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1. BEVEZETÉS 

1.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
A Pedagógiai Program a köznevelési törvényről szóló 2011. évi CXC. törvény (valamint 
20/2012. EMMI rendelet) elveinek megfelelően meghatározza és szabályozza az intézmény 
oktató-nevelő tevékenységét. Biztosítja az alapfeladatok elvégzését és kötelezettséget jelent a 
benne foglaltak végrehajtására. A Pedagógiai Program hatálya kiterjed az iskola valamennyi 
pedagógusára, tanulójára. 
 

1.2 AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY 
 

Neve:    II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 
Székhelye:   9300 Csorna, Andrássy u. 27. 
Levelezési címe:  9301 Csorna Pf. 20. 
Telefon:   06-96/261-247 
Fax:    06-96/261-247 
E-mail cím:   rakoczi@rakoczi-csorna.sulinet.hu 

O M azonosító: 030489 

1.3 AZ INTÉZMÉNYT ALAPÍTÓ ÉS FENNTARTÓ 
 
Alapító-fenntartó:  Győri Egyházmegyei Hatóság 
Képviseli:   Dr. Pápai Lajos megyéspüspök 
Címe:    9021 Győr Káptalandomb 5/b. 
Felügyeleti, irányító szerv: Győri Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság 
Címe:    9021 Győr Káptalandomb 5/b. 
 

1.4 AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 
 
Kelte:  1994. április 15.(általános iskola) Száma:655/1994. 
Költségvetési törvény beépítése:  2005. szeptember 17. 247-IF-47/2005. 
Utolsó módosítás: 2012. május 23.  EKIF-134/2012. 
 

1.5 AZ INGATLAN TULAJDONOSA 
 
Neve:   Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Tartománya 
Tözsszám:    925 
Címe:    1085 Budapest, Horánszky utca 17.       
Telefon:    00 36/ 13384782 
Fax:    0036/ 30603 
E- mail:    megvaltosnoverek@freemail.hu  
Tulajdoni lap száma, helyrajzi szám: 1469 
Jogcím: visszaadás:  34792/1995.10.09. 
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1.6 AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 
 
Az óvoda és az iskola az Egyházon belül működő jogi személy, képviselője az igazgató. Az 
iskolát a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 1995. szeptember 08.-án vette fel  
nyilvántartásba a PK. 60146/1995./ 2.  15-ös lajstromszámmal. 
Az alapító okirat rendelkezése szerint gazdálkodás szempontjából önálló. 
A vagyon kezelője: a csornai esperesplébános, mint megbízott, a Győri Püspök, mint 
fenntartó hatásköréhez tartozik.(1992. április 9-én kelt megállapodás értelmében.) 
  

1.7 AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGE 
 
Katolikus fiatalok keresztény szellemű általános iskolai nevelés-oktatása, három éves kortól 
iskolaérettségig napközi otthonos óvodai ellátás, napközi otthonos iskolai ellátás, szervezett 
étkeztetés, tanulói felügyelet, tanórán kívüli tehetséggondozás, a tanulásban elmaradtak 
felzárkóztatása, igény esetén – a helyi pedagógiai szakszolgálat közreműködésével – 
logopédiai, pszichológiai, gyógypedagógiai szakszolgálat, iskolai könyvtár és diáksport 
működtetése. 
 
Az intézmény alaptevékenysége az alapító okirat szerint: 
 
A: Alapfokú iskolai nevelés és oktatás, melynek keretében a tanulók alapfokú iskolai végzett-
séget szereznek. Engedélyezve: 600 fő. 
B: Óvodai nevelés maximális létszáma: 200 fő 
Idegen nyelvi kínálatunk: angol, német. A nyelvi csoportok indítása létszámfüggő. A 
minőségi nyelvoktatást segítik a tudásszint szerint kialakított nyelvi csoportok. Iskolánk 
regisztrált tehetségpont. 
 

1.8 INTÉZMÉNYÜNK TÖRTÉNETE 
 

Az 1876-ban alapított iskolában az Isteni Megváltó Leányai szerzetesnővérek tanítottak a 
kezdetektől az államosításig, 1948. június 16-ig. A többször bővített, emeletráépítéssel 
megnagyobbított épület alkalmas volt elemi osztályok, női kézimunka-iskola és kisdedóvó 
befogadására. Az 1904-ben épített árvaház 1925-től a polgári leányiskolának adott otthont. 
Tornateremmel 1942-ben gyarapodott a létesítmény. 

 Az államosítás után 1959-től körzeti iskolává alakult, majd kisegítő osztályok is 
működtek a falai között. Az 1970-es évek közepéig újból hat tanteremmel bővült az 
intézmény, amely II. Rákóczi Ferenc nevét 1976-ban vette fel, és a körzet egyik rangos, 
elismert iskolájaként működött. 

 Az egyházi ingatlanok visszaadásáról szóló 1991. évi XXXII. tv. életbelépésével a 
Győri Egyházmegye igényelte vissza, és a katolikus szellemben való nevelés az 1994/95-ös 
tanévvel vette kezdetét. 

 A 2001/2002-es nevelési évtől pedig óvoda kezdte meg működését. Több mint száz 
kisgyermeket írattak be a szülők az első alakalommal. A rákövetkező években egy-egy 
csoporttal bővült az óvoda. Jelenleg a nyolc óvodai csoportba közel 200 kisgyermek jár. 
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Az iskola múltja, katolikus jelene és jövője arra kötelez bennünket, hogy a keresztényi 
nevelés értékrendje valósuljon meg nevelő és oktató munkánkban. Olyan fiatalokat kívánunk 
nevelni, akikre jellemzőek a sajátos keresztény erények, nyitottak a kor kihívásaira és hűek az 
Egyházhoz, a benne élő Krisztushoz. 
 
Iskolánk névadójának hite ösztönözzön és adjon lendületet további eredményes munkánkhoz!  

„Egész dicsőségemet és gyönyörűségemet abban tartom, hogy az ifjúságot hazám 
szolgálatára nevelhessem.” 

Működési dokumentumainkat a hatályos egyházi és állami jogszabályok, dokumentumok és 
források alapján állítottuk össze, igyekeztünk figyelembe venni az Isteni Megváltóról 
Nevezett Nővérek Kongregációjának, annak alapítójának, Mária Alfonza anya (Eppinger 
Erzsébet) pedagógiai elveit is. 
 

1.9 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről; 

• A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról 

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

rendjéről; 

• a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

Kormány rendelet, valamint az annak mellékletét képező Nemzeti alaptanterv; 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet 

• 229/2012. Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló tv. végrehajtásáról (Vhr.) 

 

1.10 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 
 
Jogi és szellemi-lelki értelemben az 1867-ben alapított Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek 
Rendje örököseinek tekintjük magunkat. Ugyanakkor tudomásul vesszük, hogy a mai egyházi 
(katolikus) iskola lényegesen más történelmi-társadalmi helyzetben működik. 

 
Intézményünk nyolc óvodai csoportot és nyolc évfolyamos, koedukált, katolikus általános 
iskolát működtet. Elsősorban a katolikus családok szolgálatában áll, ugyanakkor nyitott 
mindenki előtt, aki a katolikus szellemiségű nevelést-oktatást elfogadja. 

A katolikus óvoda és iskola egyrészről polgári intézmény, másrészről keresztény közösség, 
melynek nevelési céljai Krisztus és az ő Evangéliumában gyökereznek. 
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A nevelés alapvető színtere a család. Az intézmény együttműködik a családdal, de annak 
pótolhatatlan szerepét és feladatát nem vállalhatja át. Ugyanakkor törekszik felismerni a 
családi nevelés hiányosságait és mérsékelni annak hiányait. 

Intézményünkben a pedagógiai tevékenység minden fő- és részterülete rendkívüli 
sokoldalúságot és differenciáltságot mutat. Ez természetes velejárója annak, hogy 
növendékeink életkora 3-14 (16) évig terjed. Munkánkat a képzés teljes időtartamán egységes 
koncepció vezeti. 

A katolikus iskola sajátos küldetésének megfelelően biztosítjuk, hogy tanítványaink szilárd és 
kiegyensúlyozott hitbeli ismeretekhez jussanak a rendszeres és módszeres hitoktatásban. 

Iskolánkban katolikus, evangélikus és református hitoktatás folyik heti 2-2 órában.  

A tanulók és szüleik az iskolai beiratkozással egyidejűleg a hit- és erkölcstan tárgy tanulását 
és a vallási nevelés tanórán kívüli formáit is vállalják. 

Nevelési-oktatási programunk szerves részét képezik a szentmisék és egyéb templomi 
szertartások, közösségi ima, a szentségi élet gyakorlása. 

A helyben lakó, ill. bejáró diákjainkat ösztönözzük, hogy élő kapcsolatban maradjanak 
lakókörzetük egyházközségével, plébánosával, ifjúsági csoportjaival. 

Tantárgyi rendszerünk kialakításakor törekedtünk a NAT kívánalmait figyelembe venni. 

A program a magyar közoktatás egészébe illeszkedve, követi annak törvényeit, rendeleteit, 
továbbá a Római Katolikus Egyház alábbi jogszabályait is: 
 

• Codex Iuris Canonici(CIC 1983. Can. 798-806.) 
• Gravissimum Educationis Momentum (1965.) 
• Schola Catolica (Katolikus Nevelés Kongregációja 1977.) 
• A nevelés vallási dimenziója a katolikus iskolákban (Katolikus Nevelés 

Kongregációja1988.) 
 
 „.az Egyház mélységesen meg van győződve arról, hogy a katolikus iskola, amikor 
felkínálja korunk emberének a maga nevelési elgondolását, pótolhatatlan és égetően 
fontos egyházi küldetést tölt be.”1 

Intézményünk - évszázadok értékeinek megőrzésére, elsősorban a keresztény és a nemzeti 
kultúra továbbadására vállalkozik.  

„….a katolikus iskola, mint minden más iskola arra a célra van rendelve, hogy 
kritikusan és módszeresen átadja a műveltséget, és ezáltal a személy teljes kiformálásán 
munkálkodjék; ezt a célt a keresztény világlátás szerint igyekszik elérni....”2 

„Feladata, hogy szintézist teremtsen egyfelől a műveltség és a hit, másfelől a hit és az élet 
pólusai között”.3 

Az egyházi iskola konzervatív intézmény, amely nem maradiságot jelent, hanem annyit, hogy 
kipróbált ismereteket, értékeket közvetít, bevált módszerekkel, következetes szigorral, 
igényességgel, de ugyanakkor kiszámíthatóan krisztusi szeretettel.  
                                                           
1 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977) 
2 ua. 
3 ua. 
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Célunk, hogy olyan színvonalon és mértékben biztosítsuk iskolánkban a tárgyi és személyi 
feltételeket, hogy a gyermek és szülő egyaránt érezze: minden esélye megvan a 
gyermekeknek az értelmi és érzelmi fejlődésre. 

Nem ad kevesebbet a mi iskolánk sem, mint más fenntartásában működő iskola. A többletet 
azonban nem túlterheléssel, „reklámfogásokkal” biztosítja, hanem sajátos légkörével, 
módszereivel, testi-lelki- szellemi harmóniára törekvéssel. 

 Nekünk egyházi intézményben tanítóknak egyik legfontosabb feladatunk, hogy 
törődünk tanítványaink lelkével is. Emellett olyan ismeretek, tapasztalatok átadásán 
fáradozunk, amelyek elősegítik azt, hogy diákjaink megkaphassák a hit ajándékát. 

„Alapvet ő különbség választja el egymástól azt az iskolát, amelyben a tanítást áthatja a 
keresztény szellem, s azt, amely beéri azzal, hogy a többi iskolai tantárgy mellé 
odaillessze a hittant is”.4 

A gyermekek iránt érzett szeretetünk és felelősségünk, Istenbe, a tudást közvetítő 
pedagógusokban vetett hit és a szülők támogató segítsége lehet a garanciája e program 
megvalósulásának. 

 

 „ Add Uram, 

hogy én és ők megtegyük, ami hivatásunk 

során feladatunk, 

hogy amíg segítségeddel szokás szerint 

teljesítjük mindazt, amire irgalmasan 

kijelöltél minket, 

irgalmadból a megígért jutalmat is  

elnyerhessük.” 

(II. Rákóczi Ferenc fohásza) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
4 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977) 
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2. NEVELÉSI PROGRAM 
 

2.1 AZ INTÉZMÉNY „ARS PEDAGÓGIÁJA” 

 

Hit - közösségépítés - hiteles példaadás – lelkiismeretesség - következetesség  

Ebben az öt szóban tömören összefoglalhatók a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és 
Általános Iskola Pedagógiai Programjának legfontosabb alapelvei.  

 
HIT 
 
Iskolánk hivatása és küldetése a gyermekek nevelése és oktatása a katolikus egyház 
értékrendjével összhangban. Az örök értékekre alapozva példamutató emberi 
magatartásunkkal neveljük tanítványainkat. Iskolánk azonosulni kíván a katolikus neveléssel 
foglalkozó dokumentumokban foglalt és megfogalmazott célkitűzésekkel. A keresztény 
embereszmény formálására törekszünk a krisztusi alapelvek, illetve az általános emberi 
értékek közvetítésével. 
 
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS 

Az iskola megalakulásától fogva kulcsszerep jut a közösség építésének. A tanulók példát is 
láttak maguk előtt a tantestületben, így számukra is hamar értékké válhat az összetartozás. A 
közösségépítés céljából rendszeresen olyan programokat szervezünk, amelyek közelebb 
hozzák egymáshoz az iskolához tartozókat, odafigyelünk egymásra, felelősséggel vagyunk a 
ránk bízottakért, és bennük is igyekszünk kialakítani a közösséghez való tartozás fontosságát 
és értékét.  

HITELES PÉLDAADÁS 

Tudjuk, hogy minden szóbeli útmutatásnál, irányításnál többet mondanak a tettek. A diákok 
elé csak akkor támaszthatunk követelményeket, ha azokat mi is nap, mint nap teljesítjük. 
Vonatkozik ez a hitbeli, erkölcsi igazságokra egyaránt. Ezért elsősorban arra törekszünk, hogy 
hiteles keresztény emberek legyünk, s csak akkor tudunk keresztény pedagógusként is 
hatékonyan nevelni. 

 "Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is azt tegyétek." (Jn 13,15)  

LELKIISMERETESSÉG 

Ez a tényező mind a nevelői, mind az oktatói tevékenységet érinti. Pedagógusaink tudásuk 
legjavát adva készülnek fel a tanítási órákra, de felelősségüknek érzik az órákon kívül is, hogy 
formálják diákjaik személyiségét. A nevelésben szívügyüknek tekintik, hogy a tanulókat a 
helyes útra terelgessék.  
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KÖVETKEZETESSÉG 
 
A tanárok következetességének három irányba kell megnyilvánulnia:  

• elsőként a diákok felé; a tananyag számonkérése mindenkivel szemben ugyanazon 
elvek alapján történik és rendszeresen, 

• a tanárnak önmagával szemben is következetesnek kell lennie, a felkészülésben, az 
adminisztrációban,  

• és a pedagógusok egymás felé, hogy az intézmény rendszere egységes legyen, 
mindenki ugyanazon szempontrendszer szerint követeljen és értékeljen. 

Ennek megfelelően az alapfunkciók ellátása mellett, a továbbiakban is olyan iskola 
megteremtésén munkálkodunk, ahol humánus, szeretetteljes környezetben egészséges, nemes 
jellemű, érdeklődő gyermekeket nevelünk. 
Iskolánkban minden tanuló egyaránt fontos. Egyéni képességeinek, fejlesztésére törekszünk 
tehetséggondozással és a hátrányok leküzdését is szolgáló felzárkóztatással. 
Következetes magatartás és környezetkultúra megvalósításával, az egészséges életvitel 
igényeinek megalapozásával, a családját, hazáját megbecsülő fiatalok nevelését vállaljuk. 
 

2.2 A PEDAGÓGIAI MUNKA ÉRTÉKEI, CÉLJAI 
 

A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Közoktatási Központ a keresztény embereszményt 
formáló, a gyermekek sokoldalú tevékenységére építő nevelőiskola. 
Pedagógiai tevékenységünk legfőbb értékei abban mutatkoznak meg, hogy: 

• keresztény értékrendre épít, biztosítja a keresztény gondolkodás jelenlétét, 
• a nevelő jelleg dominál, 
• a nemzeti értékeket szolgálja, 
• fontos szerepet szán az egyházi és a nemzeti hagyományoknak, 
• a keresztény erkölcsi normák betartására és a család tiszteletére ösztönöz,  
• az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése, 
• egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat gyakorlása, 
• intellektuális igényesség, kulturált stílus minden tevékenységében, 
• az egészséges fejlődés érdekében: az egyéni és közösségi érdekek egyensúlyban 

tartása; 
• az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele; 
• a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése; 
• építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére; 
• a szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal és egyházi közösségekkel való konstruktív 

együttműködés. 
 

Iskolánk olyan - az emberre, a társadalomra, a művészetekre, természetre, tudományokra, 
technikákra, informatikára, egészségnevelésre, környezeti nevelésre vonatkozó ismereteket 
közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, eligazodásukat szűkebb és tágabb 
környezetükben. 
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• Humánumra nevelünk, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre. 
• Segítséget kapnak tanulóink önmaguk megismerésére, formálására, környezetükkel 

való egészséges kapcsolatok kialakítására. 
• Tanulóinkat megismertetjük nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, 

kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival – ezek megbecsülése révén tápláljuk 
gyermekeinkben a haza és a szülőföld iránti szeretet. 

• Kiemelten segítjük az egyénre szabott tehetséggondozást, differenciálást. 
• Törekszünk a SNI tanulók eredményes szocializációjára, integrált oktatására, az 

együttnevelés megvalósítására a különböző pedagógiai színtereken, a habilitációs és 
rehabilitációs szemlélet érvényesülésére. 

• Tevékenységünkben a kompetenciák fejlesztésével hozzájárulunk a tanulók személyes 
boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi 
beilleszkedéshez a tudás alapú társadalomba. Az egyéni tanulási kompetenciák 
fejlesztésével az emberi cselekvőképesség az egész életen áttartó tanulás folyamatában 
formálódik. 

 

2.3 A PEDAGÓGIAI MUNKA FELADATAI 

 
A katolikus közoktatási intézmény kötelessége vállalni a tanulók személyiségének 
keresztény szellemű formálását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, 
hogy a család és a társadalom e téren nem teszi meg, ami rajta áll.” 5 
 

Ezért intézményünk feladata:  
• segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a 

hitélet erősítését szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklat, stb.) programokban, az órai 
munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben: tanulószoba, szakkörök, kirándulás, 
erdei iskola, iskolaújság, stb. 

• fejlessze a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések felismerését, 
a morális kérdések megítélését osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő 
intézkedések, tantárgyak elsajátítása során, 

• tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek 
kibontakozását, 

• teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési 
helyzeteket, 

• mutasson fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó 
példákat, 

• segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép 
kialakítását és érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre 
szabott feladatok alapján, 

• hozzon létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal 
rendelkező alkotó (kis) közösségeket, ahol a tanuló a közösségben való élet során 
fejlessze önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 
szolidaritásérzését, empátiáját, 

                                                           
5  A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977) 



II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA  

 

 

 

15 

• törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szocio-
kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

 

2.4 A PEDAGÓGIAI MUNKA ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

 
Nevelő-oktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodnia kell a tanulók életkori 
sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez, 
felkészültségéhez. Kiemelten kezeljük az iskola értékelési rendszerét, a dicséretet, osztályzást, 
jutalmazást, stb. 

Tanulóinkat igyekszünk pozitív tevékenységekre késztetni, gyengítve a negatív hatásokat. 
 
Az eljárások, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a közvetlen és közvetett  
módszerek, eljárások kombinációja. 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

1. Szokások kialakítását 
célzó, beidegző 
módszerek. 

 

� Követelés. 
� Gyakoroltatás. 
� Segítségadás. 
� Ellenőrzés. 
� Ösztönzés. 

� A tanulói közösség  
tevékenységének  
megszervezése. 

� Közös (közelebbi vagy  
távolabbi) célok 
kitűzése, 
elfogadtatása. 

� Hagyományok 
kialakítása. 

� Követelés. 
� Ellenőrzés  
� Ösztönzés. 

2. Magatartási modellek 
bemutatása, közvetítése. 

 

� Elbeszélés. 
� Tények és jelenségek  

bemutatása. 
� Műalkotások 

bemutatása. 
� A nevelő személyes  

példamutatása. 

� A nevelő részvétele a 
tanulói közösség 
tevékenységében. 

� A követendő egyéni és 
csoportos minták 
kiemelése a közösségi 
életből. 

3. Tudatosítás 
(meggyőződés 
kialakítása). 

 

� Magyarázat, 
beszélgetés. 

� A tanulók önálló 
elemző 
munkája. 

� Felvilágosítás a 
betartandó magatartási 
normákról. 

� Vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA  

 

 

 

16 

2.5 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

FELADATOK 

A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni 
embertársaimat, mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, fogékony 
lesz a szentre, az igazra, a jóra és a szépre.  

Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: "Ti vagytok a világ 
világossága." (Mt 5,14)  

Az iskolánkban képviselt értékek, egységes követelmények és az ezekre épülő differenciálás 
egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán 
kívüli tanulásukkal, tevékenységekkel, tapasztalataikkal összhangban – kibontakoztassák 
személyiségüket. 
 

2.5.1 Vallási nevelés 

 
A katolikus iskola 2000 éves európai és 1000 éves magyar örökségre tekinthet vissza, ezen 
hagyományok átvétele páratlan lehetőség. 
Tudatában vagyunk annak, hogy az iskolában eltöltött évek alatt a tanulók jelleme döntően 
alakul, szilárdul. Fordítsuk érdeklődésüket az igazi – emberi és transzcendentális – értékek 
felé. 

A hitoktatás megalapozza és folyamatosan gyarapítja tanítványaink vallási ismereteit, mely 
által alakul, elmélyül keresztény meggyőződésük, elkötelezettségük. 

A hittan, tantárgyi rendszerünk egyik alapvető eleme, amely integratív tárgy. Tanulóink 
elsősorban ezeken az órákon készülnek fel a szentségek vételére. A hitoktatásnak a 
kinyilatkoztatáson, Szentíráson és az Egyház élő hagyományán kell alapulnia.  

Az egyházi év liturgikus rendjéhez igazodva egyéb szertartásokat, imaórákat, 
lelkigyakorlatokat – rekollekciókat is tartunk. A tanítási napot imával kezdjük és végezzük. 
Étkezés előtt és után asztali fohászt mondunk. 

Megmutatjuk diákjainknak a hosszú hányattatás után visszatérő „Megváltós” nővérek 
helytállását, életpéldájuk, hivatásuk értékeit, értelmét. 
  

2.5.2 A tanulók erkölcsi nevelése 

 
A katolikus közoktatás küldetéséből világosan következik az erkölcsi nevelés prioritása. 

 „ A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a 
katolikus tanítás elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és 
becsületes életükkel.” (CIC 803.)  

A tanulók erkölcsi nevelése területén alapvető céljaink: 

• a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért 
viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 
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• 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, 
• pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése.  

 
A jót építő, az igazat érvényre juttató, szeretet által vezérelt közösségekben tudnak kialakulni 
azok a magatartási és viselkedési formák, szokások, amelyekre a társadalomnak szüksége van: 
szolidaritás, előzékenység, a másik ember tisztelete, megbízhatóság alkalmazkodó 
képesség. Az erkölcsi nevelés legfontosabb eleme a példaadás. 
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 
türelem, a megértés, az elfogadás stb. 

”Egy gramm jó példa többet ér egy mázsa szónál” (Szalézi Szt. Ferenc) 

Pedagógusaink egyéni és testületi magatartásának tükröznie és mintáznia kell azt a közösségi 
értékrendet, amire a tanulóinkat nevelni akarjuk.  
Minden igaz, hitelesen közvetített ismeret, nemcsak tudásukat, hanem erkölcsi 
ítélőképességüket is gyarapítja. Segíti, hogy jó és a rossz, igaz és hamis, értékes és értéktelen 
között képes legyen a különbséget felismerni és a jót választani.  
Pedagógusaink feladata, hogy küzdjenek a felületesség, a közömbösség ellen, neveljenek az 
elsajátított értékekhez ragaszkodó cselekvésre. 
Az iskolának feladata a társadalmi együttélés viselkedési szabályainak megismertetése és az 
ezek megtartására nevelés. Döntő fontosságú az önismeret, az öntudatos és felelősségteljes 
magatartás, a döntésre való képesség kialakítása. A tanulókat segíteni kell abban, hogy 
képesek legyenek az önnevelésre. A helyes önismeret kialakításához feltétlenül szükség van 
érzelmi biztonságra, ésszerű követelményekre, az életkornak megfelelő belső lelki 
törvényszerűségek ismeretére, figyelembevételére. Mind a túlzott követelmények, mind az 
igénytelenség nehezítik, hogy a tanuló megtanulja reálisan értékelni és elfogadni önmagát. 
Tisztában legyen azzal, hogy mire képes és mire nem, a valóságot megfelelően tudja felfogni, 
és érdeklődjön mások véleménye iránt. 

2.5.3 A tanulók értelmi nevelése 

 
A műveltség alapjainak lerakásában döntő jelentőségűek a kezdeti iskolai évek. Ekkor dől el, 
hogy a felsőbb évfolyamokon elérhetővé válik-e a tudományos, művészeti, hitbeli ismeretek 
befogadása. 

Minden tantárgy elhagyhatatlan feladata a diákok anyanyelvi kommunikációs készségeinek, 
képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése (élő beszéd, írás). 

Napjainkban felértékelődik a korszerű információhordozók igénybevételéhez szükséges 
alkalmazói tudás elsajátítása. 

Az alsó tagozat legfontosabb követelménye az értelmes olvasás, írás, számolás, 
beszédkészség tudatos fejlesztése, majd a későbbieken folyamatos feladatként értelmezése. 
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Ezen életszakaszt pedagógiai egységként fogjuk fel – elismerve annak belső differenciáltságát 
(1-2. bevezető, 3-4. kezdő szakasz). 

 

Céljaink és feladataink: 

• vezessük át a gyermekeket az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskolai tanulás 
tevékenységeibe, 

• óvjuk és fejlesszük tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés és a tanulás 
iránti érdeklődést és nyitottságot, segítsük a gyermekek természetes fejlődését, 

• a játékosságot megőrizve, tapasztalás útján a gyerekek minél több érzékét, készségét és 
képességét fejlesszük az iskolai, közös tevékenység során, 

• tegyük fogékonnyá tanulóinkat saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, 
értékei iránt, 

• iskolánk adjon teret és lehetőséget a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának 
kielégítésére; alakítsuk ki az egészséges életmódra való igényt, 

• a keresztény értékrend kialakításának első lépése, felkészítés az elsőáldozásra.  
 

Ebben az életszakaszban a tanulási nehézségekkel küzdőket egyéni (kiscsoportos) 
foglalkozásokon segítjük. 

Az 1-4. évfolyamon különösen nagyfontosságú a szülőkkel való intenzív kapcsolattartás, 
főleg a tanulási nehézségekkel küzdő, szociális hátrányban levők esetében (osztálytanító, 
gyermekvédelmi felelős). A szülőknek pontos, naprakész információkat kell adnunk a 
gyermek haladásáról, az iskolától elvárható segítség lehetőségeiről. 

 

A 11-14 éveseknél (5-6. alapozó és a 7-8. a fejlesztő szakasz) kezdetben az alapképességek 
további megszilárdítását tekintjük fő célnak. 

További feladataink: 

• folytassuk és erősítsük az első szakasz (alsó évfolyamok) nevelő-oktató munkáját, a 
képességek, készségek fejlesztését, 

• keresztényi értékrend tudatosságának erősítése, 
• neveljük együtt a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, 

képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket, 
• tanulóinkat – érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően – 

készítsük fel a továbbtanulásra, a társadalomba való majdani beilleszkedésre, 
• készítsük fel tanulóinkat jogaik, kötelességeik törvényes gyakorlására. 

 

A 7-8. évfolyamon számos új tudomány alapelemeivel kell megismerkedniük 
tanítványainknak. Feladatunk a tudásvágy, az érdeklődés felkeltése, kielégítése. 

Szakítanunk kell a mennyiségi szemlélettel, a szakmai tudás alappilléreit kell leraknunk. 
Ekkor dől el, hogy meg tudjuk-e szerettetni a tudományokat, művészeteket, el tudjuk-e őket 
indítani a tudatos kereszténység útján. 

Legtehetségesebb tanítványainkkal értessük meg: nekik többről kell számot adniuk. A 
nagyobb tehetség odaadóbb szolgálatra kötelez. 

A pedagógusok korrekt és reális értékeléssel, egyénre szabott tanácsadással segítsék a tanulók 
képességeik szerinti iskola, majd pályaválasztását.   
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2.5.4 A tanulás tanítása 

 
A tanulás tanítása az iskola egyik alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy 
felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, 
szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban: 

• hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok, 
•  miként működhetnek együtt a tanulók csoportban, 
• meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet 

módszere,  
• hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások, 
• melyek az egyénre szabott tanulási módszerek, 
• 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. 

 

2.5.5 Környezettudatosság, fenntarthatóság 
 

Alapelve: a teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése. 

Az ember és környezete egységes rendszert alkot. Létérdek, hogy a tanulók valós képet 
kapjanak a természet és általában a környezet megóvásának emberi, társadalmi és technikai 
feltételeiről. Tanítani lehet és kell az ifjúságot a természetes és épített környezettel való 
tudatos és harmonikus együttélésre, környezetbarát életvitelre. Fontos, hogy megismerjék a 
legfőbb környezeti problémákat (pl. vízhiány, szemét-és hulladékhalmozódás, stb.) és 
elsajátítsák a problémák megértéséhez és kezeléséhez szükséges társadalmi és tudományos 
ismereteket. A rendszerszerű környezetgazdálkodási szemlélet kialakítása alapvető 
fontosságú, amit az iskola saját környezeti kultúrájának ápolásával modellezzen (a tisztaság és 
rend fenntartásának kollektív megvalósításával és ellenőrzéssel). 

Fontosnak tartjuk a tavasszal megrendezésre kerülő papírgyűjtést megszervezését.  
Igyekszünk folyamatossá tenni a szelektív hulladékfeldolgozást elem-, papírgyűjtő 
konténerek folyamatos használatával.  

 

Célja:  a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 
elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő 
szokásrendszer megalapozása.  
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Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához szükséges 
képességeket és készségeket, amelyek a természeti  és a társadalmi környezet zavartalan 
működését elősegíthetik, a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - a tanórai és a tanórán 
kívüli  foglalkozások keretében - foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából 
legfontosabb ismeretekkel: 

• a környezet fogalmával, 
• a földi rendszer egységével, 
• a környezetszennyezés formáival és hatásaival, 
• a környezetvédelem lehetőségeivel, 
• lakóhelyünk természeti értékeivel, 
• lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival. 

 

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 
kívüli foglalkozás feladata. 

Területei: 

• környezetkultúra: mikrokörnyezet (iskola, tanterem, iskolaudvar) esztétikus 
kialakítása, 

• környezetvédelem: hulladékgyűjtés, növények, állatok védelme, energiatakarékosság, 
az intézményben, otthonokban, környezetbarát termékek használata, környezetbarát 
közlekedés. 

 

A környezeti nevelés színterei  

Minden tanulót egyformán érintő elemek 

 Iskolai környezet: 

•   tantermek, folyosók, udvar esztétikus kialakítása, 
•   anyag és energiatakarékos, környezetbarát működés, 
•   a pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 
•   kerékpáros és gyalogos közlekedés ösztönzése, 
•   hulladékgyűjtés, növények gondozása, 
•   iskolai médiumokban (újság, rádió) „zöld” rovat megjelenése. 

 

 Kötelező tanórai keretben végzett környezeti nevelés: 

•   tantárgyakba, osztályfőnöki órákba beépített környezeti nevelés. 
(Részletesen a helyi tantervekben.) 

 
A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 
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• környezetvédelmi akciók, (környezetvédelmi őrjárat az iskolaudvaron és közvetlen 
környékén), 

• természetjáró túra, (tanév végén osztályprogram), 
• környezetvédelmi nap megtartása, 
• a zöld napok megünneplése (rádión keresztül). 
• látogatások múzeumba, állatkertbe, nemzeti parkba stb., 
• DÖK papírgyűjtési programja. 

 
 

A környezeti nevelésünket szolgáló módszerek 

 A környezeti nevelés szempontjából is jelentősége van az élményalapú, 
 tevékenységalapú módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának. 

• Aktív, kreatív munka (természetvédelmi munkák, madárvédelmi feladatok, 
hulladékgyűjtés, rend- és tisztasági verseny, pályázatok, versenyek, kiállítás 
rendezése, újság készítése, kutatómunka). 

• Művészetek (vizuális művészetek a környezeti nevelésben, esztétikai érzékenység, és 
élmény fejlesztése). 

• Projektek (savas eső mérése, zuzmóprogram stb.) 
 
A környezeti nevelésben résztvevők 

 
• Belső (iskolai) résztvevők: osztályfőnökök, szaktanárok, intézményi dolgozók. 
• Külső résztvevők: szakemberek: környezetvédők, erdészek stb. 

 
 

2.5.6 Pályaorientáció 

 
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. 
 

2.5.7 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 
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. 
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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. Tudatosuljon bennük, hogy 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. 
 
 

2.5.8  A családi életre nevelés 

 
A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretet-
kapcsolatainak, 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.  

Ezért fontos feladatunk a harmonikus családmodellek bemutatása, közvetítése, a családi 
közösségek megbecsülése, az egymás segítésének, kölcsönös szeretetének, a pozitív 
példáknak az előtérbe állítása. 
 

2.5.9 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 
• 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. Európa a magyarság 

tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, 
sokszínű kultúráját, 

• tudatosítani kell azt is, hogy történelmi okok miatt határainkon kívül sok magyar él, 
akik magyarnak érzik és vallják magukat, történelmük a magyar történelem része és 
sajátos felelősségünk van értük.  

 

2.5.10 Médiatudatosságra nevelés 

 
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. 
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2.5.11   Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 
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, 

• a közügyekben való részvétel megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az 
elemző képesség 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. 

 
Általános iskolánkban ezen nevelés egyik kiemelkedő színtere a diákönkormányzat. 
 

2.5.12  A nevelő - oktató munkánk sikerkritériumai a személyiségfejlesztés során: 
 

• érezzük és tapasztaljuk diákjaink bizalmát és a szülők támogatását, 

• diákjaink kötelességtudóak, ugyanakkor felelősségteljesen tudnak élni a jogaikkal, 

• kulturáltan viselkednek, a szép magyar beszédet használják, 

• egészségesen élnek, óvják környezetüket, 

• tudatosan alakítják saját életüket, 

• képesek önállóan ismereteket szerezni, 

• általános iskolánk tanulmányi eredménye legalább jó színvonalú, 

• tanulóink határozott elképzeléssel bírnak saját közelebbi és távolabbi jövőjüket 
illetően, 

• olyan alapos és biztos tudással rendelkeznek, amely alapján reálisan választhatnak 
pályát, s ennek megfelelően megalapozottan nyújtják be felvételi kérelmüket a 
középfokú intézményekbe, 

• megfelelő kommunikációs képességekkel és számítástechnikai jártassággal 
rendelkeznek. 

 

Ha mindeztek nagy részét véghez tudjuk vinni a diákokkal és a szülőkkel együttműködve, 
akkor tanulóink megvalósítható továbbtanulási célokat tűzhetnek maguk elé. Képesek lesznek 
arra, hogy a felvételi vizsga után helytálljanak a választott középiskolák tanulóiként. 
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2.6 A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 
A közösségfejlesztés során az iskola valamennyi dolgozója példaként áll a diákok előtt 
megjelenésével, viselkedésével, életvitelével és beszédstílusával. Osztályfőnököknek, a 
tanórán kívül nevelőknek, hitoktatóknak, sporttevékenységek vezetőinek és valamennyi 
szaktanárnak kiemelt feladata, hogy a diákok az intézményben eltöltött évek során 
megtanuljanak kisebb és nagyobb közösségben élni, gondolkodni.  

 

2.6.1 Személyiség és közösségfejlesztés 1-8. évfolyamon 
 

Cél: 

• beilleszkedés az iskolai életbe, 

• szokásrend kialakítása, 

• vallási élet megalapozása, megerősítése, 

• alapos, rendszeres és pontos munka, 
• az intézményi házirend felelősségteljes betartása, 
• illemszabályok megerősítése, tanítása, gyakorlása, 

• a diáktársak tulajdonságainak elfogadása, 

• a kapcsolatépítés szabályainak megismerése, 

• egymás kölcsönös tisztelete, 

• a létrejövő csoportok elfogadása, 

• a keletkező konfliktusok helyes megoldása, 

• reális önismeret, 

• egészséges jövőkép megfogalmazása, 

• pozitív példamutatás a diáktársak felé, 

• a vallásnak, hitünknek tudatos vállalása. 
 

Feladat: 

• a feladatvégzéssel a feladattudat kialakítása, 

• udvarias kommunikációra törekvés, 

• alkalmazkodás a közösség szabályaihoz, 

• az életkornak megfelelő vitakultúra elsajátítása, 

• kulturált véleményalkotás formáinak elsajátítása, 

• tanulási módszer fejlesztése, 

• megbocsátó, segítő szeretet gyakorlása, 
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• egymás hibáinak, erényeinek elismerése, reális értékelés, 

• a hibák kijavítására törekvés, 

• emberi kötelességünk a gyengébbek, betegek, fogyatékkal élők segítése, 

• a közösségben a demokratikus légkör megteremtése, 

• reális énkép kialakítása, 

• a tanulói kötelességek és jogok ismerete, alkalmazása, 

• a közösségekben megjelenő negatív jelenségek felismerése a kritikai, jobbító szándék 
kinyilvánítása, 

• az iskolai életben aktív részvétel. 

Eszköz, módszer: 

• felelősi teendők bevezetése, gyakoroltatása, 

• házirend megismertetése, 

• közösségi programok előkészítésében, lebonyolításában való részvétel (játék, 
kirándulás, dramatikus játék), 

• családlátogatás, szociometriai felmérés, 

• egyéni beszélgetések, szituációs játékok, versenyek, kirándulások, 

• önismereti, személyiségfejlesztő játékok, programok, 

• osztályprogramok, versenyek (előkészítés, értékelés), 

• felmérések, 

• pályaorientáció, pályaalkalmassági ismeretek megszerzésének elősegítése. 
 

A közösségnevelés kiemelten fontos eszközei:  

• az iskola hagyományértékű ünnepei, (iskolabál, Rákóczi-hét, elsős-avató, 
iskolakirándulás, szentségek felvétele előtt állók zarándoklata, ballagás stb.)  

• megemlékezései,  

• a szabadidős tevékenységek, projektek, sportjátékok,  

• műsorral, zenéléssel való szolgálat, (pl. idősek otthona, gyermekotthon, liturgia, lelki 
napok,) 

•  de legfontosabb, hogy a mindennapokban is fedeztessük fel a diákokkal az 
események, törekvések közösségi dimenzióját is. (pl.:72 óra kompromisszumok 
nélkül,jótékonysági akciók) 

Fontosnak tartjuk a személyiség és közösségfejlesztés során a másokért vállalt 
felelősségvállalás az önkéntesség kibontakozását segítő nevelést-oktatást. 
Célul tűzzük ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális 
érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű 
tapasztalatokon keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, 
élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal, 
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mint együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és 
megvalósítás. 
A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül a közösségi nevelés legfontosabb 
területei a tanórák, a tanórán kívüli szabadidős foglalkozások, és a diákönkormányzat 
tevékenysége. 

 

2.6.2 A közösségfejlesztés színterei, tevékenységformái  

 

Tanórai közösségi nevelés 

Az iskola közismereti és hittanórái a szakmai és hitéleti nevelés mellett közösségfejlesztő 
feladatokat is betöltenek.  

Tanórai foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

• tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka egyrészt a 
tananyagba beépítve, másrészt a tanulói közösségen keresztül érvényesül, 

• a közösségben kialakuló értékrend, normák, szabályok, elvárások segítik az egyént a 
döntésekben, a felelősségvállalásban, 

• a tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi- és 
munkaerkölcs erősítésével, 

•  a tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek támogatása, 

• a közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, helyes cselekvések 
bemutatásával, bírálat, önbírálat stb. segítségével), 

• a tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése, 

• különböző munkaformákkal (csoportmunka, páros-, és egyéni munka, kísérlet, verseny 
stb.) az egymásért való felelősség érzésének erősítése. 

 

Osztályfőnöki órák 

 

E tanóra a közösségépítés színtere. Ebbe a tárgyba integráljuk az önismeret, pályaorientáció, 
tanulás és médiaismeret témakörök egyes részeit. 

Az osztályfőnöki órán kiemelt feladata társadalomból, médiából érkező negatív hatások 
ellensúlyozása, a szenvedélybetegségek prevenciója, a családi életre nevelés. 

Itt nyílik lehetőség rendezvényeink lelki és tartalmi előkészítésére, továbbá az iskola és 
környezetünk aktuális eseményeinek, problémáinak megbeszélésére. 

 

 Tanórán kívüli szabadidős foglalkozások 

Tanulószoba, szakkörök, lelkigyakorlatok, zarándoklatok, kirándulások, osztálydélutánok, 
nyílt napok, diáknapon egyenként és osztályonként” Ki mit tudok”, ahol az osztályok 
bemutatkoznak. 
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Tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

• a rendszeresen megtartott lelki napok, zarándoklatok által a katolikus vallás és hit 
megélésének elmélyítése, 

• az önellenőrzésre, egymás segítésére nevelés, 

• átgondolt játéktervvel és a tevékenység pedagógiai irányításával biztosítani, hogy a 
különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a 
közösséghez való tartozás érzését, 

• sokoldalú és változatos foglalkozásokkal (tánc, kézműves, sport) erősíteni a közösségi 
magatartást, 

• a természetszeretetet, a környezet iránti felelősséget kirándulásokkal, sétákkal 
elmélyítjük, 

•  a nevelőmunka elősegítése érdekében az osztályfőnökök, az osztályok számára 
osztálykirándulást (túratábort) szervezhetnek a szülői közösséggel folytatott 
megállapodás szerint. 

A tanórai foglalkozások utáni időszakot kiemelt pedagógiai feladatnak tartjuk. 

Itt tanítjuk meg a kisdiákokat az alapvető tanulás módszertani eljárásokra. 

Művészeti alkotómunkára van lehetőség, személyes mentális gondoskodásban lehet részük. 
Kommunikációs képességeiket játékos szituációs feladatokkal gazdagíthatják, irányított 
szabadidős tevékenységgel, jó kulturális szokások alakíthatók ki számukra. 

 

Tanulószobai foglalkozás az 5-8. évfolyamon 

Az új köznevelési törvény értelmében az 1 - 8. évfolyamig a tanulóknak munkanapokon az 
iskolában délután 16:00 óráig oktatási-nevelési tevékenységgel összefüggő programokon 
vehetnek részt. Iskolánkban az 5-től 8. évfolyamon tanulószobai foglalkozáson vesznek részt 
a diákok. 

 

A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai: 

• közös értékeken alapuló konkrét célok kitűzése, melyek nem sértik az egyéni 
érdekeket, 

• a meglévő közösségépítő tevékenységek továbbfejlesztése, 

• a közösség iránti felelősségtudat kialakítása, fejlesztése. 

 

A pedagógusok közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenység során: 

• jó kapcsolat kialakítása az adott korosztállyal, szüleikkel, plébániával, egyházi 
személyekkel, valamint külső szakemberekkel, 

•  a csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az önfegyelmet és az 
együttműködést fejlessze, 
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• olyan csoportok kialakításának segítése, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív irányú 
elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlődésére. 

 

Az intézmény hagyományai, ünnepei 

 
A tanév jeles napjai – évről-évre visszatérve és megünnepelve – szokásrendet, hagyományt 
alakítanak ki, amelyek megtanítanak az ünnep szerepére, átélésre, az ünneplés módjaira, 
megerősítik gyökereinket, a folytonosság tudatát és erősítik az összetartozás érzését 

Fontos feladatunknak tekintjük az iskola névadójának, II. Rákóczi Ferenc emlékének 
ápolását.  

Az 1976-ban II. Rákóczi Ferencről elnevezett állami iskola egyházi intézményként is 
megőrizte a nagy történelmi személyiség nevét, aki keresztényként és magyarként egyaránt 
példakép az ifjúság előtt. 

A kiváló történelmi személyhez kötődő, igazi magyarságot sugárzó szellem az iskola 
nevelőmunkájában jelentős helyet foglal el. Elemei sajátos hagyományrendszerben is 
megragadhatóak:  

• megemlékezés II. Rákóczi Ferenc születésnapjáról Rákóczi-hét keretében 
• vetélkedők, rendezvények, 
• találkozás „öreg” rákóczis diákokkal, 
• Rákóczi kupa, 
• önálló kiadványok: „Rákóczikk” diáklap 
• időszakonként évkönyv stb. megjelentetése 

Az „iskola ethoszt” és hazatudatot erősítő tartalommal törekszünk sajátos rákóczis szellem 
kialakítására, mely generációkat köt az iskolánkhoz. 

Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor: 
II. Rákóczi Ferenc születése (március 27.), 1956. október 23-a, 1848. március 15-e 
évfordulóján, anyák napján, illetve a 8. osztályosok ballagásakor.   

Az iskola hagyományainak kialakításában a vallásos nevelésre is nagy hangsúlyt helyezünk. 

 

A mindennapi életbe beépülő lehetőségek: 

• a tanévet közös, ünnepélyes szentmisével kezdjük és fejezzük be, (Veni Sancte, Te 
Deum) 

• napi ima a tanítás kezdetén és végén, amit a tanulók az órát tartó pedagógussal 
közösen imádkoznak, 

• étkezés előtt és után a tanórán kívüli foglalkozást vezető nevelő vezetésével asztali 
imát mondanak, 

• diákmisén a Jézus Szíve templomban az iskola tanulóközössége a pedagógusokkal 
közösen vesz részt. Előtte hittan órákon ill.osztályfőnöki órán felkészülés a liturgiára. 

• a vasárnapi miséken a gyerekek végzik a szolgálatokat: ministrálnak, olvassák az 
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olvasmányt, szentleckét, könyörgéseket, 
• lelki napok, lelkigyakorlatok, gyónási alkalmak szervezése, 
• egyházi kiadású könyvekkel bővítjük az iskola könyvtárát. 

 
Kereszténységünk elmélyítésében és magyarságtudatunk kialakításában az alábbiak is jelentős 
szerepet játszanak: 
 

• közös Rózsafüzér imádság a templomban, (október)          
• az adventi koszorúk megáldása, (advent 1. hétfője) 
• Roráté, agape, 
• karácsonyi lelkigyakorlat, gyónási lehetőség, 
• közös Karácsonyi ünnepség, 
• nagyböjti lelkigyakorlat, gyónási lehetőség, 
• közös keresztút a templomban, 
• Anyák napja, édesanyák köszöntése a templomban, 
• a szentségek felvételére készülők zarándoklatai. 

 
Egyházi ünnepek, amelyeket minden tanévben közös szentmisével ünneplünk: 
 

• Szent Gellért Ünnepe 
• Hamvazószerda 
• 3. osztályosok első szentgyónása és szentáldozása 
• 8. osztályosok bérmálkozása 
 

Az alábbi állami és egyházi ünnepekről, illetve Mária ünnepekről iskolarádión keresztül, vagy 
közös szentmisén emlékezünk meg az éves munkaterv alapján: 

szeptember 8.  Kisboldogasszony 

szeptember 12.   Mária nevenapja 

szeptember 22.   Szent Gellért 

október 8.       Magyarok Nagyasszonya 

november 12.   Szent Márton 

november 5.       Szent Imre 

november 19.   Árpádházi Szent Erzsébet 

december         Adventi gyertyagyújtás 

december 6.   Szent Miklós 

 dececember 8.  Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása 

január 6.           Vízkereszt - teremszentelés 

január 18.   Árpádházi Szent Margit 

január 25.    Ökumenikus Imahét 

február 2.   Gyertyaszentelő Boldogasszony 

március 19.   Szent József 

március 25.   Gyümölcsoltó Boldogasszony 
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október 6.  Aradi vértanúk 

február 25. A kommunizmus áldozatainak emléknapja 

április. 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja 

június 4.  A nemzeti összetartozás napja 

 
Osztályteremben osztályfőnöki órában emlékezünk meg az alábbi ünnepekről: 

 
október 10.  Zenei világnap 
január 22.   A magyar kultúra napja 
március 22.    A víz világnapja 
április 11.  A költészet napja 
április 22.  A Föld napja 
május 10.   Madarak és fák napja 

 
Egyéb iskolai rendezvényeink: 
 

• Iskolanyitogató „Gólya tábor” 
• Családi nap 
• 72 óra kompromisszumok nélkül 
• Adventi vásár 
• Holenda Matematika verseny 
• Szm bál 
• Rákóczi hét 
• Mesevár mesemondó verseny  
• Deutsch macht Spass egyéni ill. csapat német verseny  
• DÖK nap 
• Rákóczi kupa 
• 8. évfolyamosok szerenádja 
• Ballagás 
• Környezetvédelmi nap 
• Egészségnap 

 

2. 6. 3   Értékelési hagyományok 

 

• Kitűnő tanulók, kiemelkedő vallásgyakorlók stb. elismerése 
• Az adott évben kiemelkedő sportteljesítményért oklevelek adományozása 
• Akikre büszkék vagyunk - Eredménytabló 
• Alapítványi díjak  
• Közösség előtti dicséretek 
• Az elismerések a DÖK szervezésében - oklevél, könyvjutalom 
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Az elmarasztalás és jutalmazási hagyományaink és az alkalmazott formákat a Házirendben 
rögzítjük, ill. az értékelés fejezetben megtalálhatók. 

 
 
 

2.7 KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE  

 
Figyelembe kívánjuk venni az eltérő képességű, tapasztalatú, érdeklődésű, egészségű, családi- 
és társadalmi hátterű fiatalok sokféleségét, sokszínű természetét, érzékenységét.  

Nem csupán egyéniségük, jellemük fejlesztésére, önállóságuk, felelősségtudatuk és 
függetlenségük megélésére nevelünk, hanem a különbözőségük megértésére is. Ennek 
eredménye biztosíthatja, hogy a fiatalok saját együttélési és együttműködési gyakorlatában 
(menet közben) érvényesüljön az esélyek kiegyensúlyozására, a kölcsönös kisegítésre 
irányuló szándék.  

 

2.7.1 Kiemelt figyelmet igénylő tanuló: 

 
•  a különleges bánásmódot igénylő tanuló, 
•  a sajátos nevelési igényű gyermek,  
•  a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, 
•  a kiemelten tehetséges gyermek,  
•  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. 
 
A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében 
állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban 
részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges 
bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak 
szerint kell biztosítani. 
A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó 
nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a 
szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével. 
 

Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 
aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással 
rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség, 

 

2.7.2 A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése 

 
Szakértői vélemény alapján szülői kérelemre az intézmény igazgatója dönt és határozatot hoz, 
hogy a tanulási nehézséggel, illetve részképesség-zavarral küzdő tanuló: 

• egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből mentesül az értékelés, minősítés alól, 

• az osztályozó vizsgákon számára hosszabb felkészülési időt biztosítunk, írásbeli esetén 
lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (pl. 
számológép) használatát,  
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• szükség esetén az írásbeli beszámolót szóbeli beszámolóval, vagy a szóbeli 
beszámolót írásbeli beszámolóval teljesíti, 

• engedélyezi, hogy a tanuló a tanulmányait magántanulóként folytassa. 

Ha a tanulót egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az igazgató mentesíti az értékelés és 
minősítés alól, az iskola – a közoktatási törvényben és a köznevelési törvényben 
meghatározott nem kötelező és egyéni foglalkozások időkeretének terhére – egyéni 
foglalkozást szervezhet részére. Az egyéni foglalkozás keretében az adott tantárgyat tanító, 
vagy a fejlesztést végző pedagógus – egyéni fejlesztési terv alapján – segíti a tanuló 
felzárkóztatását a többiekhez. 

A rehabilitációs és szakértői bizottsági vélemény nélkül is kérheti a szülő indoklással azt, 
hogy gyermeke tanulmányait magántanulóként folytassa. 

Ha a tanuló tanulmányait szakértői vélemény vagy saját kérése alapján tartós betegség miatt 
magántanulóként folytatja, az iskola segíti felkészülését az osztályozó vizsgára. Az osztályozó 
vizsgák megszervezése az intézmény feladata. 

Az e fejezetben foglaltakat a közoktatási törvény és a köznevelési törvény rendelkezéseinek 
megfelelően a sajátos nevelési igényű és súlyos betegsége miatt tanulmányait 
magántanulóként folytató tanulók esetében is alkalmazzuk. 

 
A pedagógus feladatai: 
 

• a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos 
nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait, 

• szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján haladási ütemet biztosít, 
• differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz, 
• a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti, 
• együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus, ill. fejlesztőpedagógus 

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba, 
• figyelemmel kíséri, a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, 

javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra. 
 

2.7.3 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók  
 
Az esélyegyenlőség csökkentése fontos feladatunk, amely speciális programokkal, személyes 
törődéssel, beszélgetésekkel történhet. A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, 
lelkiismeretességet és áldozatosságot kívánó pedagógiai tevékenység.  
Különös hangsúlyt kap ebbéli törekvéseinkben a beilleszkedései nehézségekkel küszködő 
tanulók problémáinak megoldása.  

 

Az osztályfőnökök felelőssége az ilyen helyzetek kezelésének megszervezése, de ehhez 
segítséget kapnak az iskola vezetésétől, illetve igény szerint külső szakemberektől. A külső 
segítség koordinálásában, az osztályfőnök jelzése alapján a gyermek- és ifjúságvédelmi 
feladattal megbízott pedagógus segít. 
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Az óvoda és az iskola kapcsolatteremtő, koordinációs tevékenységének erősítése, a tanulók 
folyamatos és alaposabb megismerése is kiemelt feladatunk: 

• a szakértői és rehabilitációs bizottság döntése alapján mérlegeljük a tanuló problémáit, 
a döntés figyelembe vételével megvalósítjuk a BTMN tanulók együttnevelési elvét, 

• a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat 
szervezünk, 

• fontos a differenciált tanulásszervezés, az egyéni képességek, lassabban haladás 
fejlődésének figyelemmel kísérése, egyéni fejlesztési terv készüljön a felzárkóztatásra, 

• különösen fontos az alapképességek kialakítása az alsó tagozatban, a továbbhaladás 
feltételeként kiemelten kell kezelni, 

• figyelembe kell vennünk a terhelhetőség pedagógiailag indokolt mértékét, 
• napköziotthon, tanulószoba lehetőségének kihasználása, 
• iskolai könyvtár és létesítmények használata, 
• továbbtanulás irányítása, felkészítés, 
• az iskola helyi tantervében az előírt tananyag és követelmények differenciálása, 
• az ismeretek számonkérésének differenciált követelményei és formái, 
• ha a tanuló annak a tanévnek a végéig, amelyben a 16. életévét betölti, nem fejezte be 

az általános iskola 8. évfolyamát szakiskolába kell irányítani, ahol felzárkóztató 
oktatásban vehet részt, 

• ha a tanulmányi követelmények sikertelen teljesítése miatt második vagy további 
alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot, lehetővé kell tenni, hogy az adott 
tantárgyból, tantárgyakból egyéni foglalkozásokon is részt vegyen. A felajánlásról az 
iskola a tanulót és a szülőt írásban értesíti. 

 
Pedagógus feladatai: 
 

• ismerje meg a részképesség zavar tüneteit, 
• tudjon differenciáltan oktatni-nevelni, 
• hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat, 
• értékelésnél vegye figyelembe a tanuló eltérő képességeit, 
• segítse a tanuló kiemelkedési lehetőségeit, 
• nevelje a közösséget a képesség különbözőségének tolerálására, 
• gondoskodjon a tanuló megfelelő pályaválasztásáról.  

 

2.7.4 Kiemelten tehetséges tanulók fejlesztése 

A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. Ezért kiemelt fontosságú a 
tehetségek felismerése és fejlesztése.  

Minden pedagógus, de elsősorban a szaktanár és osztályfőnök feladata felhívni a figyelmet 
tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről.  

A tehetséggondozás feladatainak megvalósítása iskolánkban differenciálással és egyéni 
tehetséggondozással történik. A differenciálás áthatja az iskola egész nevelési folyamatának 
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feladatait, tartalmát, követelményeit, módszereit, eszközeit, szervezeti formáit, értékelési 
rendszerét. 

Pedagógusaink nevelő-oktató munkájuk során arra törekszenek, hogy a differenciálás 
módszerével teljes mértékben kibontakoztassák a tanulókban rejlő képességeket, fejlesszék 
kreativitásukat, szociális kompetenciájukat, kognitív és affektív szférájukat. 

Tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások szervezésére fordítjuk az iskolánk számára 
rendelkezésre álló – a közoktatási törvényben és a köznevelési törvényben biztosított – 
órakeretből a nem kötelező tanórai foglalkozások és csoportbontás szervezésére, valamint a 
fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások szervezésére fel nem használt órakeretet. 

 A tehetséggondozás lehetséges eszközei: 
 

• az egyéni képességhez igazodó tanórai tanulás, a differenciált tanulásszervezés, 
• kooperatív és projektmódszerek alkalmazása, 
• képességek szerinti csoportok kialakítása, 
• tehetséggondozó délutáni foglalkozások, 
• választható tanórán tanulható tantárgyak tanulása, 
• szakkörök, szabadidős foglalkozások,   
• felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre (szaktárgyi, sport, kulturális 

stb.)  
• sport és kulturális vetélkedők, 
• levelező tanulmányi versenyek, felkészítő tevékenységekkel, 
• iskolai sportkör,   
• iskolai könyvtár foglalkozásai,  
• felkészítés középiskolai tanulmányokra,  
• kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő 

fejlesztésükről, 
• „Tehetségpont” működtetése.  

 

2.8 A GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 

 
Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki, a gyermekek fejlődését 
veszélyeztető okok 

• prevenciójára, 
• feltárására, 
• megszüntetésére. 

 A katolikus iskolák különös figyelmet szentelnek a gyengébbekre, és segítik a nehezebb 
körülmények között élőket.  

2.8.1 A gyermekvédelmi felelős feladata az intézmény valamennyi tanulójával 
kapcsolatosan: 
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• általános prevenciós tevékenységek, az iskolát körülvevő szociális társadalmi        
környezet függvényében, 

• a gyerekek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer, pihenés stb.) meglétének 
figyelemmel kísérése, 

• az egészséges fejlődésükhöz szükséges nevelési légkör kialakításának elősegítése a 
családon belül és a családon kívül, 

• a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az 
iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken, 

• a tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása 
igényeik szerint, (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, étkezés, stb.) 

• segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociális és 
anyagi helyzetétől függően, 

• a tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, a rendszeres iskolába járásának 
folyamatos ellenőrzése, szükség esetén szabálysértési eljárás kezdeményezése, 

• mentálhigiénés programok bevezetésének szorgalmazása, 
• egészségvédelemmel kapcsolatos előadások szervezése, 
• drog-és bűnmegelőzési programok, 
• a diákönkormányzattal való kapcsolattartás, 
• a tanulók számára hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása, 
• családlátogatások szervezése szükség szerint, 
• szoros kapcsolat a Családsegítő, ill. Gyermekjóléti Szolgálattal, 
• szociális ellátások lehetőségének a számbavétele, 
• minden esetben a gyermekek érdekeinek képviselete. 

 

2.8.2    A  hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel 
kapcsolatos feladatai: 

 

• a hátrányos helyzetű tanulók felmérése az osztályfőnökök közreműködésével, 
• nyilvántartásba vétel, a hátrányos helyzet típusának mérlegelése, ez alapján a további 

teendőkre javaslattétel, 
• szülők, családok életvezetési gondjainak segítése, 
• a hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős tevékenységének és tanulási 

előmenetelének figyelemmel kísérése, és adott esetben javaslattétel a változtatásokra, 
(pl. fejlesztő csoport kialakítása, szükség esetén külső szakember bevonása vagy 
önismereti csoportok szervezése viselkedésmódosító eljárások, stb.) 

• a hátrányos helyzetű gyermekek számára hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása, 
(táborok, szakkörök, művelődési ház programjai stb.) 

• a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, intézkedések a hátrányos helyzetű 
tanulók esetén, 

• tanácsadás szülőknek, pedagógusoknak, gyerekeknek, 
• iskolapszichológus igénybevétele, 
• szociális ellátások számbavétele (ingyenes étkeztetés, tartós tankönyv, reggeli ügyelet 

stb.). 

2.8.3 A veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatos teendői: 
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• a veszélyeztetett tanulók felmérése az osztályfőnökök közreműködésével 
nyilvántartásba vétel, a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése, ez 
alapján a további teendőkre javaslattétel, egyeztetés a gyermekjóléti szolgálattal, a 
gyermekvédelmi koordinátorral, 

 
• a veszélyeztetett gyermekek szabadidős tevékenységének és tanulási előmenetelének 

figyelemmel kísérése és adott esetben javaslattétel a változtatásra (pl. fejlesztőcsoport 
kialakítása szükség esetén szakember bevonása, önismereti csoport szervezése 
pszichológus segítségével.) 

• drog és bűnmegelőzési programok szervezése, 
• tanácsadás tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak, 
• fegyelmi eljárásokon való részvétel, 
• szociális ellátások számbavétele, 
• a veszélyeztetett gyerekek számára hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása. 

 
 
 

2.9 SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG 
 

(Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket az intézmény esélyegyenlőségi programja 
tartalmazza részletesen) 

A katolikus iskola a talentumok Isten dicsőségére való kamatoztatására irányuló belső 
indíttatásra, valamint az igazságosság és szeretet parancsa által ösztönözve feladatának 
tekinti, hogy hozzásegítse diákjait ahhoz, hogy képességeiket az akadályozó tényezők 
felszámolása után teljes mértékben kibontakoztassák. 

Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak 
jelentős, - a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen - hátrányt jelentő 
különbségek, hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági szabályok 
ismeretében, személyi higiénia terén, a katolikus vallás szertartásainak, a vallásgyakorlás 
különböző formáinak ismeretében is. 

Az esélyegyenlőtlenség megszűntetése e téren is fontos feladat.  

Történhet speciális felzárkóztató programokkal, de főként személyes törődésnek, 
beszélgetéseknek van nagy szerepük. 

 Elősegítjük, hogy a diák elfogadja önmagát jelenlegi nehézségeivel, problémáival együtt, 
aktivizálja erőit hiányosságai felszámolása érdekében. Igyekszünk megakadályozni, hogy a 
lemaradás magatartási és lelki zavarok kialakulását idézze elő. 

 Megkülönböztető törődésben részesítjük a súlyosan hibás nevelési attitűdök következtében 
érzelemszegény gyerekeket, a családi problémákkal, tragédiák következményeivel küzdő 
tanulókat, akiket csak önmagunk, szeretetünk folyamatos ajándékozásával és gyakran elnéző 
türelemmel zárkóztathatunk fel. 

 A felzárkóztatás komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatkészséget 
kívánó pedagógiai tevékenység.  

Jelenti 

• a lemaradás fokának, okainak feltárását,  
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• a tanuló helyes önismeretre és küzdőképességre nevelését, 

• a tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások és a tanórai differenciált foglalkozások      
megtervezését, szervezését és megvalósítását. 

 

 
E feladatnak fontos részét képezi felvilágosító munka, a szociális hátrányok enyhítését segítő 
pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon. 
Továbbá minden iskolai szinten a korrepetálás, illetve a különböző évfolyamokra érkező 
tanulók a szintre hozása, a 7-8. évfolyamokon a középiskolai előkészítők térítésmentes 
szervezése. 

 

2.10 A TANULÓI RÉSZVÉTEL A DÖNTÉSI FOLYAMATBAN, A JOGGYAKORLÁS 

RENDJE 
 

A tanulók iskolai életének legfontosabb jellemzője a kiszámíthatóság, a pedagógusok iránti 
bizalom, a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör, a diáktársakkal és a pedagógusokkal kialakított 
munkatársi kapcsolat. Az eredményes munkának, a tehetség kibontakozásának feltétele a jó 
iskolai közérzet, a színes, változatos diákélet. 

A tanulók jogait és kötelességeit a köznevelési törvény 45-46. §-a tartalmazza. Ezek 
érvényesítése az iskola mindennapi életében az iskola egyik fontos célkitűzése. 

A szervezett diákélet fontos kerete annak, hogy a tanulók megismerjék a demokratikus 
társadalom értékeit, az állampolgári jogokat és kötelességeket. Ezek gyakorlásában 
tapasztalatot szerezzenek, fejlődjön kommunikációs és együttműködési készségük. Az iskola 
számára pedig fontos eszköz ahhoz, hogy a diákoknak, mint iskolahasználóknak az igényeit 
és véleményét megismerje, saját munkájának elemzésekor ezeket a tapasztalatokat számításba 
vegye, az iskolafejlesztő munkájában felhasználja. 

A diákjogokkal összefüggő személyiségi jogok a tanulókat természetesen és magától 
értetődően illetik meg, azokat a pedagógusnak és a diáktársaknak egyaránt tiszteletben kell 
tartania. 

A joggyakorlás legfontosabb szervezett fórumai a diákönkormányzat (DÖK), a diákközgyűlés 
és a szülői munkaközösség.  

Az iskola diákokat érintő kérdéseiben a tanulók tájékozódhatnak az osztályfőnököknél, illetve 
az igazgatónál közvetlenül, vagy a diákönkormányzat képviselőin keresztül közvetetten. Az 
illetékesek legkésőbb egy héten belül kötelesek választ adni.  

Számít az iskola a tanulók értékelésére és javaslataira az iskola oktató-nevelő munkájában, 
munkatervének és környezetének kialakításában. Erre évente szervezett lehetőséget 
biztosítunk.(Igazlátó nap)  

Számít az iskola a diákok részvételére az iskola és környezte rendjének fenntartásában.  
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2.10.1  Diákönkormányzat (DÖK) 
 

Iskolánk pedagógiai programja a személyességre építve a tanulói részvételt természetesnek 
tekinti és rögzíti a DÖK, és egyéb diákszervezet és kör szervezésének jogát és feltételeit. 

Az osztályközösség a DÖK legkisebb egysége, amely küldötteket delegál a DÖK 
vezetőségébe. Az osztályközösség vezetője az osztályfőnök. Ő koordinálja és segíti az 
osztályban tanító pedagógusok munkáját, aktív kapcsolatot tart az osztály szülői 
munkaközösségével, valamint az iskola ifjúságvédelmi felelősével. A tanulókat az iskola 
életéről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a DÖK vezetője és az osztályfőnök 
tájékoztatja. 

Az iskola igazgatója tanévenként egyszer a diákközgyűlésen ad tájékoztatást, illetve hallgatja 
meg a tanulók észrevételeit, javaslatait. 

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. 
 

A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület 
hagyja jóvá.  
Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes 
az iskola SZMSZ-ével, házirendjével. 
Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a jóváhagyásra történő beterjesztést követő 
harminc napon belül nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-t vagy annak módosítását 
jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik. 
 
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási 
intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
 
Az iskolai, diákönkormányzat véleményét - az Nkt. 48. § (4) bekezdésben 
meghatározottakon túl - 

• a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 
• a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 
• a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

• az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 
• az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

• a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 
• az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben ki kell kérni. 
 

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, 
a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint 
a meghívót - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a tárgyalás határnapját legalább 
tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 
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A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola 
helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. 
 
A diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a 
tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. 
 
A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal 
nyilvánosságra kell hozni. 

 

2.11 TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 
 

 
„..kívánom, hogy minden sikerüljön neked, és egészséges légy testben is, lélekben is.” 
                                                                                                                                  (3 Jn2) 

2.11.1 Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 
 

• az egészséges életmódra nevelés segítsen hozzá az egészséges testi és lelki állapot 
örömteli megéléséhez, 

• a pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, 
a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására, 

• tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmódot szolgáló 
tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat, 

•  tanítványaink legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük 
szabályozására, a konfliktusok kezelésére, 

•  iskolánk 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. 
 

2.11.2   A tanórai foglalkozások egészségfejlesztési feladatai: 
 

• a táplálkozás 

• az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre, 

• a családi és kortárskapcsolatok,  

• a környezet védelme, 

• az aktív életmód, a sport, 

• a személyes higiénia, 

• az elsősegély-nyújtás alapismeretei, 

• a szexuális fejlődés területén. 
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A nevelési-oktatási intézményünkben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a 
gyermekek, tanulók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, és beilleszthető a nevelési-
oktatási intézményben megvalósuló átfogó prevenciós programokba. 
Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozás feladata. 

 

 

Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

- a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:  

• testnevelés órák, 

• játékos, egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon,  

• az iskolai sportkör foglalkozásai, 

• tömegsport foglalkozások, 

• úszásoktatás, 

- a harmadik - nyolcadik évfolyamon osztályfőnöki órákon 5 kötelező egészségnevelési 
témát dolgozunk fel tanulócsoportonként, mely a testi és lelki egészségre egyaránt 
kiemelt fontosságú. 

- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 
foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók 
számára. 

- a lelki, mentális egészségnevelési feladataink megvalósításának kiemelt szinterei a 
hittan, az osztályfőnöki órák mellett a napközi otthon, a tanulószoba nevelő munkája. 
 

2.11.3 Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  
 

• szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt; csecsemőápolási, táplálkozási), 

•  DADA program, 

• tanévente egy-egy gyalogtúra (iskolakirándulás), kenutúra, sítábor szervezése,  

• az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő szervezésében) segítségének 
igénybe vétele, tanévente egy alkalommal, évfolyamonként egy-egy osztályfőnöki óra 
megtartásában, illetve 

• a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. (A 
tanulóknak évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános 
szűrővizsgálaton kell részt venniük.) 

  
Az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza a teljes körű egészségfejlesztéssel 
kapcsolatos további feladatokat és tevékenységi formákat: 

• védő óvó intézkedéseket, 

• a tanulóbalesetek megelőzését szolgáló előírásokat, 
• a tanulói balesettel kapcsolatos iskolai feladatokat, 
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• rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket. 
 
Az iskolaorvosi szolgálattal minden tanévben egyeztetve ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI 
MUNKATERV készül, mely az éves munkatervünk része. 

 

A helyi teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő programot a nevelőtestület az iskola-
egészségügyi szolgálat közreműködésével, annak jóváhagyásával készítette el. 
 

 
 

2.12 ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMEK ELSAJÁTÍTÁSA 

 

2.12.1 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja: 

 

•  a tanukók ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát, 

• ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, 

• ismerjék fel a vészhelyzeteket, 

• tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit, 

• sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat, 

• ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével, 

• sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

2.12.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt 
feladatok: 

 

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

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

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

 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 
megvalósításának elősegítése érdekében 
• az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálat helyi szervezetével, Magyar 

Ifjúsági Vöröskereszttel  
• tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe, 
• támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel 

foglalkozó továbbképzésen. 
 



II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA  

 

 

 

42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.12.3 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását szolgáló tevékenységformák 
 

A helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: 
 

TANTÁRGY  ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK  

biológia 

- rovarcsípések 
- légúti akadály 
- artériás és ütőeres vérzés 
- komplex újraélesztés 

kémia 

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

fizika - égési sérülések 
- forrázás 

testnevelés - magasból esés, ficam stb. 

technika - égés, szúrás, vágás 

A megvalósulás színterei: 

• a harmadik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 
elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás 
baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes 
módja, 

• a  kerettantervhez kapcsolódva tanítási órák témaköreire épülve 
• az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele 

félévente egy alkalommal az évfolyamonként egy-egy osztályfőnöki óra 
megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan, 

• tanulószoba és napközis foglalkozások, 
• elsősegélynyújtó ismereteket tartalmazó filmek vetítése, 
• szakirodalom gyűjtése és elhelyezése az iskolai könyvtárban. 
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2.12.4 Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  
 

• szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó);  

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

• évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 
foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók 
számára. 

 

2.13 A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI 

MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATA 
 

2.13.1 A pedagógusok alapvető feladatai: 
 

• mindenek előtt az iskola szellemiségének megfelelő személyes példamutatás (az Etikai 
Kódex szerinti hitvallás, öltözködés, viselkedéskultúra stb.) 

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

• ismerje és alkalmazza az iskola pedagógiai programját, 

• munkáját az éves tantárgyfelosztás alapján végzi, 

• heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az 
intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse, 

• heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással 
lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson, 

• kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli részében a 
nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, 
tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el, 

• a tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes 
megtartása, 

• aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek 
munkájában és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

• a tudomására jutott hivatali titkot megőrizze, 

• a jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket, 

• az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt,  

• a pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai 
szakszerűségének figyelemmel kísérése, 
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• iskolán kívüli program szervezése esetén a helyszínt, a részt vevők névsorát, a távozás 
és érkezés időpontját, és a programnak kapcsolatos egyéb tudnivalókat leadja az 
intézményvezetőnek. 
 

2.13.2 A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás feladatai: 
 

• tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása, 

• a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése 
(tanmenetek, éves programok), 

• előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra, 

• a motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivizálás különböző formáinak alkalmazása a 
tanítási órákon, 

•  változatos szervezeti formákkal történő óravezetés, 

• a tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, 
szemléltetés alkalmazása, 

• a helyi tantervben meghatározottak szerint szövegesen, ill. érdemjegyekkel 
rendszeresen és sokoldalúan, a tantárgyi követelményekhez igazodóan értékelje 
tanítványai munkáját, 

• a tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása mind a tanórákon 
mind a különféle iskolai foglalkozásokon, 

• az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása, 

• a helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében. 
 

2.13.3 A tehetséges tanulók gondozásával kapcsolatos feladatok: 
 

• egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók részére, 

• iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok 
önálló szervezése, ill. segítség a szervezésben, 

• részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, 
bemutatókon, 

• a tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli 
és iskolán kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

 

2.13.4 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység: 
 

Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a halmozottan 
hátrányos helyzetű, valamint a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a 
felzárkóztatásra szoruló tanulók részére. 

Területei: 

• a gyermekvédelmi feladatok ellátása, 
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• korrepetálása, segítése, mentorálás, 

• felkészítés javító, vagy osztályozó vizsgára, 

• az eredményes középiskolai felvétel segítése stb. 
 

2.13.5  A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása: 
 

• szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, 
kirándulás stb.), 

• szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. játszóház, klubdélután, karácsonyi 
ünnepség stb.), 

• iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése, 

• a nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) 
programok. 

 

2.13.6 Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel feladatai: 
 

• az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése, 

• az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok 
szervezésében, részvétel a programokon, 

• iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, 
részvétel a kirándulásokon, táborokon. 

 

2.13.7  Munkafegyelem, a munkához való viszony: 
 

• a munkaköri leírásban foglalt kötelességek teljesítése, 

• az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben, 

• pontos adminisztrációs munka, a formai követelmények és a határidők betartása, 

• az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő elvégzése stb. 
 

2.13.8 Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség 
tevékenységében: 
 

• feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban, 

• részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban, 

• oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása, 

• belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 
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2.13.9 Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés: 
 

• továbbképzéseken való részvétel, 

• a továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak, 

• publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, 
kiadványokban. 

 

2.13.10 Az iskolai munka feltételeinek javítása: 
 

• pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel, 

• bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába, 

• az iskolai alapítvány működésének segítése, 

• az iskolai munka javítása új ötletekkel, azok megvalósítása (innováció), 

• az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése, 

• az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

 

2.13.11 Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és 
végrehajtásában:  
 

• közreműködés a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében, 

• részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában, 

• önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában, 

• a pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, 
beilleszkedésének segítése, 

• önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének, rendezvényeinek 
szervezésében,  ill.a szervezés segítése, 

• részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényein. 

 

2.13.12 Az iskola képviselete: 
 

• a szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése, 

• részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken, 

• tudósítások közreadása az iskola életéről, eredményeiről a helyi, ill. megyei médiában 
az intézmény vezetőségével történő egyeztetést követően, 

• bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe, 

• városunk rendezvényein, eseményein való részvétel. 
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2.13.13 A vezetői feladatok ellátása: 
 

• vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében, 

• az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés, 
értékelés) lelkiismeretes ellátása, 

• a vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 
 

2.13.14  Kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal: 
 

• a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása, 

• elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a 
tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé, 

• pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek, 

• kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus 
kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása). 
 

2.13.15 Az osztályfőnök feladatai: 
 

• elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, 
osztályfőnöki tanmenet), 

• a szeptemberi osztályfőnöki órákon ismerteti a Házirendet, balesetvédelmi oktatást 
stb. tart, 

•  ezen tudnivalókat a következő években is felfrissíti, 

• elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket, 

• kitölti és vezeti az osztálynaplót, havonta ellenőrzi a kollégák beírásait, és szükség 
esetén gondoskodik azok pótlásáról, 

• felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat, 

• tanév elején kitölti, ill. kitölteti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta-
kéthavonta ellenőrzi a tájékoztató füzet, illetve ellenőrző könyv vezetését 
(érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások), 

• megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai 
rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki, 

• fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket, 

• segíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend kialakítást 
és elfogadását, 

• egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 
megbecsülésére, együttműködésre neveli tanítványait, 

• tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős 
programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás stb.) szervez, 
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• rendszeresen tájékoztatja a tanulókat az iskola, ill. az osztály előtt álló feladatokról, 
azok megoldására mozgósít, 

• az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra, 

•  alaposan megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit, 

• rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel, amit diszkréció és 
tapintat jellemez, 

•  együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel, 

• tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről,  

• érdemi választ ad a szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire, 

• figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen – a szülői 
értekezletek, fogadóórák alkalmával, illetve szükség szerint – tájékoztatja a szülőket, 

• a bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal 
írásban értesíti, 

• ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket 
tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről, 

• figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének 
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

• a szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra, 

• támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját, 

• fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő 
tanulókkal, 

• az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a 
gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő 
szolgálattal, 

• segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai 
munkáját, 

• támogatja a tehetséges tanulók fejlődését, 

• tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről, számon tartja azokat, 

• az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, 
és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós 
betegségek, fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység stb.), 

• az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók 
magatartás és szorgalom osztályzatára, 

•  a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész tanévi munkájának 
dicsérettel történő elismerésére, 

• a házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli 
figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti.  

• súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására, 



II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA  

 

 

 

49 

• figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat 
az osztálynaplóban havonként összesíti, 

•  igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár el, 

• a tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat, 
azokra előre felkészül, tanítványait tájékoztatja a következő óra témájáról, 

• a heti „csendes percek”-re felkészül, tanítványait motiválja, 

• segíti és ösztönzi a tanulók továbbtanulását, megismerteti őket a pályaválasztási és 
továbbtanulási lehetőségekkel, 

• az általános iskola nyolcadik évfolyamán, a szülők, ill. diákok döntése alapján ellátja a 
tanulók középiskolai jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez 
szükséges dokumentumokat, 

• elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről, 

• betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal 
szemben, 

• figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai 
szakszerűségét. 

• személyes jó példájával is elősegíti a rábízottak testi-lelki-szellemi és hitbeli fejlődését 
(vasárnapi miséken, egyéb szertartásokon való részvétel). 

 

2.13.16 Az osztályfőnöki munka tervezése 
 

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

A tanév elején összeállított munkaterv felépítése: 

•  az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről, 

• tanév eleji statisztikai adatok az osztályról, 

• osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve), 

•  a tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre, havi bontásban, 

•  a tanévre tervezett fogadó órák és szülői értekezletek, 

• az osztály diákközösségének vezetőinek és  

• az osztályban működő szülői szervezet vezetőinek megnevezése. 

 

Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán: 

• első félévi és tanév végi osztálystatisztika, 

• első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről, 

• jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 

 

 Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról: 
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Tanév eleji statisztikai adatok: 

• tanulók száma, ebből leány, 

• állami nevelt (gondozott), 

• hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, 

• tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló, 

• sajátos nevelési igényű tanuló, 

• az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló, 

• az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanul, 

• az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló), 

• egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók, 

• más településről bejáró tanuló, 

• nem magyar állampolgár, 

• évfolyam ismétlő stb. 

 

Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról: 

• tanulók száma 

• osztályozott tanulók száma és aránya, 

• osztályozatlan tanulók száma és aránya, 

• az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga, 

• az osztály tanulmányi átlaga, 

• kitűnő tanulók száma és aránya, 

• szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén, 

• példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén, 

• példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén, 

• egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya, 

• két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya, 

• három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya, 

• a bukások száma tantárgyanként, 

• a tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei, 

• iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és 
az elért helyezések), 

• iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók 
száma és az elért helyezések), 

• nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői, 
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• a középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények (magyar, 
matematika) 

• középiskolai felvétel a tanulók választása alapján, 

• a választott középiskolák közül az elsőként, másodikként és harmadikként megjelölt 
iskolába felvett tanulók száma és aránya, 

• továbbtanulás iskolatípusok szerint (gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába 
felvett tanulók száma és aránya). 

 

A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési 
szempontjai az első félév és a tanév végén: 

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

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

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

• az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája, 

• neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási 
nehézségekkel küzdő tanulók), 

• a közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények 
felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel), 

• a szülői házzal való kapcsolat (szükség esetén a családlátogatások és a szülői 
értekezletek tapasztalatai, a szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával). 

 

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

milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban, 

o milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban, 

o a problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek. 

 Az osztályfőnöki órák témái: 

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév első napján, az 
osztályfőnöki órákon: 

• a házirend szabályainak ismertetése, ill. felelevenítése, 

• az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése, 

• balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése, 

• az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása, 

• az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése, 
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• az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek 
megbeszélése, 

• a kerékpáros közlekedés szabályai stb. 
 

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák: 

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

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

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

• az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második félév 
végén, 

• megemlékezés egyházi és nemzeti ünnepeinkről az adott óra témája mellett, 

• megemlékezés II. Rákóczi Ferencről iskolánk névadójáról, 

•  az osztálykirándulás előkészítése. 
 

 

2.14  A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI 

KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI 

 

2.14.1 Kapcsolattartás belső partnerekkel 
 

Az iskolaközösség 

Az iskolaközösséget az alkalmazottak, a tanulók, a gyermekek és a szülők alkotják. 
 
Az intézmény nevelőtestülete, döntési, véleményezési jogköre 

A nevelőtestület tagjai az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja.  
 
A nevelőtestület az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve.  
Az intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény működésével 
kapcsolatos ügyekben, valamint a törvényben és jogszabályokban meghatározott kérdésekben 
döntési, véleményező vagy javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 
 
A nevelőtestület dönt: 

• a pedagógiai program elfogadásáról, 
• az SZMSZ elfogadásáról, 
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• a házirend elfogadásáról, 
• a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 
• a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadásáról, 
• a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára 

bocsátásáról, 
• a továbbképzési program elfogadásáról, 
• a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, 
• a tanulók fegyelmi ügyeiben, 
• jogszabályban meghatározott más ügyekben. 

 
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az intézmény működésével 
kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
 
Azokban az ügyekben, amelyek csak egy intézményegységet érintenek, az 
intézményegységben, mindkét intézményegységet érintenek, valamennyi érdekelt 
alkalmazottból és az intézmény vezetőjéből álló nevelőtestület jár el. 
 
Az óraadó a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók 
osztályozóvizsgára bocsátásáról, illetve a tanulók fegyelmi ügyei kivételével nem rendelkezik 
szavazati joggal. 
A nevelőtestület nem ruházza át a jogkörébe tartozó feladatokat. 
 
A nevelőtestület értekezletei 

Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja a munkatervben meghatározott 
időpontokban és témában: 
 

• tanévnyitó értekezlet 
• tanévzáró értekezlet 
• félévi értekezlet 
• félévi és év végi osztályozó értekezlet 
• nevelési értekezlet (két alkalommal) 
• munkaértekezlet (havonta) 
• munkaközösségi értekezlet ( min. négy alkalommal) 

 
Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha az érintettek 1/3 része kéri, illetve 
ha az intézmény vezetője vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja. 
 
A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50%-a jelen 
van. 
A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyvet kell vezetni. 
 
Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok, kapcsolattartás 

Az intézményi munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból 
munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az intézményvezetőség döntése alapján. 
(pl. műsorok, rendezvények szervezése, kivitelezése stb.) 
 
Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az intézményvezető 
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bízza meg. 
 
Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezetőség hozza létre, erről 
tájékozatnia kell a nevelőtestületet. 
 
A munkacsoportok szorosan együttműködnek az iskolavezetéssel, az intézmény dolgozóival, 
szükség szerint a munkaközösségekkel a számukra kijelölt feladatok elvégzése érdekében. 
 
Beszámolási kötelezettséggel tartoznak az igazgatóhelyettesnek, illetve az intézmény 
vezetőjének, az előre meghatározott módon. 
 

Az alkalmazotti közösség, kapcsolattartás 

Az intézményi alkalmazottak közössége az intézménnyel alkalmazotti jogviszonyban álló 
dolgozókból tevődik össze.  
 
Az intézmény dolgozóit az intézmény vezetője alkalmazza, - fenntartó jóváhagyásával,-  a 
munkáltatói jogot  ő gyakorolja. 
 
Az intézményi alkalmazottak munkájukat munkaköri leírás alapján végzik. 
 
Az alkalmazottak a munkaköri leírásukban meghatározott közvetlen feletteseikkel, a 
gazdasági vezetővel, az igazgatóhelyettesekkel, illetve az intézmény vezetőjével napi 
kapcsolatban vannak. 
Az intézményi alkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint intézményen belüli 
érdekérvényesítési lehetőségeit a Munka törvénykönyve, valamint az ehhez kapcsolódó 
rendeletek rögzítik. 
 
 Az igazgatóság és a nevelőtestület együttműködése 

A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató irányításával a 
megbízott pedagógusvezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.  

Az együttműködés fórumai: 

• az igazgatóság ülései, 

• az iskolavezetőség ülései, 

• a különböző értekezletek, 

• megbeszélések, stb. 

Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.  

Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint 
írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.  

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

• az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó 
pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól, 

• az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait 
közvetíteni az igazgatóság, az iskolavezetőség felé. 
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A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 
munkaközösségi vezetőjük útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola vezetőségével, illetve 
a szülői munkaközösséggel. 
 

A szakmai munkaközösségek együttműködése 

Az intézményi munka hasonló feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból szakmai 
munkaközösségek alakulhatnak az intézményvezetőség döntése alapján, a fenntartó 
egyetértésével. 
Legalább öt pedagógus hozhat létre egy szakmai munkaközösséget. Az intézményben 
legfeljebb tíz szakmai munkaközösség működhet a Nkt. értelmében. 
A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, a munkaköri leírásában 
foglaltak alapján. A munkaközösség-vezetőt a munkaközösség véleményének kikérésével az 
intézményvezető bízza meg legfeljebb öt évre. 
 

A szakmai munkaközösség feladatai a szakterületén belül: 
• részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában, 

tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében,  
• szakmai, módszertani kérdésekben segíti a vezetőség, ill. a kollégák munkáját,  
• részt vesz az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében (tartalmi és 

módszertani korszerűsítés), 
• részt vesz az egységes követelményrendszer kialakításában, a tanulók 

ismeretszintjének folyamatos mérésében, értékelésében, 
• segíti a pályakezdő pedagógusok munkáját, 
• gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának 

szakmai segítéséről, 
• a munkaközösség tagjai segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a 

munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, 
értékelések előkészítéséhez. 

 
Iskolánkban a következő munkaközösségek működnek: 

• alsó tagozatos, 

• tanórán kívüli foglalkozások, 

• nevelési, 

• idegen nyelvi, (angol, német) 

• humán, (magyar nyelv és irodalom, történelem, hittan, könyvtár) 

• reál, (matematika, fizika, kémia, természetismeret, földrajz, biológia, informatika)  

• készségtárgyak, (ének, testnevelés technika, rajz) 
 

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

A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása 
előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös 
tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: 
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• a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 

• iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  

• iskolán kívüli továbbképzések, 

• a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 

A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőséggel szóban és írásban tájékoztatják 
egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken 
belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 
 

A sportkör és az iskolai vezetők közti kapcsolattartás rendje 

Az iskolai sportkörök célkitűzéseinek megfelelően a köznevelésről szóló törvény vonatkozó 
érvényes rendelkezései alapján működik a Sportköri Szabályzatban foglaltak szerint.  
 
 
 
Az iskolai sportkör célja: 

• az intézmény pedagógiai programjával összhangban segítse elő a mindennapos 
testedzés megvalósítását és a sportban tehetséges fiatalok versenyszerű 
foglalkoztatását, 

• a NAT követelményrendszerét és a helyi tantervben foglaltakat figyelembe véve az 
iskolai sportkör programját úgy kell kialakítani, hogy erős szálakkal kötődjék a tanórai 
testneveléshez.  

 
Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a testnevelés órán és a szabadon 
választható délutáni sportfoglalkozásokon biztosítja. 
 
Az iskola 

• részt vesz a tanórán kívüli testnevelési és sportfoglalkozások szervezésében, 
• ellenőriz, beszámoltat (tanévenként), 
• az alaptevékenységet megvalósító foglalkozásra a létesítményeket, eszközöket 

ingyenesen biztosítja. 
• az országos versenyekre történő utazás költségeit vállalja. 

 
A szülői szervezet és az iskola közösségeinek együttműködése 

Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény 
működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező 
szülői szervezetet hozhatnak létre. 
 

A szülői szervezet, közösség dönt  
• saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 
• tisztségviselőinek megválasztásáról, 
• azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot a szülői szervezetre 

átruházza. 
 
Az iskolai szülői szervezet, közösség figyelemmel kíséri a  tanulói jogok érvényesülését, a 
pedagógiai munka eredményességét, a tanulók csoportját érintő bármely kérdésben 
tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől. 
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A szülői szervezet véleményezési joggal részt vesz a tanulók jogainak érvényesítésével, 
kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben, a nevelési-oktatási intézmény által hozott 
döntések, intézkedések ellen benyújtott kérelmek elbírálásában. 
 
A szülői szervezet véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével 
kapcsolatos valamennyi kérdésben.  
Ki kell kérni a szülői szervezet véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ, továbbá a 
házirend elfogadása előtt. 
 
A szülői szervezet az intézményvezető előzetes engedélyével térítésmentesen használhatja az 
iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. 

 

 

 

Szülői munkaközösség 

Az intézményben a szülőknek a köznevelési törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, 
kötelességük teljesítése érdekében szülői munkaközösségek működnek. 
 

Az osztályok, csoportok szülői munkaközösségeit az egy osztályba, csoportba járó tanulók, 
gyermekek szülei alkotják. 
 

Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből a következő tisztségviselőket 
választják: elnök, elnökhelyettes, pénztáros. 
 

Az osztályok, csoportok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat 
delegáltjuk, vagy az osztályfőnök segítségével juttatják el az intézmény vezetőségéhez. 
 

Szülői választmány 

Az iskolában a magasabb jogszabályokban előírtak szerint, az intézmény működésében 
érdekelt személyek és szervezetek együttműködésének előmozdítására, a nevelő-oktató 
munka segítésére, valamint az iskolahasználók érdekeinek jobb képviseletéért szülői 
választmány működik. 
A szülői választmány tagjai a szülői munkaközösségek delegáltjai. 
 

A szülői választmány évente legalább két alkalommal tanácskozik. 
A szülői választmány az iskola közösségeivel, tagjain és a meghívottakon keresztül tartja a 
kapcsolatot. A kapcsolattartás a szülői értekezleteken történik. 
 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről az intézmény vezetője évente legalább 
két alkalommal tájékoztatja a szülői választmányt.  
 

Az intézmény vezetője rendszeres kapcsolatot tart a szülői szervezetekkel a szülői 
választmány ülésein, a fogadóórákon, illetve előzetesen egyeztetett időpontban. 
A szülői szervezetek az intézményvezetőt fogadóóráján megkereshetik kérdéseikkel, 
problémáikkal.  
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 A szülők és pedagógusok együttműködésének formái 

Minden iskola létét, szükségességét a mögötte álló szülők társadalma igazolja.  

 Iskolánk egyházi szelleme csak akkor születhet meg, ha a szülők is közösséget alkotnak, 
hiszen „a keresztény hit is egy közösség ölén születik és növekszik.” 6  

Az iskola a szülőktől is elvárja, hogy elfogadják az iskola katolikus jellegét, ne neveljenek, 
tegyenek az iskola ellen, hanem erkölcsileg is támogassák azt.  

Az iskola a szülőkkel igyekszik mind jobban megismertetni szellemiségét, nevelési alapelveit. 
Ezt a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartással igyekszünk elérni. Az iskola elvárja, hogy 
a szülők ebben aktívan részt vegyenek. 

A katolikus iskola pedagógusainak feladata, hogy jogos problémák esetén a szülőkkel együtt 
megkeressék, azok mindenki számára megnyugtató megoldását.  

 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, az 
iskola vezetősége és az osztályfőnökök tájékoztatják. A szülők kérdéseiket, véleményüket, 
javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, a szülői munkaközösség útján közölhetik az 
iskola igazgatóságával, nevelőtestületével. 

 
Az együttműködés formái: 

 
Szülői értekezlet 

Szülői értekezletet legalaább évente kétszer, a tanév elején és félévkor tartunk, ezen kívül 
olyan esetekben, ha az osztályfőnök, a szülő vagy az iskolavezetés kezdeményezi. 

Feladata: 

• a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása. 

 

A szülők tájékoztatása: 

• az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

• a helyi tanterv követelményeiről, 

• az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

• az iskola mérési rendszeréről, 

• a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

• az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, 

• a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 
iskola igazgatósága felé. 

 

Fogadóóra 

                                                           
6 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977) 
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Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül a szülő 
tájékoztatása saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról.  

 

Ezen kívül a tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal: 

• otthoni tanulás, 

•  a szabadidő helyes eltöltése, 

• lelki problémák, hitbeli problémák, 

• egészséges életmódra nevelés, 

• tehetséggondozás, 

• továbbtanulás stb. 

A szülői értekezletek és fogadóórák idejét az éves munkaterv tartalmazza. A szülők, illetve a 
nevelők előzetes egyeztetés alapján ettől eltérő időpontban is konzultálhatnak. 

 

Nyílt tanítási nap 

Iskolánkban az alsó tagozaton (1-4. évfolyam) ősszel és tavasszal, ill. január-február 
hónapban tartunk nyílt napot a leendő elsős tanulók szülei számára.  

 

A felső tagozaton (5-6. évfolyamon) ősszel, ill. tavasszal kínálunk betekintést a tanítási 
órákba.  

A napköziben a második évfolyamon a nagyszülőknek szervezünk nyílt tanítási délutánt. 
 

Írásbeli tájékoztatás 

Feladata: a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányi előmeneteléről magatartásával 
összefüggő eseményekről az ellenőrző vagy tájékoztató füzet útján. 

A különféle iskolai vagy osztály szintű programokról alsó tagozaton az üzenő füzet, felső 
tagozaton az ellenőrző könyv ill. osztályfőnöki füzet útján tájékoztatunk. 

Tanév elején nyomtatott formában valamennyi szülőt értesítünk az adott tanév rendjéről. 
(szünetek, szülői értekezletek, fogadóórák, rendezvények stb. időpontjairól.)  
 

Honlap 
Feladata, hogy a szülők és minden érdeklődő betekintést nyerjen az iskola nevelő- és oktató 
munkájába, szellemiségébe, eredményeibe, közösségi életébe stb. 

Iskolaközösség 

Az iskolaközösséget az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók összessége alkotja. 
 
Osztályközösség 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. 
Az osztályközösség élén, mint vezető pedagógus, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel 
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a feladattal az intézményvezető bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket 
munkaköri leírásuk alapján végzik. 
 
Diákok közösségei 

Az iskolánkban diákközösség működik. A diákönkormányzat tagjait a 3-8. osztályok 
delegálják. Vezetője a nevelőtestület tanára, akit az intézmény vezetője bíz meg.  
 
A diákközösség döntési jogkört gyakorol – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával – 
saját közösségi életének tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik 
megválasztásában. 
 
A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: 

• saját működéséről, 
• hatáskörei gyakorlásáról. 

 
A diákközösség véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
 
 
Az iskolai diákközösség véleményt nyilváníthat:  

• a tanulók közösségét érintő kérdések meghozataláról, 
• a házirend elfogadása előtt, 
• a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséről, megszervezéséről, 
• az iskolai sportkör működési rendjének megállapításáról, 
• a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításáról. 

  
A diákközösség tanári felügyelettel térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, 
berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. 
 
A diákközösség összehívását vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében 
meghatározottak szerint. 
 
Évente egy alkalommal összehívjuk az iskolai diákközgyűlést, melyen az intézmény vezetője, 
vagy megbízottja a tanulókat tájékoztatja az iskolai élet egészéről, az elért eredményekről. A 
diákközgyűlés összehívásáért a DÖK vezető a felelős.  
 

 A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az iskola 
igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. 
Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 
diákönkormányzat vezetőségének ülésén, a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a 
diákönkormányzat vezetőségének ülésén és faliújságon keresztül, az osztályfőnökök 
folyamatosan az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat. 
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, ill. 
választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a 
nevelőtestülettel vagy a szülői munkaközösséggel. 
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 
folyamatosan tájékoztatják. 
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A tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, alkalmai, lehetőségei: 

• kötelező tanítási órák, nem kötelező iskolai órák, 

• szakköri foglalkozások, 

• énekkari órák, 

• közös kirándulások, 

• klubdélutánok, 

• közösen végzett hasznos munkák, 

• sportversenyek, 

• vetélkedők, 

• különböző diák fórumok, 

• személyes megbeszélések stb. 
 

2.14.2 Kapcsolattartás külső partnerekkel 
 

Az intézmény külső kapcsolatai:  

Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató és esetenként az iskolalelkész képviseli. Az 
igazgatóhelyettesek a vezetői feladatmegosztás szerint tartanak rendszeres kapcsolatot a külső 
szervekkel. 

Rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az iskola: 

• a fenntartóval,( Győri Egyházmegye, 9021 Győr Káptalandomb 5/b.) 
a kapcsolattartás formái: személyesen, szóban, írásban, intézményvezetői értekezletek 
során, 
• az intézmény püspöki biztosával, (a csornai Jézus Szíve Plébánia plébánosa) 
Az intézmény vezetője a plébánossal rendszeres kapcsolatot tart fenn, tájékoztatja az 
intézményben történt eseményekről, egyezteti vele a terveket, tennivalókat. 

 
Az éves munkaterv elkészülte előtt egyezteti a havi szentmisék, megemlékezések,  az adventi, 
nagyböjti hetek, a közös rózsafüzér, keresztút, a Veni Sancte, Te Deum, stb. időpontját és 
tartalmát. 

 
• a KPSZTI-vel (Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet), 

• a Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályával, 

• a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézettel, 

• Oktatási Hivatallal, 

• Csorna Város Önkormányzatával, 

• az önkormányzati és állami iskolákkal, 

• néptánciskolával, zeneiskolával, 

• óvodákkal, 
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• az egyházmegyei katolikus iskolákkal, 

• a szakmai továbbképzéseket szervező tankönyvkiadókkal,  
• közművelődési intézményekkel, 

• a Gyermekjóléti Szolgálattal, 

• a Nevelési Tanácsadóval, 

• az ifjúságvédelemmel, 

• katolikus plébániákkal, 

• a helyi sajtóval (újságok, televízió) 

• a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével, 

• sportegyesületekkel, 

• helyi múzeummal stb. 

• iskola orvossal, védőnővel,stb. 
 

Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az intézmény rendszeres 
munkakapcsolatot tart fenn a következő intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 
 

• az intézményt támogató Alapítvány kuratóriumával, az alapítvány képviselőjén 
keresztül, 

• az egyházközség képviselőtestületével, az intézmény vezetője hivatalból az 
egyházközség képviselőtestületi tagja, 

• a város oktatási intézményeivel, a városi értekezletek, továbbképzések, versenyek, és 
egyéb rendezvények, konferenciák alkalmával, 

• KLIK ( helyi tankerület) vezetésével. 
 
A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető és az 
igazgatóhelyettesek a felelősek. 
 
 

2.15 TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 
 

A vizsgák rendje 

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei, vagy az osztályozó vizsgán, a 
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell 
megállapítani.  
A tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 
 

2.15.1 Osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló vizsga 
 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 
megállapításához, ha 
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• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 
• engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
• a törvényben meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozó vizsgát tehet, 
• a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát, 
• egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 

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

 
Az igazgató előírhat különbözeti vizsgát más iskolából, évfolyamról vagy iskolaszerkezeti 
típusból érkezett tanulóknak a tanrendek, tananyagok összevetése után. 

Ugyancsak különbözeti vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki alapóraszámú csoportból 
emeltóraszámú csoportban kívánja folytatni tanulmányait. 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 
vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.  
A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 
körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 
gondatlan magatartására.  
Az intézményvezető hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az 
intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, 
ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a 
vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 
 

2.15.2 Félévi osztályozó vizsgák 
 

Ha iskolánk tanulójának mulasztása az első félév végére meghaladja a 250 tanítási órát, vagy  

egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel 
értékelhető, (tantárgyanként minimum 3 érdemjegy) félévkor osztályozó vizsgát kell tennie a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

Az osztályozó vizsgát a félév utolsó tanítási napja előtt 2 héten belül kell megtartani. 

• megszűnik a tanulói jogviszonya annak a nem tanköteles tanulónak, aki 30 tanítási 
óránál többet mulaszt igazolatlanul, (feltéve, hogy az iskola a tanulót, illetve szülőjét 
legalább 2 alkalommal figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire). 

 

2.15.3 Év végi osztályozó vizsgák 
 

Ha a tanuló mulasztása egy tanítási évben (igazolt és igazolatlan mulasztás együttesen) 

meghaladja a 250 órát, vagy 

• egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év 
közben nem volt érdemjeggyel értékelhető 
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• (a tanévben tantárgyanként minimum 6 érdemjegy), valamint az igazolatlan órák 
száma nem haladja meg az igazolt mulasztások számát, év végén osztályozó vizsgát 
köteles tenni. 

Év végi osztályozó vizsgát kell tennie iskolánkban annak a tanulónak, 

• akit az iskola igazgatója felmentett a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 
(magántanuló), 

• akinek az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 
követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. 

Osztályozó vizsga esetén a tanuló továbbhaladását iskolánk abban az esetben biztosítja, ha a 
tanuló az osztályozó vizsga tantárgyai mindegyikéből legalább elégséges osztályzatot szerzett, 
vagy megfelelően teljesített minősítést kapott. Ellenkező esetben a tanuló az évfolyam 
megismétlésével folytathatja tanulmányait intézményünkben. 

Az év végi osztályozó vizsgát a tanév utolsó tanítási napja előtt 2 héten belül kell megtartani. 
 

2.15.4 Javítóvizsgák 
 

Ha a tanuló a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból - „elégtelen” osztályzatot szerez, a 
következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet.  

(Kivételt képez ez alól, ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 
együttesen a kettőszázötven tanítási órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc 
százalékát meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt 
érdemjeggyel értékelhető.)  

A sikertelen javítóvizsga vagy a vizsgaengedély meg nem adása évfolyamismétlést von maga 
után. 

Iskolánkban a tanuló javítóvizsgát akkor tehet, ha  

• tanév végén az elégtelen osztályzatot kapott valamilyen tantárgyból, 

• az osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol maradt, 

• az osztályozó vizsgát nem fejezte be, 

• az osztályozó vizsgát az előírt időpontig nem tette le. 

A javítóvizsgákat minden év augusztus 20. és augusztus 31. közötti időszakban tartjuk 
iskolánkban.  

A magasabb évfolyamra a tanuló abban az esetben léphet, ha a javítóvizsgán minden 
vizsgatantárgyból legalább elégséges osztályzatot, vagy megfelelően teljesített minősítést 
kapott. 
 

Az osztályozó, különbözeti, pótló vizsgára az intézmény vezetőjénél a tanuló – kiskorú tanuló 
esetén a szülője – jelentkezhet a fenti feltételek megléte esetén. 
 

A vizsga időpontját az intézmény vezetője határozza meg. 
 
Az évfolyam megismétlése – kivéve, ha a tanuló betöltötte a tizenhatodik életévét és nem 
végezte el az általános iskola hatodik osztályát – nem tagadható meg abban az iskolában, 
amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló kérésére az intézmény vezetője köteles 
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segítséget nyújtani ahhoz, hogy a tanuló a megkezdett tanulmányait másik iskolában vagy a 
Köznevelési Hídprogram keretében folytathassa. 
 

Ha a tanuló részére engedélyezték, hogy a sikeresen befejezett évfolyamot megismételje, 
kérelmére a magasabb iskolai évfolyamra lépésről a megismételt iskolai évfolyamon elért év 
közbeni érdemjegyek, félévi és tanítási év végi osztályzatok alapján kell dönteni. 
 

2.15.5 A tanulók továbbhaladása 
 

A tanuló továbbhaladása akkor biztosított, ha az évfolyamon, a tanév végén minden tárgyból 
legalább elégséges osztályzatot kapott. Ha a tanuló első alkalommal nem tesz eleget az első 
évfolyamon követelményeinek, munkája előkészítő jellegűnek minősül és – 
jogkövetkezmények nélkül - az első évfolyamon folytatja tanulmányait. 

A tanév végi elégtelen tantárgyi osztályzat javítóvizsgán javítható. 

Az évi 250 tanítási óránál többet mulasztott tanulók, illetve akinek valamely tantárgyból a 
hiányzása eléri az éves óraszám 30 %-át az a tanuló nem osztályozható.  

Amennyiben az igazolatlan hiányzások száma meghaladja az igazolt hiányzásokét, a 
nevelőtestület többségi döntésével osztályozó-vizsgára bocsáthatja. Az osztályozó vizsgán 
szerzett „elégtelen” minősítés osztályismétlést von maga után. 

A félévi és év végi osztályzatok, valamint a magatartás és szorgalom minősítése ellen 
fellebbezésnek nincs helye. 

 

2.16 A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI 
 

2.16.1 Felvétel az általános iskolába 
 

A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. Beiskolázásunkat nem köti 
körzethatár. A tanulók felvételéről az igazgató dönt. 

A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az intézmény 
pedagógiai programját és elkötelezettek legyenek annak megvalósítására. 

Az általános követelményeket kiegészítő szempontok az 1. évfolyamon: iskolaérettség írásos 
igazolása; idősebb testvér már az iskola tanulója; óvodánkból érkezés, egyházközséghez 
tartozás.  

A felvételt a csornai állami tankerület igazgatója (vagy az iskola fenntartója) által 
meghirdetett módon és időben lehet kérni az iskolánkban - a szülő és a gyermek együttes 
megjelenésével. 

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

• a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt, 
• szükség esetén a szakértői bizottság véleményét, 
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
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• a szülő személyi igazolványát. 
 
Az elutasító döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést az iskola 
igazgatójához kell benyújtani, az elutasítás kézhezvétele után nyolc napon belül. 

A második évfolyamtól felfelé a felvételnél a tanulmányi szempontokat is érvényesítjük. 
Plébánosi (lelkészi) ajánlás kérhető a vallásgyakorlásról, ill. hittan tanulás igazolásáról. 

 
Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról a szakmai munkaközösség 
véleményének kikérésével az intézményvezető dönt. 
 

2.16.2 Átvétel más oktatási intézményből 
 

A második-nyolcadik évfolyamba történő átvételnél alapvető szempont, hogy a szülő és a 
gyermek elfogadja az iskola katolikus értékrendjét, az intézmény pedagógiai programját és 
együttműködjön annak megvalósításában. 
A fenti feltételek teljesülése estén, az üres tanulói helyek függvényében, a tantárgyi 
rendszerek egybevetését követően, az esetleges különbözeti vizsgák sikeres teljesítése után 
történik.  

A tanuló felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve 
magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók 
létszámának figyelembe vételével az intézményvezető dönt. 
 

2.16.3 Tanulói jogviszony keletkezése 
 

Az iskolába felvett tanulóval az iskola tanulói jogviszonyt létesít, mely a beiratkozás napjával, 
vagy más iskolából való átvétel napjával kezdődik. A beiratkozás alkalmával, illetve – átvétel 
esetén - a tanulónak le kell adni a korábbi tanulmányokat igazoló bizonyítványát. 
Az iskolával létesített tanulói jogviszony időtartama alatt a tanuló igénybe veheti az iskola 
szolgáltatásait, használhatja helyiségeit, diákigazolványt kap, gyakorolhatja tanulói 
jogviszonyán alapuló jogait. 
 

2.16.4 Tanulói jogviszony megszűnése 
  

• Megszűnik a tanuló jogviszonya, az iskolai tanulmányok befejezése előtt, ha őt másik 
iskolába felvették. A jogviszony megszűnésének napja, a másik iskolába történő 
beiratkozás dátuma. 

  
• A tanulói jogviszony akkor is megszűnik, ha a tanuló már nem tanköteles korú, de 

tanulmányait még nem fejezte be, annak a tanévnek a végén, amelyikben 
tankötelezettsége megszűnik. 

 

A tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló tanulmányait nem 
kívánja továbbfolytatni. 
 

A tanuló jogviszonya az általános iskola 8. osztályának eredményes elvégzésekor is 
megszűnik. Ez esetben iskolai végzettségét igazoljuk. Ezt az iskola a Bizonyítványban, a 
Törzslapon és az Osztálynaplóban, valamint a Beírási naplóban dokumentálja. 
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Ha a tanuló betöltötte a tizenhatodik életévét, és nem végezte el az általános iskola hatodik 
évfolyamát.  
 
A tanuló (tanköteles kivételével) 30 óránál igazolatlanul többet mulasztott, feltéve, ha az 
iskola a tanulót és a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan 
óramulasztás következményeire. 
 

Az iskola a közoktatási törvény 73. § (5) bekezdése alapján a tanítási év utolsó napján 
egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem 
tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal 
nem teljesítette. 
  
Megszüntethetjük a tanulói jogviszonyát annak, aki kötelességeit vétkesen és súlyosan 
megszegte, - vétett a Házirend ellen -, és a fegyelmi határozata alapján másik iskolába kell 
helyezni (tanköteles esetében). 
 

2.16.5 Magántanulói jogviszony 
 

A tankötelezettség – a szülő választása alapján – iskolába járással vagy magántanulóként 
teljesíthető. 
 
A magántanulói státust kérelmezni, a kérést indokolni kell, továbbá ki kell kérni a lakóhely 
szerint illetékes Gyermekjóléti Szolgálat véleményét. (pl. betegség, gyógykezelés, családi 
probléma esetén). 
 A magántanuló a tanév végén (a testnevelés kivételével) minden, az adott évfolyamon 
oktatott kötelező tárgyból osztályozó vizsgát tesz. Az értékelés-minősítés és a továbbhaladás 
rendje azonos a többi tanulóéval. A magántanulók felkészüléséhez az iskola útmutatást nyújt, 
felkészítésükről a szülő gondoskodik.  
 

A tanulót felmentheti az igazgató a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha 
ezt a tanuló sajátos helyzete indokolttá teszi. Ebben az esetben a tanuló osztályozó vizsgán 
adhat számot a tantárgy követelményeinek elsajátításáról.  
 

 

2.17 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

 

2.17.1  A könyvtárhasználat oktatásának céljai és feladatai: 
 

• felkészíteni a tanulókat az önálló ismeretszerzésre, melynek valóságos háttere a 
könyv- és könyvtárhasználat hagyományos és elektronikus formája,  

• ismerjen meg különböző funkciójú könyvtárakat,  

• az információkeresés és feldolgozás technikái, módszerei épüljenek be minden 
tantárgy ismeretanyagába, illetve követelményeibe, 
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• legyenek képesek arra, hogy a különböző információforrásokból a szükségleteiknek 
megfelelő információkat megtalálják, s alkotó módon felhasználják, 

• tudják, hogy az információk értéke különböző, azokat kritikával kell fogadni, s 
helyességét ellenőrizni. Ez különösen az Interneten elérhető elektronikus 
dokumentumoknál fontos. Legyenek tehát aktív és kritikus befogadók! 

• az Információs Társadalom kívánalmainak megfelelő szemléletű, felkészültségű, a 
módszereket, technikákat ismerő és alkalmazó tanulók nevelése., 

• az információszerzés, feldolgozás és felhasználás írott és íratlan etikai szabályainak 
megismertetése és alkalmazása.  

 

 

 

 

     2.17.2 Fejlesztési követelmények:  

 
•  a tanuló ismerje meg a könyvtár alapvető feladatait, elrendezését, típusait, 

• tanuljon meg tájékozódni a könyvtár tereiben és az állományrészek között,  

• ismerje meg a könyvtári viselkedés alapvető normáit, s azokat tartsa be,  

• ismerje meg az alapvető hagyományos és elektronikus dokumentumokat, s tudja 
azokat használni., 

• a kézikönyvtárnak a tájékoztatásban betöltött funkcióját ismerje, s legyen képes a 
feladataihoz megfelelő kézikönyv (nyomtatott és elektronikus) használatára, 

• tudja használni a könyvtár katalógusainak hagyományos és elektronikus formáját, 

• legyen képes a feladataihoz megfelelő forrás kiválasztására (hagyományos és 
elektronikus), ezekből információkat gyűjteni és feldolgozni,  

• tudja az idézés és a forrásra hivatkozás szabályait, s azokat alkalmazza is.  

 

 

 

2.17.3 A könyvtárhasználat területei 

 

Általános könyvtárhasználati ismeretek: a könyvtár rendje, használata, különböző 
könyvtártípusok megismertetése. 

• Dokumentumismeret: a dokumentumok tartalmi és formai megismerése s az ezzel 
kapcsolatos technikák megismerése. 
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• A könyvtári tájékoztatás eszközei: a tájékoztatás direkt (kézikönyvek, 
kézikönyvtár) és indirekt (katalógusok, bibliográfiák) eszközeinek használata az 
információ gyors eléréséhez, megtalálásához. 

• A szellemi munka technikája: a különböző forrásokból szerzett információk 
feldolgozásának, alkalmazásának, újraalkalmazásának ismeretei. 

 

 2.17.4  Az alapfokú nevelés-oktatás kezdő szakasza 
 

(1–4. évfolyam) 

Általános fejlesztési követelmények: 

• az iskolai könyvtár rendszeres látogatásával szerezzen tapasztalatokat  a tanuló a 
könyvtárban végezhető tevékenységekről. Tudja azonosítani a könyvtár tereit és 
állományrészeit. Ismerje meg a könyvtár használatának módját és a könyvtárban való 
viselkedés szabályait.  

• ismerje a főbb dokumentumfajták jellemzőit, és tudjon információkat keresni az 
életkorának megfelelő anyagokból, 

• legyen képes használni az életkorának megfelelő segédkönyveket, 
• megadott forrásból tudjon tényeket, adatokat kiemelni. Legyen képes 

gyermekkönyvek és folyóiratok szerkezetében eligazodni, a kiválasztott 
szövegrészek tartalmáról beszámolni. Tudja a felhasznált dokumentum főbb adatait 
megnevezni, 

• tapasztalatain keresztül ismerje fel a könyvtár szerepét a tanulásban és a szabadidős 
tevékenységekben. Ismerje meg a lakóhelyi gyermekkönyvtárat, és használata során 
tudja alkalmazni az iskolai könyvtárban szerzett tapasztalatait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Befogadó tárgy: Magyar nyelv és irodalom 

Belépő tevékenységformák Tartalom A továbbhaladás feltételei 

1. évfolyam 

Évi óraszám: 4 
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• Látogatás az iskolai 
könyvtárban  

• Válogatás a korosztálynak 
készült könyvekből: leporellók, 
képeskönyvek, mesekönyvek 
vallási jellegű mesekönyvek 

• A könyvtárban elvárt 
viselkedési szabályok tanulása 

• Szavak magyarázata 
gyermeklexikon használatával 

• A könyvtár terei, 
szolgáltatásai. A 
könyvkölcsönzés módja 

• Olvasási szokások alakítása a 
könyvtárban 

• Gyermeklexikon használata  

 

 

 

 

 

 

2. évfolyam 

Évi óraszám: 4 

• Gyermekkönyvek válogatása 
megadott témához, egyéni 
érdeklődés szerint. Kölcsönzés 

• Eligazodás a könyvekben 
tartalomjegyzék alapján 

• Tájékozódás a gyermeklexikon 
betűrendjében 
a keresésben vallási fogalmak, 
személyek 

• Ismerkedés gyermeklapokkal 

• Gyermekkönyv tartalmának 
megállapítása a kép és a szöveg 
együttes értelmezésével 

• A könyvtárhasználat szabályai 

• A könyv tartalmi és formai 
elemei, főbb adatai 

• Gyermeklexikon szerkezete, 
használata 

• Gyermeklapok 
 

• Felismeri a könyv főbb formai 
és tartalmi elemeit, meg tudja 
állapítani szerzőjét és címét 

• Gyermekkönyv témájának 
megállapítása a cím és az 
illusztrációk segítségével 

• Segítséggel keresni tud a 
gyermeklexikon betűrendjében 

3. évfolyam 

Évi óraszám: 4 

• Könyvek keresése a szabad-
polcon szerző és cím szerint 

• Szépirodalmi és ismeret-
terjesztő művek témájának 
megállapítása (cím és 
tartalomjegyzék alapján) és 
csoportosításuk a főbb 
állományrészek szerint 
vallási tárgyú könyvek, 
szépirodalom hangsúlyos 
kerestetése 

• Ismeretlen szavak értelmezése 
gyermeklexikon és értelmező 
szótár segítségével. A magyar 
helyesírási szótár használata 
 

• A könyvtár terei és 
állományrészei 

• A könyvek tartalmi 
csoportjai: szépirodalom, 
ismeretterjesztő irodalom 

• A szótárak szerkezeti 
jellemzői, használata 

• Adatok, információk 
gyűjtésének, célszerű 
elrendezésének módja 

• Eligazodás a könyvtár 
tereiben és a gyermekkönyvek 
között 

• A könyv témájának 
megállapítása a főbb tartalmi és 
formai elemek segítségével 

• Az ismeretterjesztő és 
szépirodalom 
megkülönböztetése 

• Címszavak keresése a 
gyermeklexikon és szótár 
betűrendjében 

4. évfolyam 
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Évi óraszám: 6 

• Látogatás a lakóhelyi 
gyermekkönyvtárban. 
Mesegyűjtemények, gyermekek 
részére készült verseskötetek 
válogatása a szabadpolcon 

• Megadott szempontok alapján 
a könyvtár megfigyelése, a 
tapasztalatok feljegyzése 

• Az iskolai és 
gyermekkönyvtárról szerzett 
tapasztalatok összehason-lítása, 
hasonlóság, különbség rögzítése 
írásban rajzban. Az iskola 
jellegének megjelenése az 
iskolai könyvtár állományában 

• Ismeretlen fogalmak, szavak 
keresése lexikonban, szótár 
betűrendjében 

• Fogalmak, nevek, témakörök 
keresése enciklopédiában a 
mutatók és a tartalomjegyzék 
alapján  

• Azonos fogalmak keresése az 
alapvető segédkönyv-típu-
sokban; hasonlóságának és 
különbségének megállapítása 

• Tények és adatok gyűjtése 
segédkönyvekből tantárgyi 
témához. Csendes percekhez 
anyaggyűjtés. A szerzett 
ismeretekről jegyzet, vázlat 
segítségével beszámoló 
 

• A lakóhelyi gyermekkönyvtár 
(terek, állományrészek, 
szolgáltatások) 

• Gyermekek részére készült 
gyermeklapok, gyermekrovat 

• Az enciklopédia jellemzői, 
gyermekenciklopédiák 

• A nem nyomtatott 
dokumentumok alaptípusai 

• Szaktárgyi feladatok 
megoldása a megismert 
dokumentumokkal 
 

• Könyvek tartalmi és formai 
elemeinek (pl. tartalomjegyzék, 
fülszöveg) felhasználása a 
tartalom megállapításához 

• Tájékozódás szótárakban , 
gyermeklexikonokban, 
segítséggel enciklopédiában  

• Gyűjtőmunka  
megadott segédkönyvből  

segítséggel, beszámoló a  

megtalált információról 

 

 

 

 

 

2.17.5  Az alapfokú nevelés-oktatás záró szakasza 
 

(5–8. évfolyam) 

Általános fejlesztési követelmények: 
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• igazodjon el a könyvtár tereiben, állományrészeiben, tudja igénybe venni 
szolgáltatásait. Használja rendszeresen az iskolai könyvtárat. Ismerje és alkalmazza a 
könyvtárhasználat szabályait és kövesse a könyvtárban való viselkedés normáit., 

•  a dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen képes 
önálló használatukra. Lássa, hogy a technika fejlődésével az információk 
folyamatosan változó ismerethordozókon jelennek meg, és szerezzen tapasztalatokat 
ezek használatában, 

• ismerje a kézikönyvtár szerepét a tájékozódásban. Iskolai feladatai megoldásához és 
mindennapi tájékozódásához tudja önállóan kiválasztani és használni a megfelelő 
segédkönyveket. Tudjon különböző szempontok szerint dokumentumokat keresni a 
könyvtár katalógusaiban, adatbázisaiban, 

• tudjon feladataihoz forrásokat választani, megadott szempontok alapján belőlük 
információkat szerezni, és elvégzett munkájáról beszámolni. Tudjon a 
dokumentumokból szabályosan idézni és a forrásokra hivatkozni, 

• tapasztalatai alapján lássa a könyvtárnak az ismeretszerzésben, a szabadidő tartalmas 
eltöltésében betöltött szerepét. Az iskolai könyvtár rendszeres igénybevételén túl 
ismerje meg és használja a lakóhelyi közkönyvtárat is. Szerezzen tapasztalatokat 
arról, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök kibővítik a 
hagyományos könyvtári tájékozódás kereteit. 
 

Befogadó tárgy: magyar nyelv és irodalom 

5. évfolyam 

Évi óraszám: 5 

Belépő tevékenységformák Tartalom A továbbhaladás feltételei 

• A könyvtár tereinek és 
állományrészeinek 
megkülönböztetése 

• Szöveges és képi információk 
értelmezése  

• Könyvek tartalmának 
megállapítása és ismertetése 
formai és tartalmi elemeik 
felhasználásával 

• Könyvek keresése különböző 
tantárgyak megadott témáihoz 
Csendes percekhez 
anyaggyűjtés. 

• Segédkönyvek használata 
ismeretlen fogalmak, 
kifejezések, eseményekhez, 
személyekhez kapcsolódó 
adatok kereséséhez, 
nyelvhelyességi önellenőrzéshez 

• A felhasznált források 
azonosítása a dokumentumok 
főbb adatainak megnevezésével 

• A könyvtár raktári rendje 

• Dokumentumtípusok: könyv, 
időszaki kiadvány, sajtótermék, 
évkönyv 

• Segédkönyvek: szótár, lexikon, 
enciklopédia 

• Könyvtári gyűjtőmunka 
különféle tantárgyak megadott 
témáihoz 

• Szótárak, gyermek-lexikonok 
használata 



II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA  

 

 

 

73 

Befogadó tárgy: informatika 

6. évfolyam 

Évi óraszám: 4 

Belépő tevékenységformák Tartalom A továbbhaladás feltételei 

• Megadott művek keresése és 
tematikus gyűjtőmunka a 
könyvtár szabadpolcos 
állományában a feliratok és a 
raktári jelzet segítségével 

• Különböző típusú és témájú 
dokumentumok formai, tartalmi 
és használati jellemzőinek 
megállapítása  

• Azonos művek keresése 
különböző ismerethordozókon 

• A katalóguscédula 
értelmezése. Tájékozódás 
dokumentumokról a szerző, cím 
és egyéb szempontok szerint a 
betűrendes leíró katalógus 
segítségével 

• Raktári rend, raktári jelzet 

• Szépirodalom: betűrend 

• Ismeretközlő irodalom: 
szakrend 

• Dokumentumtípusok 
- nyomtatott (könyv,  

sajtótermékek) 

- nem nyomtatott  

(audiovizuális és  

számítógéppel olvasható) 

•  Betűrendes leíró katalógus 
szerkezete, használata 

•Tudjon eligazodni az iskolai 
könyvtár szabadpolcos 
állományában 

•Legyen képes 
megkülönböztetni a főbb 
dokumentumtípusokat 

•Tudjon szerző és cím szerint 
keresni a betűrendes leíró 
katalógusban 

Befogadó tárgy: magyar nyelv és irodalom 

Évi óraszám: 4 

Belépő tevékenységformák Tartalom A továbbhaladás feltételei 

• Különböző sajtótermékek 
megismerése. Vallási tárgyú 
sajtótermékek megismertetése, 
használtatása 

• Tematikus gyűjtőmunka 
folyóiratokból 

• A gyűjtött anyag feldolgozása 
(jegyzetkészítés, rendszerezés, 
vázlatkészítés, felhasználás) 

• Segédkönyvek használata 
különböző szövegtípusok 
feldolgozásában 

• Segédkönyvek csoportosítása. 
Azonos fogalmak keresése és 
értelmezése szótárban, 
lexikonban és enciklopédiában 

• Nem szöveges információk 
(képek, ábrák jelek) értelmezése 

• Sajtótermékek jellemzői:  
- formai  

- tartalmi 

• Nyomtatott dokumentumok 
információi 
- szövegtípusok 

- illusztráció 

• Az adatfeldolgozás alapvető 
ismeretei 

• Anyaggyűjtés 
segédkönyvekből, 
sajtótermékekből 

• Jegyzet és vázlat készítése 

• Vizuális információk 
szerepének megértése  

Befogadó tárgy: informatika 

7. évfolyam 
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Évi óraszám: 3 

Belépő tevékenységformák Tartalom A továbbhaladás feltételei 

• A kézikönyvtár összetételének 
és tájékozódásban betöltött 
szerepének megismerése  

• A kézikönyvtár jellemző 
könyvtípusainak használata 
szaktárgyi feladatok 
megoldásában 

• Különböző típusú könyvtárak 
megismerése 
könyvtárlátogatással, ill. 
közvetett forrásokból 
 

• Kézikönyvtár: könyvtípusok, 
használati jellemzőik 

• Könyvtártípusok: nemzeti 
könyvtár, szak-, köz- és iskolai 
könyvtár  

• Tudja, hogy milyen 
könyvtípusok tartoznak a 
kézikönyvtárhoz 

• Tudjon információt keresni 
segédkönyvekben (szótár, 
lexikon, enciklopédia) 

• Szerezzen tapasztalatokat a 
lakóhelyi közművelődési 
könyvtárban 
Tudja, hogy hazánk nemzeti 
könyvtára az Országos Széchényi 
Könyvtár 

Befogadó tárgy: magyar nyelv és irodalom 

Évi óraszám: 4 

Belépő tevékenységformák Tartalom A továbbhaladás feltételei 

• Önálló tájékozódás a 
könyvtárban 

• Anyaggyűjtés különböző 
tantárgyak témáihoz 

• Egyszerűbb témák önálló 
feldolgozása a könyvtár 
dokumentumainak (segéd-
könyv, kézikönyv, ismeret-
terjesztő könyv, folyóirat stb.) 
felhasználásával Csendes 
percekhez anyaggyűjtés. 

• A forrásfeldolgozás 
lépéseinek alkalmazása: a téma 
pontos megfogalmazása, 
problémafelvetés, 
forrásválasztás és -feldolgozás 
segítséggel (jegyzetelés, 
rendszerezés, vázlatkészítés), 
beszámoló (szóban vagy 
írásban), hivatkozás a forrásra. 
Vallási témájú anyaggyűjtés. 

• A könyvtár 
dokumentumainak felhasználása 
különféle témák 
feldolgozásában 

• A kézikönyvtár funkciójának 
ismerete 

• Gyűjtőmunka 
segédkönyvekből 

• Jegyzet és vázlat készítése 

• Beszámoló megadott 
forrásból  

 

Befogadó tárgy: informatika 

8. évfolyam 

Évi óraszám: 3 
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Belépő tevékenységformák Tartalom A továbbhaladás feltételei 

• Források keresése szaktárgyi 
feladatokhoz tárgyi katalógusok 
segítségével 

• A keresett téma kifejezése 
tárgyszóval, ill. szakjelzettel 

• A tematikus keresés 
lépéseinek felismerése, 
gyakorlása  
 

 

• Tárgyi katalógusok: 
szakkatalógus, tárgyszó 
katalógus  

• Tudja, hogy a tárgyszó, ill. 
szakjelzet a könyv tartalmát 
fejezi ki 

• Tudjon a szakjelzet alapján a 
szabadpolcon ismeretterjesztő 
műveket keresni  

• Legyen képes – segítséggel – 
egyszerű keresési feladatokat 
megoldani a tárgyi katalógus 
felhasználásával 

Befogadó tárgy: magyar nyelv és irodalom 

Évi óraszám: 4 

Belépő tevékenységformák Tartalom A továbbhaladás feltételei 

• Forráskeresés tantárgyi vagy 
közhasznú problémák 
megoldásához a könyvtár tárgyi 
katalógusaiban  

• A kiválasztott források 
lényegének rögzítése 
cédulázással  

• Szóbeli vagy írásbeli 
beszámoló készítése többféle 
forrás felhasználásával.Vallási 
tárgyú téma feldolgozása 

• Tárgyi katalógus 

• Forrásjegyzék 

• Cédulázás 

• A könyvtár tájékoztató 
eszközeinek használata 
(kézikönyvtár, katalógusok) 

• Keresés segítséggel a 
könyvtár tárgyi katalógusaiban 

• Témafeldolgozás egy-két 
forrással  

 

 A tankönyv választásának szempontjai 

A könyvtári órák külön tankönyv használatát nem igénylik. A szaktárgyak taneszközeit és 
saját jegyzetet használnak a tanulók. 

A tananyag számonkérésének módjai 

A könyvtári órán adott értékelés a szaktárgyi jegy része. 

Az értékelés lehetőségei: -  tanórai aktivitás 
-  írásbeli felelt részeként a könyvtári ismeretek számonkérése                                    
-  beadandó önálló munka értékelése 

2.17.6  Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok 
 

Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 
Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros-tanár – részben munkaköri feladatként, részben 
megbízásos formában – a következő feladatokat látja el: 
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• előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását, 
• előkészítő felmérést végez, és lebonyolítja azt, 
• közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében, 
• megbízást kap a tankönyvek értékesítésének megszervezésére és lebonyolítására, 
• az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók 

számára beszerzett tankönyveket, azokat nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a 
tanulóknak, 

• a könyvtáros folyamatosan figyelemmel követi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult 
tanulók számának változását, 

• követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának 
alakulását, 

• követe a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét, 
• az éves tankönyvrendeléskor pótolja az elhasználódott köteteket, 
• a tanév közben lehetőséget biztosítja tanulók számára, a tanév közben jelentkező, 

tankönyv-elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására. 
 

3 HELYI TANTERV 

3. 1 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE 
 

A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola helyi tanterve a pedagógiai 
program önálló fejezete. 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI-
rendelet1., 2., 3., 5. sz. mellékletében kiadott tantárgyi kerettantervek (A, illetve B-változata) 
alapján készült helyi tantervek tantárgyi bontásban készültek el. 

Az 51/2012. EMMI kerettantervi rendelet mellékletei alapján készített helyi tanterveink 
az alábbi pedagógiai szakaszok kerettanterveit tartalmazzák: 

 

Melléklet száma Pedagógiai szakasz, iskolatípus 

1. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam 

2. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5-8. évfolyam 

 

Mindegyik szakaszban az alapóraszámú lehetőséget választottuk és a szabadon felhasználható 
órák segítségével alakítottuk ki az eddigi oktatási-nevelési gyakorlatunknak leginkább 
megfelelő óratervezetet. 

3. 2 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1–4. ÉVFOLYAM 

3. 2. 1  Célok, feladatok 
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Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben 
óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és 
nyitottságot. Átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai 
tanulás tevékenységeibe. Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, 
majd a tágabb társadalom értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermekjáték és mozgás iránti 
vágyának, segíti természetes fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának 
folyamatában – élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas 
tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal – fejleszti az alapvető képességeket és 
alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat alakít ki.  

Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és 
kötetlen tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a 
felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és 
gyakorlóterepet ad, magatartási normákat, szabályokat közvetít a társas közösségekben való 
részvétel és együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. 
Megerősíti a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva 
elősegíti a személyiség érését. Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a 
tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatát. Törődik azoknak a hátrányoknak a 
csökkentésével, amelyek a gyermek szociális-kulturális környezetéből vagy a szokásostól 
eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből fakadhatnak.  

A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel 
és bánásmóddal szolgálja. Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a 
tanulói tevékenységekre épít. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, 
valamint a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök 
kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési 
szükségleteit tekinti irányadónak. 

 

 

3. 2. 2  Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 
 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló törekszik a mások számára érthető és kifejező beszédre. Figyelemmel tud követni 
szóbeli történetmondást, magyarázatot. Fel tudja idézni, el tudja mondani mindennapi 
élményeit, olvasmányainak tartalmát. Részt vesz a beszélgetésben és vitában, meg tud 
fogalmazni saját véleményt. Egyéni sajátosságainak megfelelően képes szövegek értő 
olvasására, illetve fokozatosan kialakul a kézírása. Megismeri és alkalmazza az anyaggyűjtés 
és elrendezés szabályainak alapjait. Ismer és alkalmaz néhány alapvető helyesírási szabályt. 
Képes a korosztályának szóló irodalmi és ismeretterjesztő művek megértésére és 
értelmezésére. 

Idegen nyelvi kommunikáció 
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A tanulóban felébred a nyelvek és a nyelvtanulás iránti érdeklődés. Felfedezi, hogy más 
országokban más szokások vannak, más nyelvet beszélnek az emberek, ez a felfedezés 
nyitottabbá teszi más kultúrák befogadására. Egyszerű idegen nyelvi szóbeli 
kommunikációval próbálkozik. Idegen nyelvi tevékenységei a korosztályának megfelelő 
dalokhoz, versekhez, mondókákhoz és jelenetekhez kötődnek. 

Matematikai kompetencia 

A tanuló képes érzékelni a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzetét, méretét, képes a térben 
és a síkban tájékozódni. Gyakorlati tapasztalatait felhasználva felfedezi a mennyiségek közötti 
kapcsolatokat, képes ezen tapasztalatok megfogalmazására. El tud végezni egyszerű 
méréseket, az eredményeket a tanult mértékegységekkel le tudja írni. Képes a megtanult 
matematikai algoritmusok felidézésére és használatára gyakorlati tevékenységek során. Tud 
fejben számolni 100-as számkörben. El tudja dönteni egyszerű állítások igazságértékét, 
felismer egyszerű logikai kapcsolatokat. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

Kialakul a tanuló érdeklődése a szűkebb környezet jelenségeinek, folyamatainak megismerése 
iránt. Képessé válik a természeti világ alapvető jelenségeinek felismerésére, egyszerű 
törvényszerűségek meglátására. Képes arra, hogy egyszerű megfigyeléseket, kísérleteket 
végezzen el pontos utasítások alapján. Tud egyszerű technikai eszközöket megfelelő módon 
használni. Konkrét példákban felismeri az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását, 
a káros következményeket. Felismeri a közvetlen környezet védelmének fontosságát, és 
törekszik a helyes magatartásminták követésére. 

Digitális kompetencia 

Kialakul és fejlődik a tanulóban az IKT-eszközök használata iránti érdeklődés. Képessé válik 
az IKT-eszközök irányított használatára (pl. képek, információk keresése, rövid szöveg 
létrehozása, továbbítása). 

Szociális és állampolgári kompetencia 

Kialakul a tanulóban a társakkal történő közös feladatmegoldás képessége, tud irányítással 
együttműködni velük. Nyitott társai megismerésére, igyekszik megérteni őket. Elfogadja a 
közösségben való normaalapú viselkedés szabályait. Megjelenik az egyre táguló környezet 
megismerése iránti igénye, amely hozzájárul a szülőföldhöz, a hazához való kötődés 
kialakulásához. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A tanuló motivált a kitűzött célok elérésében, vállalja az ezeket elősegítő feladatokat (pl. 
háziállatok, növények ápolása). Felismeri és megérti, hogy a feladatok megoldásához többféle 
út is vezethet, egyszerű élethelyzetekben képes ezeket segítséggel megtervezni. Megérti, hogy 
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felelős a vállalt feladatok teljesítéséért, belátja mulasztásai közvetlen következményeit, képes 
előre látni cselekedetei egyes kockázatait.  

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanulónak fejlődik az emocionális érzékenysége. Képes versek, mesék befogadását, 
elmondását segítő, a ritmusérzéket és a mozgáskultúrát fejlesztő játékokra és gyakorlatokra, 
ritmusos és énekes rögtönzésekre, szerepjátékokra. Tanári segítséggel képes csoportos 
improvizációval kapcsolatos élmények szóbeli megfogalmazására, történetek, versek, átélt, 
elképzelt vagy hallott események zenei, vizuális vagy dramatikus megjelenítésére. 

A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló a korosztályának megfelelő szinten képes önállóan írni, olvasni, számolni. A tanulás 
iránti attitűdje pozitív. Egyre gyakorlottabb figyelme összpontosításában. Tanári segítséggel 
képes saját tanulását megszervezni, segítséggel képes csoportmunkában aktívan részt venni, a 
sok pozitív visszajelzés hatására ezt egyre magabiztosabban teszi. Segítséggel felismeri 
szükségleteit, gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális értékelésében. 
Képes kisebb segítséggel vagy anélkül házi feladatai elvégzésére. 
 

3. 2. 3  Egységesség és differenciálás 

 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 
sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 
egységes oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, 
amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, 
hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. 
A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási 
módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 
kibontakozását.  

Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a 
pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és 
az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken 
alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 
csökkentését, megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 
elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. 
Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, 
mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét 
megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  
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A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és 
a kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, 
de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó 
ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és 
segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés 
egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, 
elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 
vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez 
szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a 
tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – 
módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási 
ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 
alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. 
Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 
beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges 
többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, 
továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való 
hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre 
vonatkozóan A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. 
törvény a nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt 
vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal 
együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő 
nevelésére, oktatására. 

 

3. 3 TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK 

 

Óraterv az 1–4. évfolyam 

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

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

Idegen nyelvek 1 1 1 2+1 

Matematika 4 4 4 4 

Hit-és erkölcstan 1+1 1+1 1+1 1+1 
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Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki   1 1 

Szabadon tervezhető 2 2 3 3 

Hittan (nem számít bele az 
órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a 
szerint)  

1 1 1 1 

Rendelkezésre álló keret 25 25 25 27 

 

3. 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, FELSŐ TAGOZAT, 5–8. 
ÉVFOLYAM 

 

3. 4. 1 Célok, feladatok 
 

Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos 
szakasz nevelő-oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével olyan 
pedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész 
személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás 
és nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos 
más színtere, fóruma is. Az 5–6. évfolyamon – az 1–4. évfolyamhoz hasonlóan – továbbra is 
az alapkészségek fejlesztése kap fő hangsúlyt. Igazodva a gyermeki gondolkodás 
fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz figyelembe veszi, hogy a 10–12 éves tanulók 
gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Az 5–6. 
évfolyamokon ezért az integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, a 7–8. 
évfolyamon, a serdülőkor kezdetétől viszont hangsúlyossá válik az elvont fogalmi és elemző 
gondolkodás fejlesztése.  

Az általános iskola az 1–4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5–8. évfolyamokon is együtt 
neveli a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 
motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és 
tehetségüknek megfelelően felkészíti őket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő 
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továbbtanulásra, illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő 
szakaszára, összességében ezzel is támogatva a társadalomba való beilleszkedést.  

Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a nevelési célok elérését 
támogató érzelmi, szociális és kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes 
tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való 
részvételhez szükséges kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati 
tulajdonságok fejlesztésére. Feladatának tekinti az egyéni adottságok, képességek 
megismerésén alapuló önismeret fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, 
önbizalmának növelését. Mindehhez előnyben részesíti az életszerű, valóságos problémák és 
feladathelyzetek teremtését az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a 
feladat- és problémamegoldáshoz. 

 

 

 

 

 

 

3. 4. 2 Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 
 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló képes érzéseinek, gondolatainak, véleményének kifejezésére, adott szempont szerint 
újrafogalmazására, mások véleményének tömör reprodukálására. Képes ismert tartalmú 
szövegeket biztonságosan elolvasni, értelmező hangos olvasással. Képes hallott és olvasott 
szöveg lényegének felidézésére, megértésére, értelmezésére. Önállóan olvas nyomtatott és 
elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes a 
szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazására, különböző műfajú és rendeltetésű 
szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárására, értelmezésére és 
értékelésére. Korosztályának megfelelő módon részt vesz az infokommunikációs társadalom 
műfajainak megfelelő információszerzésben és információátadásban. Törekszik az olvasható 
és pontosan értelmezhető írásbeli kommunikációra. Elsajátítja a jegyzetelés alapjait. Képes 
rövidebb szövegek alkotására különböző szövegtípusokban és műfajokban. Képes rövidebb 
szövegek összegyűjtésére, rendezésére. Gyakorlott a helyesírási kézikönyvek használatában, 
törekszik a normakövető helyesírásra. Képes művek önálló befogadására és ennek szöveges 
interpretálására. Képes egyes nem verbális természetű információk adekvát verbális leírására. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

A tanuló felfedezi, megérti és alkalmazza a nyelvet vezérlő különböző szintű szabályokat, ami 
tudatosabbá és gyorsabbá teszi a nyelvtanulást. A beszédkészség és a hallott szöveg értése 
mellett törekszik a célnyelvi olvasásra és írásra is. Felfedezi a nyelvtanulás és a célnyelvi 
kultúra fontosságát. Próbálkozik önálló nyelvtanulási stratégiák alkalmazásával, és elindul a 
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tudatos nyelvtanulás és az önálló nyelvhasználat útján. Megérti és használja a gyakoribb 
mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi 
szükségletek konkrét kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, 
világosan beszél és segítőkész. 

Matematikai kompetencia 

A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben 
egyszerű modellek alkotására, illetve használatára. A tanuló felismer egyszerű ok-okozati 
összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. 
Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek 
összehasonlításában. A tanuló képes következtetésre épülő problémamegoldás során egyszerű 
algoritmusok kialakítására, követésére. A tanuló képessé válik konkrét tapasztalatok alapján 
az általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is érvek, cáfolatok 
megfogalmazására, egyes állításainak bizonyítására. 
 

 

 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló már képes felismerni a természet működési alapelveit, illetve az egyszerűbb 
technológiai folyamatokat és azok kapcsolatait. Egyre önállóban használja, illetve alkalmazza 
az alapvető tudományos fogalmakat és módszereket problémák megoldása során. Tudása és 
megfigyelési képességei fejlődésének köszönhetően tanári irányítás mellett, de mind 
önállóbban hajt végre kísérleteket, megfigyeléseket, amelynek eredményeit értelmezni is 
tudja. Technikai ismereteit és kompetenciáit kezdetben még irányítással, majd egyre 
önállóbban alkalmazza az iskolai és iskolán kívüli környezetben. Felismeri az emberi 
tevékenység környezetre gyakorolt káros hatásait, belátja, hogy erőforrásaink döntően 
végesek, és ezeket körültekintően, takarékosan kell hasznosítanunk. Nyitottá válik a 
környezettudatos gondolkodás és cselekvés iránt, képes környezettudatos döntések 
meghozatalára. 

Digitális kompetencia 

A tanuló mind motiváltabbá válik az IKT-eszközök használata iránt. Képes alapvető 
számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adatkezelés) felhasználni a tanórai és a 
tanórán kívüli tanulási tevékenységek során, illetve a hétköznapi életben. Egyre nagyobb 
biztonsággal és mind önállóbban képes felhasználni a számítógép és az internet által 
biztosított információkat, akár megadott szempontok szerinti gyűjtőmunkában is. A 
megszerzett információkból irányítással, majd egyre önállóbban képes összeállítani 
prezentációkat, beszámolókat. Ismeri az elektronikus kommunikáció (e-mail, közösségi 
portálok) nyújtotta lehetőségeket és használja is ezeket. Felismeri az elektronikus 
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kommunikációban rejlő veszélyeket és törekszik ezek elkerülésére. Látja a valós és a virtuális 
kapcsolatok közötti különbségeket, kellő óvatossággal kezeli a világhálóról származó 
tartalmakat és maga is felelősséggel viszonyul a világháló használóihoz. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére, 
megérti és elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az 
állampolgársághoz kapcsolódó alapvető fogalmakat. Képes együttműködni társaival az iskolai 
és az iskolán kívüli életben egyaránt, önként vállal feladatokat különböző, általa választott 
közösségekben. Képes társai számára segítséget nyújtani ismert élethelyzetekhez kapcsolódó 
problémák megoldásában. Megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért, 
ennek figyelmen kívül hagyása pedig akár súlyos következményekkel is járhat. Képes 
megfogalmazni véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni 
mások érvelését. A magyar és az európai kultúra, illetve hagyományok megismerésével 
kialakul a tanulóban az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való 
tartozás tudata. 

 

 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Ismert élethelyzetekben a tanuló képes mérlegelni, döntéseket hozni és felmérni döntései 
következményeit. Képes a korának megfelelő élethelyzetekben felismerni a számára kedvező 
lehetőségeket és élni azokkal. Terveket készít céljai megvalósításához, és – esetenként 
segítséggel - meg tudja ítélni ezek realitását. Csoportos feladathelyzetekben részt tud venni a 
végrehajtás megszervezésében, a feladatok megosztásában. Céljai elérésében motivált és 
kitartó. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanuló képes korának megfelelő, különböző művészeti (zenei, irodalmi, dramatikus, 
képzőművészeti, fotó- és film-) élmények több szempontú befogadására, élvezetére. Képes 
szabad asszociációs játékokra, gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezésére különböző 
művészeti területeken alkalmazott kifejezőeszközök, módszerek, technikák alkalmazásával. 
Képes történetek, érzések, élmények feldolgozására különböző dramatikus, zenei, tánc- és 
mozgástechnikai, továbbá képzőművészeti elemek alkalmazásával. Alakulóban van önálló 
ízlése, és ez megnyilvánul közvetlen környezete, használati tárgyai kiválasztásában, 
alakításában is. 

A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz tud írni, 
olvasni, számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök. A tanuló képes kitartóan 
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tanulni, a figyelmét összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását megszervezze. Képes 
a figyelem és a motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A 
tanulás iránti attitűdje pozitív. A tanuló egyre tudatosabban kezeli a saját tanulási stratégiáit, 
egyre gyakorlottabb abban, hogy felismerje készségeinek erős és gyenge pontjait, és hogy 
saját munkáját tárgyilagosan értékelje. Képes arra, hogy szükség esetén tanácsot, információt, 
támogatást kérjen.  

 

3. 4. 3 Egységesség és differenciálás 

 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 
sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 
egységes oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, 
amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, 
hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. 
A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási 
módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 
kibontakozását.  

Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a 
pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és 
az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken 
alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 
csökkentését, megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 
elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. 
Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, 
mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét 
megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és 
a kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, 
de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó 
ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és 
segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés 
egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, 
elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 
vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez 
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szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a 
tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – 
módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási 
ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 
alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. 
Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 
beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges 
többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, 
továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való 
hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre 
vonatkozóan A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. 
törvény a nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt 
vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal 
együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő 
nevelésére, oktatására. 

 

 

 

3. 5 TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK 
 

Óraterv az  5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Idegen nyelvek 3+2 3+2 3 3+0,5 

Matematika 4 3 3+1 3+1 

Hit-és erkölcstan 1+1 1+1 1+1 1+1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2+1     

Fizika     2 1+1 

Kémia     1+1 2 

Biológia-egészségtan     2 1+0,5 
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Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 9.§ 
1.a szerint)  

1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

3. 6 A TANKÖNYVVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI 
 

A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által elfogadott, illetve a fenntartó által engedélyezett tankönyveket, tanítási 
segédleteket használja. 

A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő 
szempontokat veszik figyelembe:  

 – a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  
 – a taneszköz legyen jól tanítható, jól tanulható; 
 – a taneszköz nyomdai kivitelezése legyen alkalmas a tantárgy óraszámának és 

igényeinek megfelelő használatra a tanév(ek) során; 
 – a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének 

fejlesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz 
állapotának megóvására; 

 – segítse a helyes tanulási szokások, az önálló ismeretszerzés képességének kialakítását; 
 – biztosítson lehetőséget a mennyiségi és minőségi differenciálásra egyaránt; 
 – változatos feladatokon keresztül szemléltesse a matematika szerepét a mindennapi 

életben; 
 – alakítsa ki az önellenőrzés igényét; 
 – ábraanyaga, betűmérete igazodjon az életkori sajátosságokhoz; 
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 – felépítése (témák, feladattípusok) logikus, könnyen követhető legyen; 
 – feladatrendszere változatos legyen tartalom, típus, nehézségi fok és funkció 

tekintetében. 
 – A tankönyv önmagában kiszolgálja az adott tantárgy helyi tantervébe foglaltak 

tanítását. 

 

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  
 – amelyek több éven keresztül használhatók;  
 – amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai; 
 – amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. 

munkafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló); 
 – amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti 

az órai munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédletekkel;  
 – amelyekhez biztosított a lehetőség olyan digitális hozzáférésre, amely segíti a diákok 

otthoni tanulását az interneten elérhető tartalmakkal. 
 

3. 7 AZ ÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS ELVEI ÉS ESZKÖZEI 

 
A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. A folyamatos, fejlesztő 

célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára munkájának eredményességéről, 
rendszeres tanulásra ösztönöz. 

A tanév eleji diagnosztikus felmérés segíti a tanítót a tanulók előzetes ismereteinek 
feltérképezésében, útmutatást ad a tanulócsoportra szabott tanítási módszerek, eljárások 
kiválasztásában. 

Témákat lezáró írásbeli felmérések tájékoztatják a tanítót, a tanulót és a szülőt a tanuló 
teljesítményéről a helyi tantervben rögzített követelményekhez viszonyítva. 

A tanév végi felmérés megmutatja az adott évfolyamon elsajátított ismeretek 
mennyiségét és minőségét. 

Az értékelés kiemelt szempontjai: 

 – a tanulók önmagukhoz mért fejlődése,  
 – az alapvető készségek, képességek fejlettségi szintje,  
 – tárgyi tevékenységben való jártasság,  
 – tanult műveletek értelmezése,  
 – a tanult számolási eljárások ismerete és alkalmazása.  

 

Az egyes tantárgyak specifikus értékelését a tantárgyak helyi tanterve tartalmazza. 
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3. 8 MÉRÉSI RENDSZERÜNK 
 

 

Évfo-
lyam 

 

Tantárgy 

 

Mérési terület 

 

Időpont 

 

Eljárási mód 

 

1. 

 Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 
rendszer 

október 15. Egyéni feladat-
megoldás 

Magyar nyelv és 
irodalom 

 

Az olvasás alapjainak elsajátítása tanév vége Egyéni 
meghallgatás  

 

2. 

Magyar irodalom 

 

Szövegértés tanév vége mérőlap 

Matematika 

 

Műveletek a 100-as számkörben tanév vége mérőlap 

 

 

3. 

Hittan Hitéleti alapismeretek  április mérőlap 

Idegen nyelv 

 

Lexikai és nyelvtani ismeretek félév mérőlap 

szóbeli felelet 

Magyar nyelv 

 

Nyelvtani ismeretek, helyesírási 
készség  

 

tanév vége 

 

mérőlap 

szóbeli felelet 

 

4. 

 

Környezetismeret 

 

 

Tájékozódás, térképhasználati 
alapismeretek 

 

tanév vége 

 

mérőlap 
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Évfo-
lyam 

Tantárgy Mérési terület Időpont Eljárási mód 

 

 

5. 

Idegen nyelv Lexikai és nyelvtani ismeretek április 

 

mérőlap 

szóbeli gyakorlat 

Testnevelés Fizikai képességek mérése folyamatos gyakorlat 

Matematika Műveletek a természetes számok 
körében  

tanév vége mérőlap 

 

 

 

6. 

 

 

Történelem Tudásszint mérése félév mérőlap 

Magyar nyelv és 
irodalom 

Matematika 

Országos kompetenciamérés   

május vége 

 

központi 

mérőlap  

Informatika Informatikai ismeretek félév gyakorlat 

 

 

7. 

Idegen nyelv 

 

Lexikai és nyelvtani ismeretek április szóbeli gyakorlat 

mérőlap 

Biológia Élőlények rendszertana tanév vége mérőlap 

 

Fizika Alapfogalmak, számítási feladatok tanév vége mérőlap 

 

 

 

8. 

Kémia  Képletek 

 

félév mérőlap 

Hittan Felkészültség a felnőtt hitéletre május eleje  Szóbeli felelet 

Magyar nyelv és 
irodalom 

Matematika 

 

Országos kompetenciamérés május vége  

központi 

mérőlap 
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4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

4.1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE 
• Az iskola 2013. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi  

      meg először nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján. 

• A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

 

4.2 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA 
 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 
folyamatosan vizsgálja az alábbiak szerint: 

• A szakmai munkaközösségek minden tanév végén értékelik az általános célkitűzések 
és a helyi tantervben megfogalmazott tantárgyi célok és követelmények 
megvalósulását. 

• A tanévzáró nevelési értekezlet keretén belül a nevelőtestület évente felülvizsgálja a 
pedagógiai programot a szakmai munkaközösségek véleménye alapján, dönt a 
szükséges változtatásokról, kezdeményezi a fenntartó egyetértését. 

 

4.3 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA 
 

A Pedagógiai Program módosítását kezdeményezheti: 

az igazgató minden esetben, amikor ezt jogszabályváltozás vagy különös ok indokolja. 

ezen kívül: 

• a nevelőtestület bármely tagja, 

• a pedagógusok szakmai munkaközösségei, 

• a szülői választmány, 

• a diákönkormányzat. 

A nevelőtestület dönt arról, hogy ezen utóbbi négy esetben foglalkozik-e érdemben a 
módosítási indítvánnyal. 

• A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását a szülői munkaközösségen 
keresztül javasolhatják. 

A nevelőtestület köteles érdemben tárgyalni a pedagógiai program módosítására tett 
indítványt abban az esetben ha: 

• a módosítást a nevelőtestület legalább 30 %-a igényli, 

• a módosítást a fenntartó kéri. 
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A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el és az a fenntartó 
jóváhagyásával válik érvényessé. Az új pedagógiai program a módosításban szereplő 
időponttól lép hatályba. 

 

4.4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 
 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános. A teljes pedagógiai program egy–egy példánya 
megtekinthető az alábbi helyeken: 

• az iskola fenntartójánál, 

• az iskola irattárában, 

• az iskola igazgatójánál, 

• az iskola igazgatóhelyetteseinél, 

• az iskolai könyvtárban, 

• az iskolai honlapon. 
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5. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 

A Pedagógiai programot a szülői munkaközösség a 2013. január 30-án tartott értekezletén 
véleményezte és elfogadásra javasolta. (mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyv és 
jelenléti ív) 

 

      ………………………………. 

            Sipőcz Ildikó 

           szülői választmány elnöke 

 

A Pedagógiai programot a diákönkormányzat 2013. február 12-én véleményezte és 
elfogadásra javasolta. (mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyv és jelenléti ív) 

       

                   …………………………………..   

             Tudósné Tóth Mária   
           diákönkormányzat vezető 

 

 

A Pedagógiai programot a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola  
nevelőtestülete 2013. március 4-én elfogadta. (mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyv 
és jelenléti ív) 

 

      …………………………………. 

                                                  Fehér Lászlóné 
                                                igazgató 

        

 

 
 
  

A Pedagógiai programot jóváhagyta: 
                                                                …………………………………………………… 
                    Dr. Pápai Lajos megyéspüspök, az iskola fenntartója 
 
 
Győr, 2013. március 31. 
 
Ikt.sz.:………………………………………. 


