuló eltávozását, hasonló 

feltételeket igyekszik biztosítani a tanulók számára. A napközis, tanulószobai 

vagy otthoni megoldásra váró feladatokat a pedagógusok a tanítási órákon, a 

tanított tananyaggal összefüggésben, rendszeres otthoni gyakorlásra jelölik ki. 

A napközi otthon és a tanulószoba „életében” is központi helyet foglal el a tanulás. 

A másnapra való felkészülés nagy körültekintést kíván a nevelőtől, mert a 

gyermekek az iskolai feladataikat nem végzik azonos intenzitással. A tanulók 

tanulási képessége is nagyon eltérő. Különböző a munkavégzésük üteme, a 

gondolkodásuk, az emlékezeti képességük, figyelem összpontosításuk és a 

fáradékonyságuk. A napi tervek elkészítésekor a szervezett és a kötetlen 

tevékenységek, a tanulás, a játék, a pihenés, a szórakozás helyes arányaira és 

ritmusára különösen oda kell figyelni.  A tanulás, pihenés, szórakozás, játék 

váltakozása, rendje nagy nevelő hatással van a gyerekekre. Biztosítja az 

egészséges életritmust, növeli az akaraterőt, a kötelességtudatot, segíti a pozitív 

munkaszokások kialakulását.  

A tanulási idő osztályonként fokozatosan növekedjen. Lehetőleg az otthoni házi 

feladat mennyiségének kijelölésekor évfolyamonként növekvő ütemben 10 perces 

időintervallumban növekedjen. Fontos a helyes tanulási sorrend kialakítása - a 

tantárgyak tanulásának sorrendjét úgy határozzuk meg, hogy az első tárgy a diák 



számára könnyű legyen, a következő nehéz. A tanuló szempontjából eltérő 

nehézségű tárgyak kövessék egymást a tanulásban. Fontos követelmény az önálló, 

helyes tanulási forma kialakítása:  

- a tanulás előkészítése / célja a motiváció és a problémák tisztázása 

- önálló tanulás / csendet kell biztosítani s elvárni, szükséges az önellenőrzés, 

a tanulópárok kölcsönös ellenőrzése, az ellenőrzés célja mindig a 

segítségadás, megerősítés legyen 

- munka értékelése / elsősorban önmagukhoz, eddigi eredményeikhez való 

viszonyítás legyen, kiemeljük a pozitívumokat, jelezzük a hiányt, s irány 

mutatása, hogyan tudna javítani jelenlegi teljesítményén. 

 

Az iskolaotthonos /egész napos iskola/ osztályok kivételével – esetükben főként 

gyakorló, felzárkóztató feladatokat ajánlunk, cél, hogy esetükben a házi feladat az 

iskolában készüljön el - a hétvégi időszakra is jelölünk ki írásbeli és szóbeli házi 

feladatot, de ennek mértéke, terjedelme nem haladhatja meg a hétköznapokon is 

szokásos mértéket. A tanítási szünetek időtartamára (nyári, őszi, téli és tavaszi 

szünet, többnapos ünnepek) nem adunk az átlagos mennyiséget meghaladó 

írásbeli és szóbeli házi feladatot. 

A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 

A tanuló magasabb évfolyamba léphet, ha minden tantárgyból teljesítette a 

minimum követelményt, mely tantárgyanként, évfolyamonként a helyi tantervben 

került meghatározásra. Amennyiben a tanuló év közben vagy osztályozó vizsgán, 

különbözeti vizsgán legfeljebb három tárgyból elégtelen minősítést kapott, előre 

meghatározott időpontban javítóvizsgát tehet. A tanulók év végi osztályzatát a 

nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti és a szaktanár és az osztályfőnök 

által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba 

lépéséről. Abban az esetben, ha az adott osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen 



eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felszólítja 

az érintett pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben 

változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a 

nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi jegyek 

alapján a tanuló javára módosíthatja.  

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  

A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív 

hatásnak, veszélynek vannak kitéve. A keresztyén iskola működésének 

természetes része az esélyegyenlőségre való törekvés, a kompenzáló nevelés-

oktatás. Ez vonatkozik a felzárkóztatásra szoruló, de a tehetségük miatt különös 

bánásmódot igénylő tanulókra is. Figyelemmel kísérjük az anyagi vagy kapcsolati 

nehézségek között élő családjainkat. Iskolánkban az esélyegyenlőségről vallott és 

képviselt nézeteket a Biblia értékrendje határozza meg. 

 "Mert nincsen Isten előtt személyválogatás." (Róma 2,11) 

Azoknak a gyerekeknek, akik családjukban sok negatív élményt élnek át, 

különösen fontos, hogy az iskolában otthonra leljenek, és olyan tanárokkal 

találkozzanak, akikkel bizalmi kapcsolatba kerülhetnek. Törekszünk olyan 

differenciált képességfejlesztés megvalósítására, amely elősegíti a tanulási 

hátrányok csökkentését, az egyéni képességekhez igazított tudás biztosítását s 

erősíti az önismeretet. Tanórákon, különösen az osztályfőnöki órán tanítjuk a 

tanulási technikákat. Az esélyegyenlőség érvényesülését szolgáló 

tevékenységünk alapvető célja, hogy biztosítsuk az intézményen belül a 

szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű 

érvényesülését, a rászorulók segítését. Iskolánk a Református EGYMI-vel való 

együttműködés keretében megfelelő szakembereket is képes biztosítani a btmn - 

szakvéleménnyel, javaslattal rendelkező tanulók számára. Biztosított a fejlesztő 

pedagógusi, iskolapszichológusi ellátás.  



Sajátos nevelési igényű tanulókat csak kizárólag évente felülvizsgált, egy tanévre 

szóló igazgatói határozattal, engedéllyel tudunk fogadni – attól függően, hogy mi 

szerepel a tanuló szakvéleményében, mely sajátos nevelési igény került 

megállapításra, milyen humán erőforrással, tárgyi feltételekkel rendelkezik az 

intézmény. Az enyhe s középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók, az eltérő tantervet 

igénylők ellátását nem vállaljuk. Amennyiben súlyos tanulási, magatartási, 

beilleszkedési nehézség vagy speciális nevelési igény kerül megállapításra a már 

iskolánkkal tanulói jogviszonyban álló tanulónál – felülvizsgáljuk 

erőforrásainkat, s amennyiben nem állnak rendelkezésre a megfelelő feltételek – 

humán, tárgyi – a tanuló oktatására más intézményt ajánlunk. 

Kiemelt feladatunknak tartjuk a szociálisan hátrányos körülmények között élő 

tanulók problémáinak kezelését, a tanulók veszélyeztetettségének megelőzését. 

Olyan módszertant alkalmazunk tanóráinkon – differenciálás, egyéni bánásmód – 

mellyel elősegíthetjük tanulóink beilleszkedését. Külön figyelmet fordítunk a 

tanulóink keresztyén szellemben való nevelésére, az esélyegyenlőség kérdésével, 

erkölcsi neveléssel az elcsendesedési percekben, az osztályfőnöki órákon. 

Segítséget adunk a gyermekeknek a szabadidő szervezésében, összeszoktató 

táborokat, napközis táborokat szervezünk a tanítás nélküli időszakokban. 

Fejlesztő csoportokat működtetünk, egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat 

szervezünk, nagy hangsúlyt fektetünk a különböző generációk együttes 

programjaira – szoros kapcsolatot ápolunk szociális intézményekkel. Egységes, 

differenciált és egyénre szabott tanulási módszerek alkalmazása minden tanórán. 

Esélyteremtést támogató lépések: 

- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákokat segítése   

- kedvezményes étkezés biztosítása 

- ingyenes tankönyvellátás biztosítása a jogszabályok által meghatározott  

- egyéni fejlesztő foglalkozások biztosítása  



- mentálisan sérült tanulók esetén iskolapszichológusi ellátás igénybevétele 

- együttműködés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, 

védőnővel  

- rendszeres felvilágosító munka, prevenció végzése az osztályfőnök, a 

szaktanárok és a védőnő segítségével (drog, alkohol, dohányzás) 

- folyamatos kapcsolattartás a tanulók szüleivel 

A településen élő nemzetiségek kultúrájának megismerése 
 

Debrecen város az ország talán legdinamikusabban fejlődő települése, 

lélekszámát tekintve pedig a második a főváros után. Mindezen adottságoknak, 

fejlődésnek köszönhetően sokféle nemzetiség van jelen a településen, melyből 

többüknek saját képviseleti szerve is van. Igyekszünk tanulóinkat megismertetni 

a nemzetiségek kultúráival, egyéb foglalkozások keretében előadások 

formájában, tanulmányi séták alkalmával illetve a felső tagozatban a választott 

Hon- és népismeret tanórákon. Emellett kulturális emlékeket is bemutatunk a 

különböző nemzetiségektől, elsősorban vizuális kultúra és ének-zene 

tantárgyakon belül, vallási nézeteikről pedig a hittanoktatás kereteiben esetleges 

ifjúsági foglalkozások alkalmával. 

 

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek  

A tanulók fizikai állapotának mérése iskolánkban kétféle módon történik: 

-          az iskolaorvosi vizsgálatok jogszabályokban meghatározott 

módszereivel, 

-          a testnevelési órákon az alábbiakban ismertetett módon. 

A tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérésére és minősítésére az 

Oktatási Minisztérium által javasolt teszteket - a Nemzeti Egységes Tanulói 



Fittségi Teszt-et (NETFIT) alkalmazzuk, figyelembe véve az iskola környezeti és 

technikai adottságait. 

A Magyar Közlöny 2014. október 27-én tette közzé a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet módosítását, amely nevesíti a NETFIT-et, mint a tanulók fizikai fittségi 

mérésének rendszerét, valamint szabályozza annak tartalmi kereteit. Ennek 

köszönhetően minden érintett iskolában a  NETFIT® rendszer segítségével mérik 

fel a testnevelők a diákok fittségi állapotát az adott tanév meghatározott mérési 

időszakában. 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola 

testnevelés tantárgyat tanító pedagógusai végzik minden év január hónapjától. 

1-2. osztályosok számára 3+1 motorikus próba mérése, értékelése 

-          Alap állóképesség mérése (1609 méter síkfutás). 

-          Az alsó végtag dinamikus erejének mérése (helyből távolugrás 

páros lábbal). 

-           A hasizmok erő-állóképességének mérése (hanyattfekvésből 

felülés térdérintéssel, folyamatosan kifáradásig). 

-          A hátizmok erő-állóképességének mérése (hason fekvésből 

törzsemelés és leengedés folyamatosan kifáradásig). 

3-8. osztályosok számára 1+4 motorikus próba mérése, értékelése 

-          Alap állóképesség mérése (2ooo m-es síkfutás). 

-          Az alsó végtag dinamikus erejének mérése (helyből távolugrás 

páros lábbal) 

-           A hasizmok erő-állóképességének mérése (hanyattfekvésből 

felülés térdérintéssel, folyamatosan kifáradásig). 

-          A hátizmok erő-állóképességének mérése (hason fekvésből 

törzsemelés és leengedés folyamatosan kifáradásig). 

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/ad6843fc3bc800a8e7aa6d4f663eab355c950f75/dokumentumok/c69b7adc905965e8bf7c1bc16273b82ec31db9a6/letoltes
http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/ad6843fc3bc800a8e7aa6d4f663eab355c950f75/dokumentumok/c69b7adc905965e8bf7c1bc16273b82ec31db9a6/letoltes


-          A vállövi-és a karizmok erő-állóképességének mérése (mellső 

fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás folyamatosan kifáradásig). 

A tesztek értékelése: 

A vizsgálatot osztályonként a testnevelést tanító pedagógus végzi, eredményeit 

tanulónként rögzíti – a központi mérés rögzítésében segítségére van a iskolai 

koordinátor. A felmérések eredményeit az iskola testnevelő tanára összesíti, 

egyénenként követhető módon, lehetőséget adva a tanulók fizikai állapotának 

évenkénti összehasonlító értékeléséhez. A NETFIT rendszer segítségével 

beszámolót, elemzést készít, melyről az iskola vezetésének beszámolót készít 

illetve a nevelőtestületi értekezleten ismertet.  

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


