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1. ISKOLÁNKRÓL 
 

Bevezető 
 
Sopronhorpács Győr-Moson-Sopron megye délnyugati részén, Sopron és Szombathely között, a 
Kisalföld nyugati peremvidékén fekszik. Közvetlen határos Völcsej, Egyházasfalu, Und és Zsira 
községekkel. Természeti és kulturális értékekben bővelkedik: Széchenyi kastély és az azt körülvevő 
park, mely ritka növénytársulásainak, fáinak köszönhetően természetvédelmi terület; a XIII. 
századból fennmaradt, román, gótikus és barokk építészeti elemekkel gazdagított  rk. templom ; 
szobrok, műemléképületek. 

 A Sopronhorpácsi Általános Iskola fenntartója és működtetője: 

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
 Intézményünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Soproni Tankerületéhez tartozik. 

Felvételi körzete: Sopronhorpács, Und, Völcsej települések közigazgatási területe - a horvát 
nemzetiségi oktatást érintően is. 

 

A Sopronhorpácsi Általános Iskola alapfeladata a beiskolázási körzetébe tartozó -
Sopronhorpács, Und és Völcsej községek - tanköteles korú (1-8. évfolyamos) gyermekeinek 
általános iskolai nevelése, oktatása, általános műveltségük megalapozása. Mivel a szülőt s 
gyermekét továbbra is megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga, 
ennek megfelelően más településről (Egyházasfaluból, Újkérről, Lövőről stb.) érkező 
gyermekek számára is biztosítjuk az ellátást. A törvényi előírásoknak megfelelően a tanulók 
tanötelezettségüket iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes 
folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként 
teljesíthetik. 

A beiskolázási körzetünkben élő családok eltérő szociális, anyagi és kulturális helyzetét 
figyelembe véve - nevelő és oktató munkánkat ehhez a helyzethez igazítjuk: A szociális hátrányok, 
a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítésére törekszünk. Gondoskodunk a 
különböző képességű, illetőleg eltérő ütemben fejlődő tanulók egyéni fejlesztéséről, képességeik 
kibontakoztatásáról. Alsó évfolyamokon kiemelt feladatként kezeljük a tanulási zavarok 
kialakulásának megelőzését, illetve korrekcióját, valamint a hátrányos helyzetű, tanulási 
nehézségekkel küzdő, de ép intellektusú gyermekek általános iskolai nevelését és differenciált 
oktatását. 
Ellátjuk sajátos nevelési igényű (SNI-s) tanulók nappali rendszerű általános iskolai – integrált - 
nevelését, oktatását. 
Felvállaljuk a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nappali 
rendszerű általános iskolai nevelését, oktatását is (BTMN). 
Logopédiai ellátás keretében biztosítjuk az artikulációs hibák szűrését, javítását. 
 
Kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.  
Iskolánkban három idegen nyelv - német, horvát, angol -  tanulására van lehetőség. 
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A horvát nemzetiségű tanulóknak évfolyamonként, a törvényben meghatározott heti 
óraszámban, tantárgyként tanítjuk a horvát nyelvet.  
Jól kiegészíti a tanórai foglalkozásokat az a hagyományrendszer, amely erősíti az iskola közösségi 
arculatát, s jó alapot nyújt az összetartás – összetartozás érzésének kialakításához, erősítéséhez. A 
gyermekek lelkesen készülnek ünnepeinkre, neves napjainkra. E programok révén részesei lesznek 
a község kulturális és sport-életének. 
Iskolánk kialakítja a társadalmi együttéléshez, az önműveléshez, a munkavégzéshez, a harmonikus 
testi és lelki fejlődéshez, valamint a továbbtanuláshoz szükséges alapvető képességeket és 
igényeket, megalapozza az általános műveltséget.  
 
 

Iskolánk minőségpolitikája  

☼Iskolánk olyan szolgáltatások megvalósítására vállalkozik, amelyhez rendelkezik a 

szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. 

☼Törekszik a Pedagógiai Programban megfogalmazott célok minél teljesebb 

megvalósítására, a helyi, valamint a beiskolázási körzetben betöltött szerepének megőrzésére. 

☼A Pedagógiai Programban nyilvánosságra hozott szakmai szolgáltatásai folyamatos 

fejlesztésével, alap- és többletfeladatai minél magasabb szintű teljesítésével az 

iskolahasználók elégedettségére törekszik. 

☼Megőrzi és továbbfejleszti az iskolai szervezeti hagyományokat. 

☼Megbízható, bővíthető tudást igyekszik adni, tanulói képességet, kompetenciákat fejleszt - 

a lehető legoptimálisabb szinten (felzárkóztatás, tehetséggondozás). 

☼Olyan gyermekeket kíván nevelni, akik szeretik és védik a természetet, megbízhatóak, 

gyakorlatiasak, kreatívak, a sikerek további jó eredmények elérésére ösztönzik őket, de a 

kudarcok feldolgozására is képesek, és elfogadják a másságot.  

☼Közösségfejlesztő folyamattevékenységét, az iskolai rendezvények, versenyek, nyilvános 

események és ünnepek szervezését az aktív szülők, civil szervezetek, külső partnerek 

bevonásával és közreműködésével szervezi, építő ötleteiket beépíti a programjaiba. 

 

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, 

az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. 

 

A szabad iskolaválasztás lényege, hogy a szülő, gyermeke képességeit, lelkét ismerve, a 

számára legjobb iskolát válassza, amely minden lehetőséget biztosít a gyermek képességeinek 

optimális kibontakoztatásához. 

Szeretnénk, hogy a mi iskolánk ilyen legyen! 
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2. N E V E L É S I  P R O G R A M 
 

2.1 Pedagógiai alapelveink 
Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása 

 
 

A Sopronhorpácsi Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató 
munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 
 
2.1.1 Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.  
 Ennek keretében: 

- a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 
- a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 
- a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 
- diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, 

mit várunk el tőlük, 
- minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában 

és életének egyéb problémáiban, 
- az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

 tanuló és tanuló, 
 tanuló és nevelő, 
 szülő és nevelő, 
 nevelő és nevelő között. 

 
2.1.2  Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 
ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai 
feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a 
ránk bízott gyermekekből. 

      Ennek érdekében: 
- a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, 

a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, 
- iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a 
tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb 
és tágabb környezetükben,  

- az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében 
látjuk, 

- fontosnak tartjuk, hogy felsős tanulóink egyre inkább elsajátítsák az egyéni tanulás 
módszereit, 

- szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának 
becsülete legyen, 

- törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 
- segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót – megelőzni, felismerni a rosszat, 
- törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes 

formáinak kialakítására, 
- szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, 

kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén 
tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 
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2.1.3 Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni 
lakóhelyünk életében. 

            Ennek érdekében: 
- rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  
- igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint községünk (községeink) 
érdeklődő polgárai, 

- nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven – 
továbbra is képviseltesse magát a különféle községi rendezvényeken. 

 
2.1.4 Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.  

      Ennek érdekében 
- biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képesség-kibontakoztató 

foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, illetve azt, hogy 
képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés követelményeinek.  

 
2.1.5 Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés 

eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 
- humánus, 
- erkölcsös, 
- fegyelmezett, 
- művelt, 
- kötelességtudó, 
- érdeklődő, nyitott, 
- kreatív, alkotó, 
-    a szorgalmas tanulást,  munkát becsülő, 
- a problémák érzékelésére és megoldására képes, 
- gyakorlatias, 
- szűkebb és tágabb környezetében eligazodni képes, 
- jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), 
- van elképzelése a jövőjét illetően, 
- becsüli a tudást, 
- öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 
- ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 
- képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 
- tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 
- képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és 

írásban, 
- a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,  
- ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

 nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 
 a természet, a környezet értékeit, 
 más népek értékeit, hagyományait, 
 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

- a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 
környezetben, 

- ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,  
- ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító 

szabályokat, 
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- ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és 
módszereit, 

- viselkedése udvarias, 
- beszéde kulturált, 
- társaival együttműködik, 
- szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 
- képes szeretetet adni és kapni, 
- szereti hazáját,  
- megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 
- szellemileg és testileg egészséges, edzett, 
- egészségesen él, 
- szeret sportolni, mozogni, 
- megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

 
Bizonyos, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem lehetséges kialakítani minden egyes iskolába 
járó tanuló személyiségében. Mégis a nevelők mindennapi nevelő-oktató munkája arra irányul, 
hogy minél több diák rendelkezzen végzős korára minél több, itt felsorolt személyiségjeggyel. 
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2.2 A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 
megvalósításának részletes szabályai                                                  

Az iskolában folyó nevelő és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 
 
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek 
tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 
 
2.2.1 Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, 
érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi 
értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg 
viselkedésüket, magatartásukat.  
 
1. Az emberi élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények 

védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. 
2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és 

kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek 
kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem 
(az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése). 

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). 
Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). 
Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. 

4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, 
őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 
6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások 

szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, 
áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a 
megegyezésre. 

7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, 
valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a 
nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, 
ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 

9. A határainkon túl élő magyarságért érzett felelősség-  és közösségvállalás. A hazánkban élő 
nemzetiségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik 
tiszteletben tartása. 

10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek 
egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a 
társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. 
Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 

 
Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását 
elősegítse. Ezt szolgálják a Nevelési program különböző fejezeteiben meghatározásra kerülő 
tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó 
folyamatos értékelés. 
 
2.2.2 Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 
személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 
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Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 
1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, 

személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 
2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. 
 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 
 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 
a) 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 

b) 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 

c) Tudatosítás (meggyőződés 
kialakítása) 
 

- magyarázat, beszélgetés 
- a tanulók önálló elemző 
   munkája 

- felvilágosítás a betartandó 
  magatartási normákról 
- vita 

 
 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat 

sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak többsége a nyolcadik évfolyam végén: 

- minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben illetve helyi 

tanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek, 

- rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a 

későbbiekben megfeleljen, 

- ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz valamint a 

közösségben éléshez szükséges viselkedés - és magatartásformákat, 

- határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 
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2.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle 
iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 
 
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 
 
1. A tanulók erkölcsi nevelése 
    Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé  
    alakítása. 
 
2. A tanulók értelmi nevelése 
    Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek  
    kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 
 
3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése 
   Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok  
   fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása.  
   A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

 
 4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése 
    Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra   
    irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

 
 5. A tanulók akarati nevelése 
    Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó    
    Igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 

 
  6. A tanulók nemzeti nevelése 
     Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 
     hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása,  
     megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése, majd elmélyítése. 
 
  7. A tanulók állampolgári nevelése 
     Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés  
     felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi  
     tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 

 
  8. A tanulók munkára nevelése 
    Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók    
    önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 

 
  9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése 
   Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése.  
   Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem  
   fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 
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2.4 Iskolai egészségnevelési program 
 
Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozás feladata. 
 
  2.4.1  Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 
jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását 
szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten –  tanórai és  tanórán kívüli foglalkozások 
keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb 
ismeretekkel 

- 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. 

 
2.4.2  Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:  
- testnevelésórák 
- játékos foglalkozások 
- az iskolai diáksportkör foglalkozásai 
- tömegsport foglalkozások  
- úszásoktatás (a helyi tantervben előírtak szerint) 
 

b) a helyi tantervben szereplő környezetismeret, természetismeret, biológia, testnevelés 
tantárgyak tananyagai 

c) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek 

d) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  
- évenként és osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra szervezése 

            - évenként egy alkalommal játékos vetélkedő az első-nyolcadik évfolyamos  
             osztályoknak az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan 
 

e) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele 
-évente egy alkalommal az alsós évfolyamokon, ill. ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy 
osztályfőnöki óra megtartásában, 
-a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében.  
A tanulóknak évenként legalább egyszer fogászati, kétévenként általános 
szűrővizsgálaton kell részt venniük. 
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2.5 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

2.5.1  Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

- 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. 
 
2.5.2  Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok 
 
1. A tanulóknak bemutatjuk -  az életkoruknak megfelelő szinten,  a tanórai és a tanórán kívüli 
(egyéb) foglalkozások keretében - és gyakoroltatjuk velük az elsősegély-nyújtási alapismereteket 
annak érdekében, hogy korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 
jártasságokkal rendelkezzenek. 
 
2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 
elősegítése érdekében 

- az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, a Magyar Vöröskereszttel és a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (Soproni Katasztrófavédel- 
mi Kirendeltséggel) ; 
- támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 
továbbképzésen. 
 
2.5.3 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 
szolgálják: 
1. 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, informatika - áramütés 
testnevelés - ficam, rándulás, magasból esés 
technika - vágásból adódó sérülések 
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2.Az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-
nyújtási ismeretek: 
- teendők közlekedési baleset esetén,  
- segítségnyújtás baleseteknél, 
- a mentők hívásának helyes módja, 
- valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele 
évente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában 
az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 
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2.6 Iskolai környezeti nevelési program 
 
  
1. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

- a 2017-ben elnyert ÖKOISKOLA cím megőrzése, ennek megfelelő szemléletmód 
formálása, erősítése 

- a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel igényének 
kialakítása, 

- a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer 
megalapozása, 

- azon ismeretek bővítése, amelyek a környezet megóvásához szükségesek, 

- gyakoroltatással, példamutatással, képességek és készségek fejlesztésével hozzájárulunk  a 
természeti és a társadalmi környezet zavartalan működéséhez, 

- 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. 

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

3. Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

a) a helyi tantervben szereplő környezetismeret, természetismeret, biológia, kémia, földrajz, 
technika tantárgyak tananyagai  

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

c) a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

- minden évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre a 
környezeti értékek felfedezésére;  

- minden tanévben egy alkalommal „környezetvédelmi őrjárat” szervezése a 
településen;  

- a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában. 
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 2.7 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 
2.7.1 A  nevelés  szempontjából  közösségnek  nevezzük  az  autonóm  egyének  szerveződését. 
Mivel  a  közösség  egyénekből  áll,  az  igazi  közösség  kibontakoztatja, fejleszti az egyéniséget. 
Maga  a  közösség  a  fejlődés  keretét  biztosítja, miközben  tagjai  önfejlődésével  a közösség is   
fejlődik, több lesz, mint  tagjai  egyszerű  együttese.  
Az  emberi  élet  alapja  a  társas  valóság (társas  mező). Az  ebben  való  élethez, eligazodáshoz   
elengedhetetlen  a  közösségben  való  nevelés, amely  mint  tanulási  szintér  is megjelenik.  
A  társas  viselkedés  egyéni  tanulási  színtere  a  csoport, a közösség (család, iskola, egyház, baráti   
kör, sportkörök, művészeti  csoportok, különböző  egyesületek...) 
Az  igazi  nevelőközösség  a  legegyetemesebb  emberi, kulturális, vallási, nemzeti  és  szociális ér- 
tékek  hordozója, közvetítője  amellett, hogy  messzemenően  figyelembe  veszi  a  közösség  tag- 
jának egyéni  sajátosságait. 
Célja, hogy  a  közösség, mint  tevékenységi  keret  segítse  az  egyén  fejlődését, képességeinek 
kibontását  úgy, hogy  azok  egyéni  lehetőségeinek  maximumára  jussanak  el. 
A közösségi nevelés  területei:      a  család 
                                                    az  iskola 
                                                    az  iskolán  kívüli  közösségek. 
 
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a 
nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett 
módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 
 
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása 
iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 
 
2.7.2 A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 
 

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása 
Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli 
tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének 
tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 
 

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében 
Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 
életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek 
elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – 
önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 
 

3. Az önkormányzás képességének kialakítása 
Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, 
hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért 
összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 
 

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése 
Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata a 
közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a 
tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a 
közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt 
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vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési 
formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 
 

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása 
Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési 
normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 
 

 
2.7.3 A  pedagógiai  program  szempontjából  az  iskola keretén belül  működő  közösségi  nevelés  
területei   
       -a tanórák 
       -a tanórán  kívüli, felnőttek  által  szervezett  iskolai  foglalkozások  
       -a szabadidős  tevékenység.  
                                                                              
Közösségfejlesztéssel  kapcsolatos  feladatok  megvalósítása   az  iskolai  kereteken  belül: 
a.) A  tanórán  megvalósítható  közösségfejlesztési  feladatok: 
 A  tanórán  résztvevő  tanulók  egy  osztályközösség  tagjai, az  osztályközösséget  pedig  a   
                                               közösségi  érdek, 
                                               közös  cél,                                       tartja  össze. 
                                               közös  értékrend és a 

                                                                    tudat 
Mivel  az  osztályközösség  egyrészt  a  tanulók  fő  iskolai  tevékenységének, tanulmányi  munká- 
jának  összefogó  kerete, alapvető  élet- és munkaközössége, másrészt  pedig  valójában  a  tanulók 
amorf  gyülekezete, legfontosabb  célunk  ebből  a  (leginkább) nem  nevelési  szempontból  
összeállt  csoportból  olyan  valódi  közösséget  formálni,  amely  képes: 
 - a  közös  cél  (normarendszer)  elfogadására, 
 - a  közös  cél  érdekében  hajlandó a  közös  értékrend  elfogadására  és 
 - az  iskola  szervezett  keretein (tanórákon) belül ennek megfelelően viselkedni, munkálkodni. 
Ennek  a célnak  a  megvalósításához  több  esztendő kitartó, állhatatos  és  türelmes  munkájára  
van  szükség. Ennek  érdekében  az  alábbi  feladatok  megvalósítására  törekedhetünk: 
 - a tanulás  támogatása: kölcsönös  segítségnyújtással,  
                                    közösségi  ellenőrzéssel, 

                                                     tanulmányi  és  munkaerkölcs  erősítésével, 
 - a tanulók  kezdeményezéseinek  segítése, 
 - a közvetlen  tapasztalatszerzés  segítése, 
 - a közösségi  cselekvések  kialakításának  segítése, fejlesztése (példamutatással; helyes  
 cselekvések  bemutatásával; bírálat, önbírálat  segítségével;) 
 - a tanulók  önállóságának, öntevékenységének, önigazgató  képességének  (ki)fejlesztése, 
 - a folyamatosság  biztosítása: a  már  elért  eredmények  továbbfejlesztése, a  következő   
 évfolyamon a  már  elért  eredményekre  való  építés, 
 - olyan  nevelőkollektíva  kialakítása  (megtartása), mely  összehangolt  követeléseivel  és  
 nevelési  eljárásaival  az  egyes  osztályokat  vezetni  és  tevékenységüket  koordinálni  tudja, 
  - különböző  változatos  munkaformákkal (homogén csoportmunka, differenciált  csoportmun- 
 ka, egyéni  munka, kísérlet, verseny...)   az  egymásért  való  felelősség  érzésének  erősítése. 
  
   b.) A  tanórán  kívüli  foglalkozások  közösségfejlesztési  feladatai: 
  A  tanórán  kívüli  foglalkozások  kötetlenebb  tevékenységi  formái  és  a  közösen  átélt   
  kirándulások, túrák élményei  a  közösségfejlesztés  kiváló  területei. 
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    Feladata: - nevelje  a  tanulókat  az  önellenőrzésre, egymás  segítésére  és  ellenőrzésére, 
                            - átgondolt  játéktervvel  és  a  tevékenységek  pedagógiai  irányításával  biztosítsa,  

                    hogy  a  különböző  játékok, tevékenységek  megfelelően  fejlesszék  a  közösséget, 
                    erősítsék  a  közösséghez  való  tartozás  érzését,  
                  - ismertesse  meg  a tanulókkal  a  társas  együttélés  alapvető  szabályait, amelyek  a   
                    közösségben  való  harmonikus  kapcsolathoz  elengedhetetlenek, 
                 - a sokoldalú  és  változatos  foglalkozások (irodalmi, zenei, képzőművészeti...) járul- 
                    janak  hozzá  a  közösségi  magatartás  erősítéséhez, 
                 -  a séták, kirándulások  mélyítsék el a természet iránti tiszteletet, és a  környezet  
                    iránti  felelősség  érzését. 
 
    c.) A  szabadidős  tevékenység  közösségfejlesztő  feladatai: 

  A szabadidős  tevékenységek olyan örömet adó  munkaformák  köré  szervezett foglalkozások,  
    amelyek kötődnek  a  tanulók  személyes  életéhez, társadalmi  és egyéni  problémáihoz és ha- 
    tásuk  nem  csak  a  csoporton  belül  érvényesül, hanem  kihat  az  iskola  más  területeire  is. 
    A  tevékenységeket  élményre  épülő, problémamegoldást  fejlesztő  módszerekre  kell  építeni. 

    Feladata: - jó  kapcsolat  kiépítése  az  adott  korosztállyal, szüleikkel  valamint  a tevékenységet 

                   segítő  külső  szakemberekkel, civil szervezetekkel, partnerekkel, 
                 - olyan  közösségek  létrehozása, amelyek  nem  csak  befogadják, hanem  tevékenysé- 
                   gük  által  elérhetővé  és  élővé  teszik  kulturális  örökségünket, 
                 - a csoporton  belüli  kapcsolatok  erősítése, közösségépítés, 
                 - a csoportokban  végzett  közös  munka  során  az önismeret  elmélyítése, az önfegye- 
                   lem  fejlesztése, a  társak  és  a  foglalkozásvezetők  elfogadása  az  együttműködés 
                   megalapozása / fejlesztése,   
                 - a tevékenységformákat  hassa  át a kölcsönösség és az egyéni  képességekre, aktivi- 
                   tásra  való  építés, 
                 - a tevékenységformák  kialakításában  törekedni  kell  arra, hogy a  résztvevők  adott- 
                   ságára  építve  érdeklődésük  ne  alkalmanként, véletlenszerűen érvényesüljön, hanem 
                   tartós  aktivitásra  ösztönözzön, 
                 - olyan  erős  érzelmi-értelmi  felhívó  erővel  bíró  témák  kijelölése, amely  során  cso- 
                   dálkozva  fedezhetik  fel  önmagukban  a  másik  iránti  érdeklődés, részvét, megértés,  
                   türelem  szándékát  és  képességét, erősítve  ezzel  a  közösséghez  való  kötődést, 
                 - olyan  csoportok  kialakításának  segítése, amelyek  az  emberi  kapcsolatok  pozitív i- 
                   rányú  elmélyítése  mellett  hatnak  az  egész  személyiség  fejlesztésére  valamint  ha- 
                   tással  vannak  a  pozitív  töltésű  életmód  kialakítására. 
 

2.7.4  Intézményünk a Köznevelési Törvénnyel (2011. évi CXC. törvény és módosításai) összhangban 
vállalja, hogy az iskolai rendezvények, versenyek, nyilvános események és ünnepek szervezését az aktív 
szülők bevonásával és közreműködésével szervezi, építő ötleteiket beépíti a programjaiba. 
Ebben a közösségfejlesztő folyamattevékenységben tudatosan felhasználja a TÁMOP 3.1.4/B-13/1 
-2013-0001 projekt Partnerség és hálózatosodás moduljának módszertani segédanyagát. 
Elősegíti a járáson belüli szakmai együttműködéséket, az intézményekkel való közös gondolkodást a 
család, a partnerek fokozottabb bevonásának céljából. Ennek érdekében közösségi eseményeit úgy 
szervezi, hogy más intézményekkel, iskolákkal, civil szervezetekkel együttműködve, elősegítse az 
iskolai közösség fejlődését, megoldás központú válaszokat találjon a társadalomból begyűrűző 
problémák kezelésére. Ennek érdekében mind a szülők hatékonyabb bevonására, mind a fiatalok 
közösségi aktivitásának fokozására új, innovatív eszközöket keres, közösségfejlesztő módszereket 
alkalmaz. 
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2.8 A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását 

szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák 

 
2.8.1 A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a tanítási-tanulási folyamatba 

illeszkedő tanítási óra 
 
Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a 
tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a 
gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is 
tartsuk. 

b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat 
a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis 
állandó aktivitását biztosítják. 

c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, 
hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb 
mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes 
tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin 
előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így – elsősorban 
a gyakorlásnál, ismétlésnél – a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 
 
 

Az egységes alapokra épülő differenciálás 
 
Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a 
tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, 
akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos 
kialakításához, megalapozásához.  
 
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak megfelelő 
tanítási folyamat, tanulási tevékenység.  
 
A tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, lebonyolítása, 
szabályozása és értékelése.  
 

A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel 
lenni: 

- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás 
belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. 

- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása. 

- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, 
nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és tudásának 
átrendeződésére. 

- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit. 
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- Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a 
csoportmunkában, a tanulók páros és egyéni oktatásában) a tanulók tevékenységét, 
önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, alkotóképességét kell előtérbe állítani.  

- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a 
feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az 
ellenőrzésben, az értékelésben. 

- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a 
hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.  

 
 

2.8.2 Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb - tanítási órán 
kívüli - tevékenységek segítik: 

 
      Hagyományőrző tevékenységek: 
 

 Minden tanév folyamán iskolai megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor:  
Október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján;  október 23-án, az 1956-os 
forradalom ünnepén; január 22-én, a magyar kultúra napján; március 15-én, az 
1848-as forradalom ünnepén; április 11-én, a magyar költészet napján; június 4-én,  
a nemzeti összetartozás napján; 

 Minden tanév folyamán a 8. osztályban megemlékezést tartunk február 25-én, a 
kommunista  diktatúrák áldozatainak emléknapján; valamint  április 16-án, a 
holokauszt áldozatainak emléknapján. 

 
 

 Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók 
 tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat 
 működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 5-8. osztályokban megválasztott 
 küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat    
      tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus segíti. 
 
 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb 
kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a segítségre szorulók  
felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és 
felzárkóztató foglalkozások segítik.  
 Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére évfolyamonként  felzárkóztató órát szervezünk. 
 A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge 

eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére 
képesség fejlesztő órákat tartunk  magyar nyelv és matematika tantárgyakból.  

További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények 
és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején a Fenntartó dönt.  
A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni 
foglalkozásokon a nemzeti köznevelési törvény előírása alapján  elsősorban azok a tanulók 
vesznek részt, akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt 
szükségessé teszi, illetve azok, akik második vagy további  alkalommal ismétlik ugyanazt 
az évfolyamot. 
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Iskolai diáksportkör. Az iskolai diáksportkör a tömegsport  foglalkozások keretein belül 
működik. Célja a tehetséges tanulók versenyekre való felkészítése. A foglalkozásokon részt 
vehet az iskola minden tanulója.  

 

Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 
szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, 
szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A 
szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 
vételével – minden tanév megkezdése előtt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(továbbiakban: a Fenntartó) illetve ennek képviseletében a Soproni Tankerület 
(továbbiakban: a Fenntartó Képviselője) előzetes engedélye alapján az Iskola 
nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az igazgató beleegyezésével – olyan felnőtt is 
elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

 

Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a 
különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában 
évente – vagy ennél hosszabb időszakon belül –  szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat 
a pedagógusok az iskolán kívüli versenyekre is felkészítik. 

 

Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Az iskola nevelői a tanulók 
számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) is szervezhetnek. Mindehhez az adott 
tanév kezdete előtt az iskola igazgatója beszerzi a Fenntartó illetve ennek Képviselőjének 
előzetes hozzájárulását. – A projektoktatás több iskolai órán, tanítási napon át zajló 
tanítási-tanulási folyamat. Ennek során – elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen 
beilleszthető ismeretek feldolgozása történik egy-egy témakör köré csoportosítva a 
gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle tevékenységre építve. A hosszabb (több 
napos, egy hetes) témahetet (projekthetet) a tanulócsoportok – ismereteket összegző vagy 
művészeti – bemutatója zárja. Iskolánkban meghatározott időnként ismétlődnek azok a 
téma napok, amelyek a katasztrófavédelemmel, az egészségvédelemmel, az 
elsősegélynyújtással, a természet- és környezetvédelemmel illetve a honismerettel 
kapcsolatos ismereteket dolgozzák fel. 

 

Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 
teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára gyalogos és kerékpáros 
tanulmányi kirándulásokat szerveznek a lakóhely és környékének természeti, történelmi, 
kulturális értékeinek megismerése céljából.  

 

Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 
teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy 
alkalommal osztálykirándulást szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel 
önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati 
lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a 
nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos 
helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 
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Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-
egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 
különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 
látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A 
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek 
minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb 
szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – 
gyermekei is részt tudjanak venni. 

 

Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 
nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők 
anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, 
kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, farsangi és egyéb rendezvények 
stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 
szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb 
kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális 
körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei 
is részt tudjanak venni. 

 

Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható 
iskolai könyvtár segíti. 

 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók 
igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, 
illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári felügyelet 
mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

 

           Etika órát vagy az ehelyett választható - egyházi jogi személy által szervezett - hit-  
           és erkölcstan órát az iskolai nevelés-oktatás valamennyi évfolyamán meg kell szervezni.     
           Az etika és a hit- és erkölcstan órák között a szülő választhat, illetve a hit- és erkölcstan  
           választása esetén  eldöntheti, hogy melyik hivatalosan bejegyzett egyházat választja.  
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2.9 Nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek                                 
A pedagógusok helyi intézményi feladatai                                                            

 
2.9.1 A pedagógusok alapvető feladatai  

- A magasabb jogszabályokban, a Pedagógiai Programban, a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői utasításában 
előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása. 

- 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. 

- Aktív részvétel az éves munkaterv által tervezett rendezvényeken.  

- Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.  

- A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai 
szakszerűségének figyelemmel kísérése. 

- A jogszabályokban meghatározott határidőkre szerezze meg az előírt minősítéseket. 

- A tudomására jutott hivatali titkot őrizze meg. 

 

2.9.2 A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás 

- 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. 

- Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása. 

- A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a 
tanítási órákon. 

- Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon. 

- A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, 
szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 

- A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon és 
a különféle iskolai foglalkozásokon. 

- Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a 
tanítási órákon. 

- A helyi tanterv követelményeinek elsajátíttatása. 

- A kompetenciamérés eredményeinek fokozott figyelemmel kísérése. A további 
eredményesség érdekében az egyéni teljesítmények évenkénti összehasonlítása az adott 
osztály vonatkozó átlageredményeivel. 
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2.9.3  A tehetséges tanulók gondozása 

- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók részére. 

- Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, 
pályázatok önálló szervezése, segítség a szervezésben. 

- Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, 
bemutatókon. 

- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli 
versenyekre, vetélkedőkre stb. 

- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán kívüli 
versenyekre, vetélkedőkre stb. 

 

2.9.4  A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,  

          magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló  

          tanulók gondozása, eredményes fejlesztése: 

   - egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése  

   - gyermekvédelmi feladatok ellátása  

   - korrepetálás, segítés, mentorálás 

   - esetleges javító vagy osztályozó vizsgára történő felkészítés 

   - eredményes középiskolai felvétel elősegítése  

 

2.9.5 A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

 - Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulás). 

 - Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl.  karácsonyi ünnepség). 

 - Iskolai rendezvényeken, ünnepélyeken való aktív közreműködés.  

 - A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok. 

 

2.9.6 Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

 - Az iskolai diákönkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése. 

 - Az iskolai diákönkormányzat programjainak szervezésében való segítség; részvétel a   

    programokon. 

        - Iskolai szintű kirándulások, táborok szervezésében történő segítség;  részvétel a  

           kirándulások, táborok programjain. 

 

2.9.7 Munkafegyelem, a munkához való viszony 

   - Munkaköri kötelességek teljesítése. 

   - Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása napközben és az óraközi szünetekben. 

   - Pontos adminisztrációs munka. A tartalmi és formai követelmények és a határidők  

     betartása. 

   - Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 

 

2.9.8 Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség 
tevékenységében 
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    - Feladatvállalás 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. 

 

  2.9.9  Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

  - Továbbképzéseken való részvétel. 

  - A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 

  - Szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákban való jártasság; folyóiratokból, kiadványokból 

    önképzéssel szerzett tájékozottság;  publikációk. 

 

 2.9.10  Az iskolai munka feltételeinek javítása 

   - Pályázati anyagok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 

   - Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 

   - Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése, megvalósítása (innováció). 

   - Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. 

   - Az iskola épületének, tantermei rendjének kialakításában, biztosításában való aktív    

     részvétel. 

 

2.9.11 Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és 
végrehajtásában 

      - Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 

      - Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 

      - Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

 

2.9.12 Aktív részvétel a tantestület életében 

      - A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának,    

        beilleszkedésének segítése. 

          - Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének, rendezvényeinek  

 szervezésében. 

     - Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényein. 

 

2.9.13 Az iskola képviselete 

     - Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe. 

 

2.9.14  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. 
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2.9.15 Megfelelő 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, építő jellegű bírálatok elfogadása). 

 

 

2.10 Az osztályfőnök  feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma 
 

2.10.1 Az osztályfőnök feladatai 
 

- Megfelelő magaviseletű, a diákönkormányzati munkában és az iskolai rendezvényeken aktív 
osztályközösséget alakít ki osztályközösségének irányításával. 

- Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket. 

- Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend kialakítását és 
elfogadását. 

- Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős 
programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez. 

- Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra. 

- Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

- Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 

- Rendszeres kapcsolatot tart és 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  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. 

- A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadóórákat tart. 

- Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal. 

- Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, szükség esetén együttműködik a 
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. 
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- Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, és 
erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket (pl. tartós betegségek, 
fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). 

- Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát. 

- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók magatartás 
és szorgalom osztályzatára. 

- Az első félév végén és 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. 

- 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. 

- Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a pályaválasztási 
és továbbtanulási lehetőségekkel. 

- A nyolcadik évfolyamon - a szülők döntése alapján - ellátja a tanulók középiskolai 
jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat. 

- Legkésőbb október 1-ig elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki 
munkaterv, osztályfőnöki tanmenet). 

- Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 

- Elkészíti a félév végi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről. 

- Betartja és betartatja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a 
nevelőtársakkal szemben. 

- Kitölti és naprakészen vezeti az osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és 
szükség esetén gondoskodik azok pótlásáról. 

- Vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

- Tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta ellenőrzi tájékoztató 
füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások). 

- Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai szakszerűségét. 

 
2.10.2 Az osztályfőnöki munka tervezése 

 

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

a) A tanév elején összeállított munkaterv 
- Az előző tanév végi szöveges értékelés az osztályközösség fejlődéséről 
- Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról 
- Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve) 
- Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban 
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- Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői 
értekezletek tervezett témái 

- Az osztály diákközösségének vezetői 
- Az osztályban működő szülői szervezet képviselői 

b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán 
- Első félév végi és tanév végi osztálystatisztika 
- Első félév végi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről 
- Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 

 
 

2.10.3 Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról 

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról 
- 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 
- Évfolyamismétlő 
 
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 
 A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények (magyar, 

matematika) 
 Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján 



SOPRONHORPÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA  
9463 SOPRONHORPÁCS, Fő utca 62. 

Tel./Fax: 99/365-522   titkarsag@iskola-shorpacs.hu    
KLIK 078001 / OM: 030683 
PEDAGÓGIAI  PROGRAM 

29 

 A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és 
aránya 

 A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és 
aránya 

 A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és 
aránya 

 Továbbtanulás iskolatípusok szerint 
 Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya 
 Szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya 
 Szakiskolába (szakmunkásképzőbe) felvett tanulók száma és aránya 
 Egyik középiskolába sem 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 (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? 
 Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 
 A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek? 

 
 

2.10.4 Az osztályfőnöki órák témái 

 

a) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki óráin 
- A Házirend szabályainak megbeszélése 
- Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése 
- Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése 
- Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása 
- Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése 
- Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek megbeszélése 
- A kerékpáros közlekedés szabályai 

 
b) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák 

- Félévente egy 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. 



SOPRONHORPÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA  
9463 SOPRONHORPÁCS, Fő utca 62. 

Tel./Fax: 99/365-522   titkarsag@iskola-shorpacs.hu    
KLIK 078001 / OM: 030683 
PEDAGÓGIAI  PROGRAM 

30 

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

- Évente 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 nemzeti ünnepeinkről október 6-án, 23-án és március 15-én. 
- Megemlékezés a magyar kultúra napjáról és a nemzeti összetartozás napjáról. 
- Osztálykirándulás előkészítése. 
-  

 
c) Az osztályfőnöki órák évfolyamonkénti  tananyagát, tematikáját  iskolánk – az Apáczai Kiadó 

kerettantervi javaslata felhasználásával készített – Osztályfőnöki Helyi tanterve tartalmazza. 
 
d) Választható témák az osztály összetételétől, neveltségi szintjétől függően 

- A tanulást is tanulni kell 
- Tanulást segítő tevékenységek 
- Egészséges életrend 
- A helyes napirend kialakítása 
- A család: a nagyszülők, a szülők és a gyerekek közössége 
- Ünnep a családban 
- Az ünnepek szerepe az emberek életében 
- Ismerem-e önmagam? 
- A megismerés forrásai 
- Baráti kapcsolatok 
- Részvétel a házi munkában 
- A nyári szünidő tervezése 
- A tanulási szokások, a gazdaságos tanulás 
- Fiúk és lányok barátsága 
- A helyes viselkedés, a helyes beszéd, az udvariasság 
- Igazmondás, hazugság 
- A serdülők biológiai és higiéniai problémái 
- Fejlesztő játékok tanulása 
- Tudni illik, hogy mi illik 
- Illemtan a gyakorlatban 
- Lakásunk kultúrája 
- Pályaválasztásra készülünk 
- Önállóság a tanulásban 
- Konfliktusok az osztályban 
- Igaz barátok az osztályban 
- A kulturált magatartás szabályai 
- Viselkedés ünnepi alkalmakkor 
- Bírálat, önbírálat 
- A család funkciói 
- Konfliktus a családban 
- Fizikai és szellemi munka 
- A pénz szerepe életünkben 
- Ápolt, divatos megjelenés 
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- Hogyan rendezném be otthonomat? 
- A vendéglátás illemtana 
- A határainkon túl élő magyarság 
- Testápolás, szépségápolás a serdülőkorban 
- Az étkezési kultúra 
- Az iskolaválasztás gondja 
- A család pályaválasztási elképzelései 
- Diákönkormányzat az osztályban és az iskolában 
- Törekvés a harmonikus életre 
- Jövőnkre készülünk 
- Harcban önmagunkkal 
- Bizonytalankodók az iskola- és a pályaválasztásban 
- Ügyintézés a mindennapokban 
- Barátság, szerelem, szexualitás 
- Házasság és család, a felbomló család 
- Hétköznapok és ünnepek a családban 
- Korunk jellemző betegségei 
- A fiatalkori bűnözés 
- A hivatalos helyen való viselkedés illemtana 
- Különféle tanulási módszerek 
- A jó időbeosztás, a helyes napirend 
- Közösségfejlesztő játékok 
- A kulturált viselkedés alapjai, illem 
- Ismerős, haver, barát 
- Kapcsolatok a másik nemmel, a nemi érés tudatosítása 
- Árulkodás, becsület, "betyárbecsület" 
- Hazugság, elhallgatás, igazmondás, becsületesség 
- Közlekedési szabályok, utazási illemtan 
- Színházlátogatás: viselkedés az előadáson, az élmények megbeszélése 
- Megjelenés, öltözködés 
- A sport szerepe az egészséges fejlődésben 
- Helyem a családban, szüleink tisztelete 
- Egészséges életmód rend, tisztaság, higiénia, korszerű táplálkozás 
- Veszélyes anyagok (alkohol, dohányzás stb. egészségkárosító hatása) 
- Az olvasás szerepe, fontossága, az olvasás élménye 
- A televízió műsorok, a videó-filmek helyes megválasztása 
- Ünnepek, az ünnepnapok szükségessége 
- Iskolai hagyományok megismerése 
- Fiú-lány kapcsolat, barátság, szerelem, a férfi, és a női szerepek. 
- Szerelem és házasság 
- Generációk együttélése, szüleink, nagyszüleink 
- Az idős emberek tisztelete, segítése, a kötelességtudat fejlesztése 
- Családi hagyományok, ünnepek  
- A vallás szerepe életünkben  
- Sokfélék vagyunk, tolerancia 
- Viselkedés az iskolában a tanórán, iskolai rendezvényeken, utcán, közlekedési eszközökön, 

színházban, étteremben, szórakozóhelyen 
- A munka az ember alapvető létformája, a munka értelme, megbecsülése 
- Megélhetés, gazdálkodás, jólét  
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- Vitakultúra fejlesztése, a véleményalkotás szabadsága 
- Nemzeti azonosságtudat, nemzeti hagyományaink, történelmünk, jelképeink 
- Helyünk Európában 
- Miért tanulunk? Pályaválasztás, szakmák, foglalkozások, hivatások  
- Az információszerzés lehetőségei 
- Családi munkamegosztás, segítés otthon 
- A családi költségvetés ismerete, az előrelátó pénzgazdálkodás 
- Szabadidő értelmes, hasznos eltöltése (olvasás, rendszeres sportolás, zenetanulás, tánc, 

képzőművészet stb.) 
- Környezetünk kulturáltsága, növények, állatok gondozása  
- Egészség, betegség. Egészségünk iránti felelősség kialakítása                                                       

 
 
2.11. Csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

Az osztályba és csoportba sorolás elvei és rendje 
 
a.) Az osztályba sorolás szempontja:  a tanuló életkora  
 
b.) A csoportba sorolás  szempontjai: 

- a tanuló teljesítménye, magatartása 
- a tanuló felzárkóztatása, tehetséggondozása 
- a tanuló érdeklődése 
- a tanuló leterheltsége  
- az iskola  személyi, anyagi, tárgyi feltételei  

 
nemzetiségi horvát  nyelv 

 A jelentkező gyermekek számától függően alsó, illetve felső tagozaton összevont 
csoportban, párhuzamos óravezetéssel  tantárgyként oktatjuk. 
 

angol nyelv 
 Fakultatív; a szülő által aláírt írásbeli jelentkezés alapján, 1 tanévi részvételi 

kötelezettséggel. A csoportba sorolás  a szaktanár felmérése alapján történik. 
 

tanórán kívüli  foglalkozások  
 Érdeklődés, igény alapján, alsós, felsős korcsoport szerint (iskolai sportkör, 

képzőművészet, stb.). 
 

napközis /tanulószobai csoportok  
 A foglalkozások meghirdetése előtt a szülők igényeit feltérképezzük. 
 A jelentkező gyermekek számának megfelelően alakítjuk csoportjainkat a mindenkori 

létszám és összetétel alapján, a nevelőtestület, különösen a napközis/tanulószobás 
nevelők év eleji javaslata szerinti megosztásban. 

 Elsődleges szempont a munkaszervezés megkönnyítése, a kiegyensúlyozott légkör 
megteremtésének lehetősége. 
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logopédiai foglalkozás 
 A logopédus évenkénti felmérése, szűrése alapján az első évfolyamon, további 

esetekben    egyéni vizsgálat után. 
 A foglalkozások látogatása a logopédus mentesítő véleményéig kötelező. 

 
SNI-s, BTMN-es tanulók fejlesztő foglalkozása 

 Érvényes szakértői vélemény alapján a vonatkozó törvények csoportba sorolási 
szempontjainak megfelelően. 
 

korrepetálás 
 A nevelők döntése alapján a részvétel kötelező félévre szólóan vagy esetenként. Az 

alapvető célja az alapkészségek megerősítése, fejlesztése.  
 

tehetséggondozás 
 Versenyekre, középiskolai felvételire való  felkészítés egyénileg és csoportosan, a  

szaktanár döntése illetve jelentkezés  alapján. 
 
 

2.12  A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 
tevékenység helyi rendje 

 
1. Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek 
figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti 
formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

 
2. Munkánk során kiemelten kezeljük  

- a sajátos nevelési igényű  
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
- a kiemelten tehetséges 
- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók egyéni fejlesztését. 
 

      2.12.1 Sajátos nevelési igényű tanulók 
 

- Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, 
integrált formában folyik. 

      A Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján a következő BNO besorolású   
      SNI-s gyermekek ellátását tudjuk biztosítani:  

1.  Mentális retardáció 
                      F 70  Enyhe  mentális retardáció 

2.  A   pszichés (lelki) fejlődés zavarai 
                      F  80 A beszéd és nyelv specifikus fejlődési zavarai 

                                                    F  80.0     Az artikuláció jellegzetes zavara 
                F  80.1     A kifejező (expresszív) beszéd zavara 
                F  80.2     A beszédmegértés (receptív beszéd)  zavara 
                F  80.8     Egyéb nyelvi és beszédfejlődési zavar 
                F  80.9     A beszéd és a nyelvfejlődés k.m.n. zavara 
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            F  81  Az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési zavara 
                F  81.0     Meghatározott olvasási zavar  (dyslexia) 
                F  81.1     Az  írás zavara   (dysgraphia) 
                F  81.2     Az aritmetikai készségek zavara (dyscalculia) 
                F 81.3      Az iskolai készségek kevert zavara 
                F 81.8      Egyéb fejlődési zavara az iskolai készségeknek 

      F 81.9      Iskolai készségek k.m.n.  fejlődési zavara 
      F  82   A motoros funkció specifikus fejlődési zavarai 
      F  83  Kevert specifikus fejlődési zavar 

3. A viselkedés és az érzelmi élet rendszerint gyermek- vagy  
serdülőkorban jelentkező zavarai   

                                                     F 90  Hiperkinetikus zavarok 
                                                     F 90.0  Az aktivitás és a figyelem zavarai 

                      F  94 A szocializáció jellegzetesen gyermek- és serdülőkorban  
                                kezdődő zavarai 

                 F  94.0  Elektív mutizmus 
 

- A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. sz. 
mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján 
szervezzük meg. 

- A fejlesztés alapelvei: Sérült és ép emberek közt a tényleges megismerést a gyermekkorban  
történő együttnevelkedés szolgálja. A hangsúly nem csupán a puszta együttléten, hanem  a 
közös tevékenységen, a befogadáson  van (inklúzió). Nagyon fontos, hogy az érintettek  
valamennyien akarják  a közös munkát ( tanuló, szülő, pedagógus). 

      A fejlesztés célja: A tanulóink saját lehetőségeiknek megfelelően minél optimálisabb  szintre  
     eljussanak egyéni fejlődési ütemük figyelembe vételével. Az optimális fejlesztésükhöz  
     szükséges időt  az intenzív és komplex fejlesztéssel a legrövidebbre csökkentsük.  
      A fejlesztésük, oktatás-nevelésük eredményeképpen eleget tudjanak tenni az alapműveltségi- és  
      vizsga-követelményeknek más iskolába történő integrálásukkor, hosszabb távlatokban képessé  
     váljanak továbbtanulásra, szakképzésre.  
     A fejlesztés feladata: Az integráltan tanuló SNI-s gyermekek számára speciális pedagógiai  
      segítségnyújtás. A sérült tanuló megfigyelése, lehetőségeinek, korlátainak értelmezése, team  
     munkában a  gyógypedagógussal, a szakértői vélemény alapján.  
     A fejlesztés tervezése a habilitációs, rehabilitációs foglalkozások keretében – egyéni és  
      csoportos  fejlesztő tevékenység speciális pedagógiai segítségnyújtással – , szükség esetén a  
     gyógypedagógus  által biztosított speciális tantervre építetten, fejlesztési terv készítése.  
      A tanuló fejlődésének, elért eredményeinek meghatározása, rögzítése együttesen kialakított     
     vélemény szerint – a szülő bevonásával, tanácsadás a szülőnek, segítségnyújtás a családi  
     neveléshez, a gyógypedagógussal együttműködve.  
      Fejlesztési területek: Sérülés specifikusak. A hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak  
      kialakítása. A meglévő ép funkciók bevonása a  hiányok pótlása érdekében. A különféle  
      funkciók egyensúlyának kialakítása.  
      Tanulásszervezési formák:  
      Lehetővé kell tenni az egyéni differenciálást, a gyakorlatra orientáló, a gyermekek megtapasz-   
     talt   élményeihez kötődő ismeretátadást.  
     Biztosítani kell a sérülésspecifikus, egyéni sajátosságokat figyelembe vevő elsajátítás és   
     feldolgozás, megértés lehetőségeit, az ismétlések rendszerességét és változatosságát. 
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      Iskolánk biztosítja az SNI-s tanulók integrált oktatásának  törvényben meghatározott tárgyi és  
      személyi feltételeit. A fejlesztés hatékonyságát szolgálja fejlesztőtermünk, valamint a fejlesztés  
      különböző területeihez szükséges fejlesztő eszközeink. Pl.: változatos mozgásfejlesztő eszközök,  
     fejlesztő játékok és szoftverek, könyvek. 

Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógust, logopédust  és  
fejlesztőpedagógust  alkalmaz az intézmény. 

 
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 
vevő pedagógusok a következő szempontokat érvényesítik munkájuk során:  
-a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszik a tantárgyi tartalmak  módosulásait, 
-a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat 
beépítik;  
-alkalmazzák a folyamatos értékelést, a tanulói teljesítmények elemzése alapján - szükség esetén -   
 megváltoztatják eljárásaikat, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaznak  
-alkalmazkodnak az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez. 
 
       2.12.2 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló  
                 tevékenységek 
 
Iskolánkban különleges figyelmet kapnak azok a gyermekek, akik  a szakértői bizottság véleménye 
alapján az életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek, társas kapcsolati problémákkal, 
tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek, közösségbe való beilleszkedésük, 
továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősülnek 
sajátos nevelési igényűnek. 
Ezen gyermekek fejlesztő foglalkozásra jogosultak a szakvéleményükben megfogalmazottak 
szerint. Felzárkóztatásukhoz sérülés specifikus  egyéni fejlesztési tervet készít a velük foglalkozó 
fejlesztő pedagógus, melyet az illetékes nevelési tanácsadó ellenőriz.  
Törvény biztosította esetleges kedvezmények a tanuló részére, melyet munkánk során figyelembe 
veszünk: 
- tantárgyak, tantárgyrészek minősítése és értékelése alóli mentesítés, 
- egyéni fejlettséghez igazodó továbbhaladás, 
- időtényező növelése a feladatmegoldáskor az órai munka során, 
- írásbeli számonkérés helyett a szóbeli számonkérés előtérbe helyezése, 
- tárgyi-, eszköz - feltételek biztosítása. 
 
      2.12.3  Gyógytestnevelés foglalkozások 
 
Elvégeztük iskolánk tanulóinak egészségi állapot felmérését - az iskolaorvos, a védőnő és a 
gyógytestnevelő tanár közreműködésével -, elsősorban a mozgásszervi deformitásokra 
koncentrálva. 
2004. szeptemberétől speciális mozgás-anyaggal kezdődött meg a tanórákon kívüli 
gyógytestnevelés, - differenciáltan a gyermekek diagnózisa alapján. A  mindennapos testnevelés 
bevezetésével szükségessé vált a fenti oktatási forma átalakítása, ennek köszönhetően testnevelés 
tanórákon belüli differenciált gyógytestnevelés ellátást biztosítunk intézményünkben. 
 
      2.12.4   A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 
 
Az iskolában az oktatást - a tanulók személyiségének fejlesztése céljából - sokszínű,változatos 
tevékenységrendszer egészíti ki a gyerekek egyéni érdeklődéséhez igazodva. 
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Fakultációs foglalkozások / tehetséggondozás 

  
Angol nyelvi szakkör/ fakultáció  - Az angol, mint idegen nyelv fakultációs oktatása során a 
tanulókat elsősorban az írásra, olvasásra és kommunikációra készítjük fel.  Az angol, mint 
bármely idegen nyelv tanulása hozzájárul a diákok látókörének szélesítéséhez.  
 
Informatika oktatás/fakultáció: 
Az IKT kiváló katalizátora a pedagógiai innovációnak, de csak olyan iskolai környezetben 
tud elterjedni, ahol amúgy is folyik pedagógiai innováció, ahol a tanárok és a diákok 
nyitottak az új pedagógiai módszerek iránt. Így valójában a számítógép nem más ezen 
esetben, mint a reformfolyamat eszköze.  
Minden tanulónak, különösen a hátrányos helyzetűeknek az iskolában kell több lehetőséget 
kapniuk a számítógépes felhasználói rutin megszerzésére, a kommunikációs kultúra elsajátítására.  
A számítógép, mint tanítási - tanulási eszköz jelenik meg az iskolában, a mindennapi munka 
szerves részévé válik. Segítségével megvalósul a tudás alapú társadalom, a naprakész 
információhoz és korszerű tudáshoz jutás. Érvényesül az önálló ismeretszerzés képessége.  
Közel kerülünk a számunkra megfoghatatlan, távoli információkhoz is. 
 
Rajz szakkör / Kézműves foglalkozások: Kézügyességet és kreativitást fejlesztő szerepükön túl 
hatással vannak a tanulók pályaválasztására is.  
 
Népzenei oktatás: Ezen területen az iskola nagy sikereket ér el évek óta. Területi versenyeken 
(Sopron és környéke), megyei versenyeken való eredményes szereplés (I-III. helyezés , arany 
minősítés). 
        
Iskolai testnevelés és sport :  Mezei futóversenyeken és focibajnokságokon (körzeti, területi szint), 
duatlon versenyeken (futás, kerékpározás), és atlétikai játékokon szerepelnek eredményesen 
tanulóink. 
A diákok délutáni tömegsport foglalkozásokon rendszeresen mozoghatnak és felkészülhetnek a  
versenyekre. 
Testnevelésórákon a képességeknek megfelelő, differenciált csoportokban tanítunk, így a tehet-
séggondozás az órán is megvalósul. 
 
Segítjük az egyesületek tehetség-válogató munkáját is.  
 
Úszásoktatást biztosítunk a törvényi előírások szerint. 
 

 További feltételek és alkalmak a tehetséggondozás terén: 
- differenciálás a tanítási órákon, 

- könyvtári és internet használati lehetőség;   

- kutatási feladatokkal segítjük az önálló ismeretszerzés módjának elsajátítását; 

- igény estén további szakköri lehetőségek biztosítása (fenntartói egyeztetéssel); 

- tájékoztatás a körzeti, területi, megyei, országos versenyekről; 
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- házi versenyeket szervezünk a tehetséges gyermekek között, 

- a legeredményesebb tanulókat felkészítjük és indítjuk a körzeti, területi, megyei, országos 

  versenyeken; 

- egyéni és csoportos pályázatok írása/ készítése  tanári irányítással; 

- iskolai elismerések (pl. alapítványi jutalmazás) alkalmazásával ösztönözzük a legkiválóbb 

tanulókat a nemes versengésre, 

- szereplési lehetőséget biztosítunk tanulmányi-, kulturális- és sportrendezvényeken, 

- lehetővé tesszük, hogy a különböző társintézmények (pl. a Marionett Alapfokú Művészetoktatási  

Intézmény) rendezvényein tanítási időben is részt vehessenek tanulóink. 

- A hagyományokhoz híven mind a tanulmányi, kulturális és művészeti, mind a sportversenyekre 

fokozott figyelemmel és lelkiismerettel készítjük fel a tehetséges tanulókat.  

-Az iskola a Fenntartó jóváhagyását kéri a tanulók és kísérő tanáraik versenyzési költségeire 

(nevezési díj, utazási költség). 

 
      2.12.5  Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések                                                                        
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő tevékenységek 
 
A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak, veszélynek 
vannak kitéve. Ezért iskolánkban a szociálisan hátrányos körülmények között élő tanulók 
problémáit igyekszünk nyomon követni, törekszünk a tanulók veszélyeztetettségének 
megelőzésére, illetve megszüntetésére.  
Erre vonatkozó intézkedéseink: 
-  a veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel kísérése, 
 - a rossz anyagi helyzetben lévő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok segítése,  
 - kedvezményes ebéd , ingyenes étkezés biztosítása,  
 - javaslat rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására, 
 - rendszeres felvilágosító munka végzése az osztályfőnök, a szaktanárok,  a védőnő és más külső 
   szakemberek   segítségével  (drog, alkohol, dohányzás),                        
-  rendszeres kapcsolattartás a tanulók  szüleivel,  a helyi óvodával, a lövői gyermekjóléti    
   szolgálattal, 
- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése, 
- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról, 
-  az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 
-  felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások,  egyéni foglalkozások, 
-  a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök, iskolai  
   diáksportkör, szabadidős tevékenységek,  szünidei programok) , 
- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos   
  használata, 
- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése. 
 
A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység  
 
Szociálisan  hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű szociális tényezők 
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gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. Feladatunk  segíteni  minden  hátrányos helyzetű   
-de  különösen  a  szociális  hátrányban  lévő -  tanulót  képességeinek  kibontakoztatásában.  
 
Károsan ható  tényezők, amelyek  hozzájárulnak  a hátrányos  helyzet  kialakulásához: 
 
 a.)családi  mikrokörnyezet:  -a  család  gazdasági  helyzetéből  adódó  lakásviszonyok, 
                                      -a  túlságosan  alacsony  egy  főre  eső  jövedelem, 
                                               -a  kulturális  helyzet    (a  szülők  alacsony  iskolázottsága, 
                                                                                       a  kultúra  megbecsülésének  hiánya, 
                                                                                       a(z)  (ön)művelődés  lebecsülése...) 
                                                 -családi  hagyományok (hagyományokon  alapuló  kapcsolatok 
                                                                                       a  családon belül  és  kívül, 
                                                                                       vallási, erkölcsi, szociális hagyományok, 
                                                                                       nevelési  hagyományok) 
                                                 -a  család  élete, a  családtagok  magatartása   (kevés  közös él-  
                                                 mény  a  szülőkkel, helytelen  nevelési  módszerek, a gyermek 
                                                 nem  megfelelő  helyzete  a  családban, a  szülők  kifogásolható 
                                                 erkölcsi  magatartása,  az  iskola  munkájának  lebecsülése, kö- 
                                                 zömbösség  vele  szemben,  rendezetlen  életmód...) 
 
  b.)családi  házon  kívüli  környezet: 
                                                -az  utca, lakókörzet  negatív  hatásai, 
                                                -helytelen  viszony, kapcsolat  kifogásolható  magatartású, erköl- 
                                                 csű  gyerekcsoportokkal, felnőttekkel, 
 
  c.)iskolai  környezetben:     -az  iskolába  naponta  távolról  való  bejárás, 
                                                -a tanulók  nem megfelelő  helyzete  a  különböző  közösségekben. 
 
  A szociális hátrányok enyhítését szolgáló program  kidolgozásakor  az  alábbi  logikai mozza-  
  natokat  gondoltuk  végig: 

1.A  program  céljának  meghatározása. 
2.A  lehetőségek  pontos  és  egyértelmű  meghatározása. 
3.A  program  eredményeként  elérni  kívánt  végállapot  megfogalmazása. 
4.Az  iskolát  körülvevő  környezet  igényeinek  és  lehetőségeinek  elemzése, az 
   érdekelt  szülői  csoportok  elképzeléseinek  számbavétele. 
5.Az  adott  helyzet, az  addig  elért  szint  valósághű  értékelése  és  értelmezése, 
  annak  a  kiinduló  állapotnak  a  meghatározása, amelyet  változtatni, fejlesz- 
  teni  kívánunk. 
6.Az  eredményesség  értékelése, annak  megállapítása, hogy  a  program  végre- 
  hajtása, megvalósítása  mennyiben  változtatta  meg  a  helyzetet, mennyire  tette  
  lehetővé  a  cél  megközelítését. 

Ez  a  program - kétféle  - távlati  és éves  szakaszos -  tervezést  igényel. 
Itt  a  nevelési  program  részeként  elsősorban  távlati  tervezéssel  foglalkozunk, vagyis  a  
helyzetfelmérés  után  meghatározzuk  a  tevékenység  célját, éves  ütemtervét, valamint  a  lehetőségek  
számbavételével  a  hátrányok  enyhítését  szolgáló  tevékenységformákat.   
A  szakaszos  konkrét  tervezést  évente  meg  kell  ismételni  az  elkészített  adatlapok 
alapján.  
A  program  célja:      segíteni  azon  tanulók  -  beilleszkedését,                                                              
                                                                           -  ismeretelsajátítását, 
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                                                                       - egyéni  ütemű  fejlődését, akik 
- szociális  körülményeiket  tekintve  hátrányos  helyzetűek 
                                   családi  mikrokörnyezetéből  adódóan  hátrányos helyzetűek, 
                                   családi  házon kívüli  környezet miatt  hátrányos helyzetűek, 
                                   iskolai  körülményeiket  tekintve  hátrányos  helyzetűek, 
                                   csonka  családban  felnövő  gyermekek, 
                                     (elvállt  szülők,  árva,  félárva  gyerekek) 
                                   munkanélküli  szülők  gyermekei, 
 - átmenetileg  hátrányos  helyzetűek 
                                   áttelepült, beköltözött  (új)  tanulók, 
                                   tartós  betegség  miatt  hátrányos  helyzetűek. 
A  célok  ismeretében  tudjuk  megtervezni  minden  év  végén  a  következő  tanév várható  feladatait: 
A  program  távlati  ütemterve  (évi  program): 

1.március-április     a  hátrányos  helyzetű  tanulók  felmérése, regisztrálása 
                a  hátrány  meghatározása       

2.májusa    tevékenységi  formák  megtervezése  a  következő tanévre  
3.szeptember    a  szociális  hátrányok  enyhítését  szolgáló tevékenységek 

                                      ütemtervének  elkészítése 
4.október-június    tevékenységi  formák  megvalósítása  ütemterv  szerint 
5.május                  eredmények  számbavétele 

                                     fejlesztési  tevékenységek  megtervezése  a  következő 
                                     tanévre 
A  szociális  hátrányok  enyhítését  iskolánkban  az  alábbi  tevékenységi  formák  szolgálják:     
 1.Felzárkóztató  ill.  tehetséggondozó  programok  szervezése 
 2.Drog- és  bűnmegelőzési  programok 
 3.Mentálhigiénés  programok  
 4.Pályaorientációs  tevékenység 
 5.Tanulmányi kirándulások  
 6.Fesztiválok, bemutatók 
 7.Felvilágosító  munka  a  szociális  juttatások  lehetőségeiről  szülői  értekezleteken, fogadó-   
   órákon, családlátogatásokon;  értesítés (levél, helyi tájékoztatás) 
 8.Helyi, regionális, országos  támogatások  megszerzésének  ösztönzése 
 9.Motiválás  arra, hogy  a  gyermek  , tanulószobai  vagy  napközis  ellátásban, közétkezésben  
   részesüljön 
10.A  tankönyvtámogatás  elveinek, mértékének  meghatározása 
11.Táborozási  hozzájárulások   
12.Alapítványi támogatások 
13.Pályázatok  figyelése, részvétel  a  pályázatokon. 
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2.13 Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok  

A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei  

kapcsolattartásának formái 

 
2.13.1 Az iskola közösségeinek együttműködése 

 
Az igazgató és a nevelőtestület együttműködése 

1. A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével a megbízott 
pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.  

2. Az együttműködés fórumai: 
- az iskolavezetőség ülései, 
-     értekezletek, 
- megbeszélések 

3. Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.  
4. Az igazgató az aktuális feladatokról a nevelői helyiségben elhelyezett hirdetőtáblán, valamint 

írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.  
5. Az igazgató köteles tájékoztatni a pedagógusokat döntéseiről, határozatairól. 
6. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban közölhetik az 

igazgatóval. 
 
A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése 

1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola 
igazgatója, a Diákönkormányzatot segítő nevelő és az osztályfőnökök tájékoztatják: 
- az iskola igazgatója legalább évente egyszer a Diákközgyűlésen, valamint a 

Diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 
- a Diákönkormányzat vezetője kéthavonta egyszer a Diákönkormányzat vezetőségének ülésén 

és a Diákönkormányzat faliújságján keresztül, 
- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 
folyamatosan (szóban illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.  

3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az 
érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 
tisztségviselők útján – az igazgatóhoz, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a 
Diákönkormányzathoz illetve a Szülői Munkaközösséghez fordulhatnak. 

4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a 
nevelőtestülettel illetve a Szülői Munkaközösséggel. 

 
 
A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 

Az  iskola  mint  nevelő - oktató  intézmény  csak  akkor  működhet  eredményesen, ha  

a  tanulói  érdeklődésre  épít  és  figyelembe  veszi  a  szülői  érdekeket. Az iskolai  nevelés,  
a  gyermeki  személyiség  harmonikus  fejlesztésének  elengedhetetlen  feltétele a  szülői  ház  és 
 a  pedagógus  közösség  koordinált  aktív  együttműködése.   
Ezen  együttműködés  alapja  a  gyermek  iránt  érzett  közös  nevelési  felelősség; 
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                                    megvalósulási  formái:  -a  kölcsönös  támogatás   és  a 
                                                                         -koordinált  pedagógiai  tevékenység; 
                                   feltétele:   -a  kölcsönös  bizalom  és  tájékoztatás, 
                                                   -az  őszinteség; 
                                   eredménye:    -a  családi  és  iskolai  nevelés  egysége  és  
                                                                                    ennek nyomán  kedvezően  fejlődő  gyermeki  
                                                                                    személyiség. 
Az  együttműködés  formáit  az előzetesen  már  vázolt  pedagógiai  feladatokra  építettük, 
és  az  alábbi  két  témakör  köré  rendeztük: 
 
1. A szülők részéről  -a  nevelőmunka  segítéséhez  az alábbi közreműködési formákat várjuk el:  

aktív  részvételt  az iskolai  rendezvényeken, 
ötletnyújtást  az  előadások  témáihoz, 
őszinte  véleménynyilvánítást (elégedettségi kérdőívek), 
együttműködő  magatartást, 
nevelési  problémák őszinte megbeszélését, közös  megoldását, 
a  családi  nevelésben  jelentkező  nehézségek  közös  legyőzését, 
érdeklődő-segítő  hozzáállást, 
szponzori segítségnyújtást. 

2. Iskolánk  - a  gyermek  helyes  neveléséhez  a következő segítségnyújtási formákat kínálja: 
   nyílt napok, nyílt órák szervezése,  

rendszeres  és  folyamatos  tájékoztatás  a  tanuló  előmeneteléről, magatartásáról, 
előre  tervezett  szülői  értekezletek, 
rendkívüli  szülői  értekezletek, 
fogadóórák, 
családlátogatások, 
előadások  szervezése   -logopédus 

                                            -nevelési  tanácsadó, 
                                            -pszichológus    
                                             -egészségügyi  szakember  (orvos, védőnő) 
                                                                                          meghívásával 

pályaválasztási  tanácsadás, 
közös  kirándulások. 

3. Az együttműködés  továbbfejlesztésének  lehetőségei: 
szülői  munkahelyeken  üzemlátogatás 
családi  játékos  vetélkedők 
közös  rendezvények szervezése  a  szülők  és  a pedagógusok  részvételével 

 
Az iskolába járó tanulók szüleinek képviselete a szülői kötelességek és jogok gyakorlásának 
érdekében Szülői Munkaközösséget hozott létre.  
Feladata: Az iskola és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése. Ennek érdekében évente 
megszokott rendben tartjuk meg a hagyományos szülői fórumokat, értekezleteket, fogadóórákat. A 
nyílt tanítási napok (1-5.o.) a szülők körében nagy érdeklődést élveznek. Az iskola működéséről, az 
iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola igazgatója rendszeresen – évente legalább 
kettő alkalommal – köteles tájékoztatni a Szülői Munkaközösséget. 
 
A szülők értékrendje, elvárása az iskolával szemben igen széles skálán mozog. 
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A szülők nagy része felismeri, hogy a tudás olyan érték, amelynek részleges hiánya is 
nagymértékben korlátozza a pályaválasztás, a továbbtanulás és a társadalmi beilleszkedés sikerét. 
 
 
1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 
- az iskola igazgatója legalább évente egyszer az iskolai szintű szülői értekezleten, 
- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein 
- az e-Kréta rendszeren keresztül folyamatosan 
 

2. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 
 

a) Egyéni megbeszélések 
Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmányi 
eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; valamint az együttes, 
összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus között. 
 

b) Családlátogatás  
Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás 
a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 
 

b) Szülői értekezlet 
Feladata: 
- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 
- a szülők tájékoztatása 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 
 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 
 a helyi tanterv követelményeiről, 
 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 
 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 
 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 igazgatójának. 
 

      c) Fogadó óra 
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy 
tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő 
helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 
 

       d) Nyílt tanítási nap 
Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka 
mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák menetét, tájékozódjon 
közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 
 

      e)  Írásbeli tájékoztató  
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 
eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.    
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3. A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 
évenként határozza meg.  

4. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 
biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 
választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatójához, az adott ügyben érintett 
gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a Diákönkormányzathoz vagy a Szülői 
Munkaközösséghez  fordulhatnak. 

5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, 
nevelőtestületével vagy a Szülői Munkaközösséggel. 

6. A szülők és más érdeklődők az iskola Pedagógiai Programjáról, Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról, illetve Házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint nevelőitől az iskolai 
munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek 
tájékoztatást.  

7. Az iskola Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének 
előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola 
alkalmazottainak) joga van megismernie. 

8. A Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve a Házirend egy-egy 
példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 
- az iskola Fenntartójának Képviselőjénél, 
- az iskola nevelői szobájában, 
- az iskola igazgatójánál. 
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2.13.2 Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai,  
           együttműködése iskolán kívüli intézményekkel 

 
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatójának állandó munkakapcsolatban 
kell állnia a következő intézményekkel: 

- Az intézmény fenntartójával és működtetőjével: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
        1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 
             és területi képviselőjével:  Sopron Tankerület 
        9400 Sopron, Széchenyi tér 1. 
- A területileg illetékes kormányhivatallal:            Győr-Moson-Sopron Megyei  

                                                                              Kormányhivatal Oktatási Főosztálya 
        9023 Győr, Szabolcska M. u. 1/A 
- A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal: 
        Sopronhorpács Község Önkormányzata 
                                9463 Sopronhorpács, Fő u. 14. 
-     A területileg illetékes körjegyzővel:   Czipetits Györgyné 
                                                                                     9463 Sopronhorpács, Fő u. 14. 

      -     A: területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központtal: Győri Pedagógiai Oktatási Központ                            
        9022 Győr, Türr István u. 5. 
- A helyi óvodával:     Napköziotthonos Óvoda 
        9463 Sopronhorpács, Fő u. 4. 
-     A területileg illetékes nevelési tanácsadóval:       Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai   
                                                                                     Szakszolgálat Soproni Tagintézménye 
                    9400 Sopron, Mátyás király u. 18. 
      A területileg illetékes szakértői bizottsággal:       Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai   
                                                                                     Szakszolgálat 9023 Győr, Márvány u. 4. 
 

1. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az 
alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 
-Az alábbi társadalmi egyesületekkel:                        Önkéntes Tűzoltóegyesület,  
                                                                                     9463 Sopronhorpács, Fő u.14. 
-Az alábbi termelő, gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal:  
                    Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet,  
                                                                                     9461 Lövő, Fő u. 203. 
-Az  egyházak helyi közösségével:                             Római Katolikus Egyházközség,  
                                                                                     9463 Sopronhorpács, Bem J. u. 
                                                                                     Evangélikus  Egyházközség, 
                                                                                     Református Egyházközség 
                                                                                      

A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola rendszeres kapcsolatot tart fenn az iskolaorvossal, 
Dr.Doppler Eleonórával (9463 Sopronhorpács,Fő u. 14.), a védőnővel (9463 Sopronhorpács, Fő u 14. ) 
valamint a fogszakorvossal, Dr. Stamler Brigittával (9463 Sopronhorpács,Fő u. 14.). 

    
2. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

eredményesebb ellátása érdekében az iskola rendszeres kapcsolatot tart fenn a  területileg illetékes 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal (9461 Lövő, Fő u. 32.)  

 
A munkakapcsolatok  megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató vagy az igazgatóhelyettes a 

felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó felelősök nevét  az iskola éves 

munkaterve rögzíti. 



SOPRONHORPÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA  
9463 SOPRONHORPÁCS, Fő utca 62. 

Tel./Fax: 99/365-522   titkarsag@iskola-shorpacs.hu    
KLIK 078001 / OM: 030683 
PEDAGÓGIAI  PROGRAM 

45 

 

2.13.3 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 
rendje 

1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában Diákönkormányzat működik. 
2. A Diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében 

eljárjon.  
3. A Diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  
4. A Diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán kívüli 

– alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 
- a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.), 
- tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer, 
- sportélet, 
- túrák, kirándulások szervezése, 
- kulturális, szabadidős programok szervezése, 
- a tanulók tájékoztatása. 

5. Ezekben a kérdésekben  
- az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az 

osztályfőnököknek ki kell kérniük; 
- a Diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének 

összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie. 
6. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a Diákönkormányzat 

iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az igazgató felé. 
7. A magasabb jogszabályok alapján a Diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

- az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jogszabályban meghatározott 
rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 
- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 
- a Házirend elfogadása előtt. 

8. A Diákönkormányzatot az iskola igazgatójával, a nevelőtestülettel, illetve más külső 
szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a 
Diákönkormányzatot segítő nevelő képviseli.  

9. Az intézményben iskolai vezetőség működik, mely az iskolai élet egészére kiterjedő döntés 
előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskolai vezetőségének teljes 
jogú tagja az iskolai Diákönkormányzat képviselője 
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2.14  A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le: 
 osztályozó vizsga 
 különbözeti vizsga 
 pótló vizsga, 
 javítóvizsga. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 
ha 
 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve- magántanulói jogviszony 

esetén, 
 szülői kérésre, egyedi engedély alapján egy vagy több tantárgy/ egy évfolyam  tanulmányi 

követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget kiemelkedő 
képességeinek köszönhetően, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 
vizsgát tehet, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott 
tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja és emiatt a teljesítménye 
érdemjeggyel nem volt értékelhető, ez esetben a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 
vizsgát tehet, 

 más iskolából való átvételnél az igazgató döntése alapján. 

Osztályozó vizsga a tanuló/szülő írásbeli kérésére szerveződhet az igazgató engedélyével. Az 
osztályozó vizsga tantárgyi/ évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettanterv 
alapján készült pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra 
vonatkozó követelményeivel. Az osztályozó vizsga eredménye év végi osztályzatnak minősül. 

      Különbözeti vizsgát kell tennie a tanulónak, amennyiben 

 más iskolából való átvételekor az igazgató előírja, 

 az intézményen belüli osztály- és csoportváltásnál az igazgató előírja, 

 a külföldi tanulmányok beszámításakor az iskola igazgatója a tanulmányok folytatását 
különbözeti vizsgák letételéhez köti. 

A különbözeti vizsgák tantárgyi követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján készült 
helyi tantervek közötti tartalmi követelmények különbségeivel. 

 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik vagy 
igazolással távol marad. 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 
osztályzatot kapott. 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 
szabályok szerint kell megszervezni. 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szülei  

- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 
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- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) 

      tudják meg. 

1. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli és/vagy szóbeli illetve 
gyakorlati vizsgákat (vizsgarészeket) tenniük a tanulóknak: 

 

TANTÁRGY 
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 
Magyar nyelv és 
irodalom 

ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Német nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI  

Erkölcstan  SZÓBELI  

Környezetismeret 
ÍRÁSBELI 

vagy 
SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI vagy GYAKORLATI 

Rajz  SZÓBELI vagy GYAKORLATI 

Technika  SZÓBELI vagy GYAKORLATI 

Testnevelés    GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI  

Irodalom ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI  

Német nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika 
ÍRÁSBELI 

vagy 
SZÓBELI  

Erkölcstan ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI  

Történelem ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI  

Természetismeret ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI vagy GYAKORLATI 

Hon- és népismeret  SZÓBELI vagy GYAKORLATI 

Rajz  SZÓBELI vagy GYAKORLATI 

Informatika  SZÓBELI vagy GYAKORLATI 

Technika  SZÓBELI vagy GYAKORLATI 

Testnevelés    GYAKORLATI 

 

8. Továbbhaladás, magasabb évfolyamba lépés feltételei 
 
- Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki az évfolyamra előírt tantárgyakból a 
helyi tantervben minimális, a továbbhaladáshoz szükséges követelményeket teljesítette. Ha a 
tanuló a fogyatékossága, egészségügyi vagy tanulmányi ok miatt a valamely tantárgy(ak) tanulása 
alól felmentést kapott , abból a tantervi követelményeket nem kell teljesítenie. 
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- A tanuló részére engedélyezhető a sikeresen befejezett évfolyam megismétlése. Az engedély 
megadásáról a szülő kérésére az igazgatója dönt.  
- Amennyiben a tanuló egy vagy két tantárgyból a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, 
javítóvizsgát tehet. Ha a tanuló legfeljebb  három tantárgyból nem teljesítette a továbbhaladás 
feltételeit, a nevelőtestület döntése alapján javítóvizsgát tehet. A hatáskört az adott évfolyamon 
tanítók közössége gyakorolja. 

- Amennyiben a tanuló kiemelkedő képességeinek köszönhetően szülői kérésre történő egyéni 
elbírálás alapján egyéni felkészülési terv szerint 1 év alatt 2 évfolyam követelményeit elsajátította, 
s erről osztályozó vizsgán tett bizonyságot, magasabb évfolyamba léphet.  

- Ha a tanuló az első évfolyamon első esetben nem tesz eleget az előírt követelményeknek, 
munkája előkészítő jellegűnek minősül és tanulmányait az első évfolyam megismétlésével 
folytathatja.  
- Az a tanuló, aki önhibáján kívül (pl. betegség miatt) augusztus végén a javító vagy osztá- 
lyozó vizsgát nem tudta letenni, az igazgatótól engedélyt kérhet arra, hogy a vizsgát október 1-ig 
letegye, és tanulmányait addig a következő, felsőbb évfolyamban folytathassa. 
Ha a tanuló a kitűzött határidőig a vizsgát nem tette le, tanulmányait csak az osztály meg- 
ismétlésével folytathatja. 
Az egyes évfolyamok követelményeinek teljesítéséről a tanuló bizonyítványt kap. 
A bizonyítvány közokirat. 
 
 
9. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása 
 
Pályaorientáció 
 
Tanulóink pályaorientációját már hatodik osztály félévétől kezdjük megfigyelni, ahol szükséges, 
segítséget nyújtva. Igény és lehetőség szerint részt veszünk a megyei pályaválasztási kiállításokon 
(Sopron, Szombathely), ahol Győr-Moson-Sopron és Vas megye számos középiskolája 
bemutatkozik. 
Figyelemmel kísérjük tanulóink továbbtanulási terveit, segítve őket a reális választásban. 
6-7. osztályban %-os arányban felmérjük a pályairányultságot. 
Fogadjuk a középiskolák beiskolázási felelőseit, akik tájékoztatót és bemutatót tartanak 
intézményükről, az ott folyó nevelő-oktató munkáról. 
A 8. osztályban az órai differenciálására fokozottan figyelünk a pályairányultság szerint. 
8. osztály első félévében lehetőséget adunk diákjainknak, hogy a középiskolák nyílt napjait 
felkeressék, s végleges döntésük előtt az ott szerzett tapasztalatokat felhasználják. 
A pályaválasztási felelős kolléga (a mindenkori 8.évf. osztályfőnök) a napi kapcsolattartás mellett 
informálja, segíti, koordinálja a tanulókat, a szülőket. 
 
Továbbtanulásra felkészítő program 
A felvételi tantárgyakból (matematika, magyar) középiskolai előkészítő foglalkozásokat 
szervezünk tanulóink számára, figyelembe véve az érintett középiskolák felvételi- és 
követelménybeli szokás- és elvárás-rendszerét. 
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2.15 Otthoni, napközis feladatok meghatározásának elvei és korlátai: 
 
Alapelvek: 
 a tanulónak lehet  írásbeli és szóbeli házi feladata 
 a tanuló egyéni képességeinek megfelelő mennyiségű és minőségű házi feladatot kapjon 
  a tanuló könyvtári vagy internetes kutatómunkát igénylő feladatokat is kaphat  
 a házi feladatokat rendszeresen számon kérjük, ebben alkalmazzuk az önellenőrzés és mások 

ellenőrzésének módszerét is 
 a tanuló elvégzett munkáját lehetőség szerint ellenőrizzük  
 a projektmunkával, témahéttel kapcsolatos otthoni  felkészülés feladatai (plakát, leporelló, 

kiselőadás, digitális produktum, prezentáció, modell stb. készítés) a hagyományos tanórai 
feladatokkal azonos értékűek és fontosságúak 

 
A házi feladat célja: 
 a tanórán tanultak rögzítése, elmélyítése, a tanultak gyakorlati alkalmazása, 
 motiváció, a tantárgyhoz való érzelmi viszony kialakítása,  
 az elkészített házi feladat minősége visszajelzés a tanuló szorgalmáról és tudásáról 
 a szülők tájékoztatása 
 
A házi feladat, illetve a felszerelés hiányának értékelése 
 a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat, illetve a tanórákon szükséges felszerelés esetleges 

hiánya nem értékelhető sem fekete ponttal, sem elégtelen érdemjeggyel,hiszen érdemjegyet 
csak tudásra adhatunk  

 az elmaradt házi feladatot minden esetben a következő tanórára  pótolni kell, de nem 
büntethetjük azzal a tanulót, hogy a növeljük a feladatok számát 

 felszerelés hiánya esetén az adott taneszközben (munkatankönyv, munkafüzet, füzet) a tanórán 
megoldott  feladatokat, leírt vázlatokat a következő órára pótolni kell, s ezt a nevelőnek be kell 
mutatni 

 alsó tagozaton  
- a nevelő a tájékoztató füzet szorgalom bejegyzéseinél jelzi a szülőnek, hogy adott napon 
mely tantárgyból hiányzott a gyermek házi feladata (taneszköz,feladat,amennyiben van, 
oldalszám megjelölésével), illetve a felszerelése (tantárgy, taneszköz megjelölésével); 
- a tájékoztató füzet bejegyzését  a szülőnek alá kell írnia, így pontosan tudja követni, hogy 
gyermekének az adott hónapban e területen mennyi mulasztása volt;  
- minden hónap végén ezen bejegyzéseket az osztályfőnök figyelembe veszi a szorgalom 
értékelésekor  a következő módon:  
példás lehet a szorgalma a tanulónak, amennyiben az adott hónapban max. 2 hiánya volt; 
jó lehet  a szorgalma tanulónak, amennyiben az adott hónapban max. 5  hiánya volt;  
változó lehet  a szorgalma tanulónak, amennyiben az adott hónapban max. 10 hiánya volt;  

 felső tagozaton 
- a házi feladatok illetve a felszerelés esetleges hiányának jelöléséhez készítettünk a DÖK 
együttműködésével  egy táblázatot; 
- minden osztályban a megbízott DÖK-tag jelöli  az egyes tanórákon a hiányzó házi   
feladatokat, illetve felszerelést, ezt a nevelő minden esetben ellenőrzi; 
- hónap végén az osztályfőnök összesíti tanulónként a hiányokat, ennek számát a tanulók  
tájékoztató füzetének  szorgalom bejegyzéseinél jelzi a szülőnek; 



SOPRONHORPÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA  
9463 SOPRONHORPÁCS, Fő utca 62. 

Tel./Fax: 99/365-522   titkarsag@iskola-shorpacs.hu    
KLIK 078001 / OM: 030683 
PEDAGÓGIAI  PROGRAM 

50 

- az ellenőrző bejegyzését a szülőnek alá kell írnia, így pontosan tudja követni, hogy 
gyermekének az adott hónapban e területen mennyi mulasztása volt; 
- minden hónap végén ezen bejegyzéseket az osztályfőnök figyelembe veszi a szorgalom 
értékelésekor  a következő módon: 
példás lehet a szorgalma a tanulónak, amennyiben az adott hónapban max. 3 hiánya volt; 
jó lehet  a szorgalma tanulónak, amennyiben az adott hónapban max. 7  hiánya volt;  
változó lehet  a szorgalma tanulónak, amennyiben az adott hónapban max. 12 hiánya volt; 
 

Tanulmányi munka a napköziben és a tanulószobában: 
 a tanulmányi munkát a törvényben előírt időkeretben meghatározott módon, az ehhez 

kapcsolódó foglalkozásokon valósítjuk meg 
 a hatékony tanulási módok megismertetése alapvető feladat 
 tanórán a napközis nevelő segíti, ellenőrzi a gyermekek tanulmányi munkáját 
 a délutáni tanóra akkor lehet hatékonyabb, ha tanítóval ill. szaktanárral és a tananyaggal 

összhangban van 
 helyes időtervezéssel, a tanulók képességéhez és délutáni elfoglaltságához alkalmazkodva 

optimális körülmények megteremtésére törekszünk 
 
Korlátai: 
 csak a tanórán megtanított tananyag adható fel házi feladatnak 
 hétvégére és a tanítási szünetekre a szokásosnál több feladatot nem adunk 
 a hétvégére csak akkor adunk írásbeli házi feladatot, ha azt az órarend vagy a számonkérés 

szükségessé teszi 
 a tanítási szünetekre írásbeli feladatot nem adunk, de szorgalmi feladat adható 
 a házi feladatok mennyisége olyan mértékű legyen, hogy ne akadályozza a tanulók napi, 

hétvégi ill. tanítási szünetek alatti kikapcsolódását 
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2.16  Az iskolába jelentkező tanulók  felvételének és átvételének elvei 

1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola Fenntartója vagy a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya határoz meg – minden jelentkező 
tanköteles korú tanulót felvesz. 

 
2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a 

hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 
 
3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 

és  lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító (óvodai) igazolást, 
- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

 
4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

- a tanuló születési anyakönyvi kivonatát, 
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 

és  lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 
- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, 
- az előző iskola által kiadott iskolaváltoztatási értesítő lapot. 

 
5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző 

tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott 
évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 

 
6. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 
 
7. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet 

helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján 
kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a Házirend tartalmazza. 

 
8. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a 
tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. 
Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek 
nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt 
vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév 
közben az előző évfolyamra beiratkozni. 
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2.17  A nemzeti, etnikai kisebbséggel kapcsolatos tartalmi követelmények 

Nemzetiség oktatás 

Iskolánkban a nyelvoktatásnak kettős funkciója van. Egyik a nemzetiségi nyelv ( horvát ) 

tanítása- tanulása, valamint a német és az angol, mint idegen nyelv tanórai és fakultációs oktatása.  

A nemzetiségi  nevelés-oktatás iskolánkban a pedagógiai folyamat része.  

Általános feladata és egyben sajátossága, hogy intézményi feltételek között biztosítja a 

nemzetiségi  nyelv (jelen esetben a horvát nyelv) tanulását, a nemzetiségi történelem, kultúra 

megismerését, a hagyományőrzést és - teremtést,  a hon- és népismeretet, a nemzetiségi  jogok 

megismerését és gyakorlását. 

E nevelő-oktató folyamatban kiemelt szerepe van a nemzetiségi  nyelv tanulásának. A nyelv 

tudása hozzájárul a tanulók identitásának formálódásához, lehetővé teszi az irodalmi értékek 

megismerését. 

A nyelv közösségalakító  és megtartó erő. Ezt a feladatát a nemzetiségi  hon- és népismeret, 

kultúra megismerésével képes ellátni. 

 

A korszerű általános iskolai oktatás, az információs és kommunikációs technológiák, eszkö- 

zök igénybe vételével és rendszeres használatával (melyek motiválóan hatnak) elősegítik és 

hosszú távon hatékonyabbá, eredményesebbé teszik a nemzetiségi  nyelvoktatást. Valamint ezek 

az eszközök az egyéni fejlesztés és a tehetséggondozás területén is hatékonyan használhatók.  

 

Mindenekelőtt fel kell készíteni a tanulókat a beszédre, írásra és olvasásra. Ez utóbbi két 

készség hatékonyan fejleszthető modern nyelvtantanító CD-romok segítségével. Így érdekesen, 

játszva - tanulva ismerkednek meg a diákok a horvát nyelv betűrendszerével, morfológiai és 

szintaktikai szerkezetével. 

Meg kell ismerkedniük a szavak szerepével különböző közlési eszközökben és szövegkörnye-

zetekben. Az oktatást elősegítő elektronikus szótárak, számítógépes nyelvoktató programok 

segítségével a tanulók egyéni ütemben haladhatnak, így lehetőség nyílik mind az egyéni 

fejlesztésre, mind a tehetséggondozásra. 
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A Nyugat-Magyarországon élő ún. gradistyei horvátokat több száz kilométer választja el az 

anyaországtól és az országhatár az Ausztriában élő horvátoktól. Internet hozzáférés révén  

élő, mindennapos kapcsolatot (mind baráti, mind intézményi) lehet kialakítani horvátországi  

és ausztriai horvát tanulókkal, iskolákkal. Lehetőség nyílik arra, hogy a diákok teljesebb ké- 

pet alkothassanak a horvát nép tárgyi és szellemi kultúrájáról. Internet hozzáféréssel 

„bejuthatunk” könyvtárakba, lapozgathatunk anyaországi folyóiratok, gyermekmagazinok 

között, elbarangolhatunk ismeretlen helyekre, tájakra. 

A szakos tanárok önképzésének (e-tanulás) szintén fontos eszköze lehet az internet. A nehe-

zen hozzáférhető szakirodalmak elérhetővé válnak, segítve ezzel a tanórákra való felkészülést 

és a tanár metodikai eszköztárának és szaktudásának bővítését is.  

Nagyon fontos kihasználni minden lehetőséget a nyelvi ismeretek minél magasabb szintre 

emelése érdekében, melynek eszköze lehet az iskola informatikai technológiájának bővítése. 

 

Az  EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 10. sz. melléklet 10.4.2 változat 

(1-4.o.) és  a 10. sz. melléklet 10.4.2 , 10.4.1.5 változat (1-5.o.)alapján készítettük el helyi 

tantervünket. A horvát nemzetiségi anyanyelv és irodalom valamint nemzetiségi népismeret 

kerettantervi anyag tartalmazza a horvát nemzetiség anyanyelvi, történelmi, földrajzi, 

kulturális - és népismereti tananyagot. 

 

Mivel undi diákjaink együtt tanulnak, élnek, barátkoznak magyar anyanyelvű társaikkal,  az 

együtt megélt hagyományrendszer révén a horvát nemzetiséghez nem tartozó tanulók is 

megismerik a horvát nemzetiség kultúráját. 

Mivel a horvát nyelv tanulásán kívül valamennyi tananyagot azonos módon és terjedelemben 

tanulnak a nemzetiségi iskolai nevelésben és oktatásban részt vevő tanulók, így számukra is 

biztosított a magyar nyelv és kultúra elsajátításának lehetősége.    
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3. H E L Y I   T A N T E R V 
 

3.1 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV,  

AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ (VÁLASZTHATÓ) 
TANTÁRGYAK   

                                                               (NAT 2013) 
3.1.1.Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül 
az alábbi kerettantervekre épül: 

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

 
 1. melléklet - Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 

                                    Kötelező tantárgyak 

 Magyar nyelv és irodalom 
 Idegen nyelv / Német  
 Matematika 
 Erkölcstan 
 Környezetismeret 
 Ének-zene – A változat 
 Vizuális kultúra 
 Technika, életvitel és gyakorlat 
 Testnevelés és sport 
 Nemzetiségi /Horvát nyelv és irodalom 

 
 2. melléklet - Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 

                         Kötelező tantárgyak: 

 Magyar nyelv és irodalom - A változat 
 Idegen nyelv /Német 
 Matematika 
 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 
 Hon- és népismeret 
 Erkölcstan 
 Természetismeret 
 Biológia-egészségtan - A változat 
 Fizika - A változat 
 Kémia - B változat 
 Földrajz 
 Ének-zene - A változat 
 Vizuális kultúra 
 Informatika 
 Technika, életvitel és gyakorlat 
 Testnevelés és sport 
 Nemzetiségi /Horvát nyelv és irodalom 

                                 /http:kerettanterv.ofi.hu/1 melléklet 1-4/index alt isk also.html  és  

           /http:kerettanterv.ofi.hu/2 melléklet 5-8/index alt isk felso.html  alapján 
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                                       Választott kerettantervek összesítő táblázata 

1-4. évfolyamon 

 

 

 

 

 

 

Tantárgyak 1-4 . évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 
EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

1. sz. melléklet 1.2.1 változat alapján 

 

Nemzetiségi/ Horvát nyelv és irodalom EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  
10. sz. melléklet 10.4.2 változat alapján 

Idegen nyelv /Német 
EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

1. sz. melléklet 1.2.2 változat alapján 

 

Matematika 
EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

1. sz. melléklet 1.2.3változat alapján 
 

Erkölcstan EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  
1. sz. melléklet 1.2.4 változat alapján 

Környezetismeret EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  
1. sz. melléklet 1.2.5. változat alapján 

Ének-zene 
EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

1. sz. melléklet 2.6.1 .(A) változat alapján 
 

Vizuális kultúra EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  
1. sz. melléklet 1.2.7. változat alapján 

Technika, életvitel és gyakorlat EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  
1. sz. melléklet 1.2.8  változat alapján 

Testnevelés és sport EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  
1. sz. melléklet 1.2.9. változat alapján 
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Választott kerettantervek összesítő táblázata 

5-8. évfolyamon 

 

Tantárgyak 5-8 . évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  
2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A)  változat alapján 

Nemzetiségi/ Horvát nyelv és irodalom EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  
10. sz. melléklet 10.4.2 , 10.4.1.5 változat alapján 

Idegen nyelv /Német 
EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

2. sz. melléklet 2.2.02.1  változat alapján 
 

Matematika 
EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

2. sz. melléklet 2.2.03 változat alapján 
 

Történelem,társadalmi és állampolgári ismeretek
EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

2. sz. melléklet 2.2.04  változat alapján 
 

Erkölcstan 
EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

2. sz. melléklet 2.2.06.  változat alapján 

 

Természetismeret EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  
2. sz. melléklet 2.2.07 . változat alapján 

Biológia-egészségtan 
EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

2. sz. melléklet 2.2.08 .1 (A)  változat alapján 
 

Fizika 
EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

2. sz. melléklet 2.2.09 . 1 (A)  változat alapján 
 

Kémia 
EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

2. sz. melléklet 2.2.10. 2  (B) változat alapján 
 

Földrajz EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  
2. sz. melléklet 2.2.11 . változat alapján 

Ének-zene 
EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

2. sz. melléklet 2.2.12.1 (A) változat alapján 
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1. Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak 
tananyagai és követelményei teljes egészében tartalmazzák az oktatási miniszter által 
kiadott kerettantervekben meghatározott tananyagot és követelményeket. 

 
2. A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával 

az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a 
készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson: 

ÉVFOLYAM 

Mely tantárgyak óraszámát 
növeltük meg a szabadon 

tervezhető órák 
óraszámából? 

Hány órával növeltük meg 
a szabadon tervezhető órák 

óraszámából? 

1. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 
1. évfolyam Matematika 1 óra 
2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 
2. évfolyam Matematika 1 óra 
3. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 2 óra 
3. évfolyam Matematika 1 óra 
4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 
4. évfolyam Matematika 1 óra 
4. évfolyam Idegen nyelv /Német nyelv 1 óra 
5. évfolyam Vizuális kultúra 1 óra 
5. évfolyam Informatika 1 óra 
6. évfolyam Idegen nyelv/ Német nyelv 1 óra 
6. évfolyam Matematika 1 óra 
6. évfolyam Vizuális kultúra 1 óra 
7. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

Vizuális kultúra EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  
2. sz. melléklet 2.2.14  változat alapján 

Hon- és népismeret EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  
2. sz. melléklet 2.2.05 . változat alapján 

Informatika 
EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

2. sz. melléklet 2.2.15. változat alapján 
 

Technika, életvitel és gyakorlat 
EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

2. sz. melléklet 2.2.16. változat alapján 
 

Testnevelés és sport 
EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

2. sz. melléklet 2.2.17. változat alapján 

Módosítva az úszásoktatás tömbösítése (5. osztály) miatt  2014.08.25-én 

Osztályfőnöki EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján 
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7. évfolyam Kémia 1 óra 
7. évfolyam Földrajz 1 óra 
8. évfolyam Matematika 1 óra 
8. évfolyam Biológia-egészségtan 1 óra 
8. évfolyam Fizika 1 óra 

 
   
 
3. Iskolánk a választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret tantárgyak közül a Hon- és 

népismeret tantárgyat tanítja az ötödik évfolyamon. 
 
4. A választott kerettantervben szereplő tananyagok évfolyamonkénti bontása illetve az 

egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározása a helyi tantervünk egyes tantárgyaiban 
megtörtént (lsd. a helyi tanterv mellékleteit). 

5. Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon a Német nyelvet tanulják. 
 

 

3.2 TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK (ÓRATERV) 
 (NAT 2013) 

 2016-17.TANÉVTŐL 
 

Kötelező tantárgyak , minimális és  + szabadon tervezhető óraszámok elosztása 
1–4. évfolyamon 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyamon 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+2 6+1 
Nemzetiségi/ Horvát nyelv és 
irodalom 

6 6 6 6 

Idegen nyelv /Német    2+1 

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

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 
Vizuális kultúra 2 2 2 2 
Technika, életvitel és 
gyakorlat  

1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 
Rendelkezésre álló órakeret  
+ nemz.nyelv 

25+6 25+6 25+6 27+6 
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Tantárgyak és éves óraszámok az 1–4. évfolyamon 

tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 288 288 288 252 
Nemzetiségi / Horvát nyelv és 
irodalom 

216 216 216 216 

Német nyelv       108 

Matematika 180 180 180 180 

Erkölcstan 36 36 36 36 

Környezetismeret 36 36 36 36 

Ének-zene 72 72 72 72 

Vizuális kultúra 72 72 72 72 

Technika,életvitel és gyakorlat 36 36 36 36 

Testnevelés  180 180 180 180 

Összesen: 900+216 900+216 900+216 972+216 
 

Kötelező tantárgyak , minimális és  + szabadon tervezhető óraszámok elosztása  
5–8. évfolyamon 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyamon 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 
Nemzetiségi / Horvát nyelv és 
irodalom 

6 6 6 6 

Idegen nyelv /Német 3 3+1 3 3 
Matematika 4 3+1 3 3+1 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2 2 2 2 

Etika 1 1 1 1 
Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 1+1 

Fizika   2 1+1 
Kémia   1+1 2 

Földrajz   1+1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 
Vizuális kultúra 1+1 1+1 1 1 

Hon- és népismeret 1    

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

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 
Rendelkezésre álló órakeret 
+ nemz. nyelv 

28+6 28+6 31+6 31+6 
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Tantárgyak és éves óraszámok az 5–8. évfolyamon  

tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 144 144 144 144 

Horvát nyelv és irodalom 216 216 216 216 

Német nyelv 108 144 108 108 

Matematika 144 144 108 144 

Etika 36 36 36 36 

Történelem 72 72 72 72 

Hon- és népismeret 36    

Természetismeret 72 72     

Fizika     72 72 

Kémia     72 72 

Biológia     72 72 

Földrajz     72 72 

Ének-zene 36 36 36 36 

Rajz 72 72 36 36 

Informatika 36  36 36 36 

Technika 36 36 36   

Testnevelés 180 180 180 180 

Osztályfőnöki 36 36 36 36 

Összesen: 1008+216 1008+216 1116+216 1116+216 
 
 
 
 

 
 
 
      3.3 A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket 
(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyek a 
hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.  

 
2. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szükségük 

van. Ezek a testnevelés, a rajz és a technika tantárgyak. Ezen egyéb eszközöket a szülőknek 
kell biztosítaniuk. 

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

taneszközöket a tanítók és  szaktanárok  határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 
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4. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt - a megelőző tanév májusában 
- tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

 
5. A taneszközök kiválasztásánál a tanítók és szaktanárok a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 
 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 
 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 
 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak 

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 
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                                 3.4 A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK,  

MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK  

ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 
munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

 
2. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége 
alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 
követelményekre is. 

 
3. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, német nyelv, matematika, 

környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, földrajz ellenőrzésénél: 
 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is 

ellenőrizhetik; 
 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit 

átfogó témazáró dolgozatot írnak. 
 
4. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy 
esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – általában csak egyszer kerülhet 
sor írásbeli számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban: 

 az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen 
gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, 

 a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 
(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.) 

 
5. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 
tantervében előírt követelményekhez, emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói 
teljesítmény hogyan változott 

 – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest. 
 
6. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik: 
 Kitűnő annak a tanulónak a bizonyítványa, akinek a magatartás értékelése legalább jó, 

szorgalom értékelése példás, és valamennyi tantárgyból jeles/vagy kitűnő érdemjegyet  
kapott.  

 Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden tantárgy 
esetében egyaránt lehet alkalmazni érdemjegyeket, százalékos és szöveges 
értékelést. 

 A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik 
évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból 
érdemjegyekkel minősítjük. 

 Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a 
tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges 
minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 
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 KIVÁLÓAN MEGFELELT 
 JÓL MEGFELELT 
 MEGFELELT 
 FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL  

 A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon 
félévkor és év végén  a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 

 Tanórán kívüli egyéb foglalkozások (szakkörök) esetén a tanulók teljesítményét, 
előmenetelét a nevelő a tanév során szövegesen minősítheti. A szöveges minősítés a 
tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:  
                                    KIVÁLÓAN MEGFELELT 
                                    JÓL MEGFELELT 
                                    MEGFELELT 

 A tanórán kívüli egyéb foglalkozásokon (szakkörökön) való részvétel, illetve a tanuló 
teljesítményének, előmenetelének minősítése, értékelése bejegyzésre kerül az 
osztálynaplóba, illetve a törzslap és a bizonyítvány Jegyzet rovatába. 

 A Horvát népismeret tantárgy esetén annak sajátos tartalmából adódóan lehetőség van a 
tömbösített óraszervezésre egy-egy közösségi hagyományápoló programhoz 
kapcsolódóan, értékelése a Horvát nemzetiségi nyelv tantárgyon belül történik. 
 

7. Az egyes tantárgyak érdemjegyei illetve osztályzatai a következők: kitűnő (5d), jeles (5), jó 
(4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

 
 Kitűnő érdemjegy (dicséretes 5) annak a félévnek/tanévnek a végén adható, amelyben a 

tanulónak valamennyi témazáró dolgozata 5, s ezen kívül legfeljebb 1vagy 2 Jó (4) 
érdemjegye van. 
 

8. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében törekedni kell arra, 
hogy minden tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanuló legalább két érdemjegyet 
szerezzen. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta 
legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. 

 
9. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti a 

tájékoztató füzeten keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, 
és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

 
10. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 
 
11. A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 
 
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén 
érdemjegyekkel értékeli. 
 
A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtestület 
állapítja meg. 
 
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 
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12. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 
- a Házirendet betartja, 
- a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan viselkedik, 
- kötelességtudó, feladatait teljesíti, 
- önként vállal feladatokat és azokat teljesíti, 
- tisztelettudó, 
- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen 

viselkedik, 
- az osztály és az iskolai közösség életében aktívan vesz részt, 
- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet, 
- nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása. 
 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 
- a Házirendet betartja, 
- tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik, 
- feladatait a tőle elvárható módon teljesíti, 
- feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti, 
- az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt, 
- nincs írásbeli intője vagy megrovása. 
 

c) Változó (3) az a tanuló, aki 
- a Házirend előírásait nem minden esetben tartja be, 
- a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik, 
- feladatait nem minden esetben teljesíti, 
- előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva, 
- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik, 
- igazolatlanul mulasztott, 
- osztályfőnöki intője van. 
 

d) Rossz (2) az a tanuló, aki: 
- a Házirend előírásait sorozatosan megsérti, 
- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti, 
- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen, 
- társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik, 
- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza, 
- több alkalommal igazolatlanul mulaszt, 
- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél 

magasabb fokozatú büntetése. 
 
A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 
 
13. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 
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14. A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a tanév 
végén az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg. 

15.      A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. A 
tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 
osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a tanév 
végén az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg. 

     A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 
 
16. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 
- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, 
- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi, 
- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi, 
- munkavégzése pontos, megbízható, 
- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz, 
- taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza, 
- az adott hónapban alsó tagozaton legfeljebb 2, felső tagozaton legfeljebb 3 felszerelés, 

illetve házi feladat hiánya volt. 
 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 
- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, 
- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, 
- a tanórákon többnyire aktív, 
- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként 

nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti, 
- taneszközei tiszták, rendezettek, 
- az adott hónapban alsó tagozaton legfeljebb 5, felső tagozaton legfeljebb 7 felszerelés, 

illetve házi feladat hiánya volt. 
 

c) Változó (3) az a tanuló, akinek: 
- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől, 
- tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti, 
- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik, 
- érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja, 
- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik, 
- az adott hónapban alsó tagozaton legfeljebb 10, felső tagozaton legfeljebb 12 

felszerelés, illetve házi feladat hiánya volt. 
 

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki: 
- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, 
- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg, 
- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, 
- feladatait többnyire nem végzi el, 
- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek, 
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- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül, 
- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

 
A szorgalom elbírálásakor a házi feladatok és a felszerelés hiányával kapcsolatos részletes 
szabályozást minden esetben figyelembe kell venni; az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok 
eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) 
szükséges. 
 
17. Azt a tanulót, aki képességihez mérten  

- példamutató magatartást tanúsít,  
- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  
- vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 
- vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 
- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez 

az iskola jutalomban részesítheti. 
 

18. Az iskolai jutalmazás formái 
a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

- szaktanári dicséret, 
- napközis nevelői dicséret, 
- osztályfőnöki dicséret, 
- igazgatói dicséret, 
- nevelőtestületi dicséret. 

b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a 
tanév végén 
- szaktárgyi teljesítményért, 
- példamutató magatartásért, 
- kiemelkedő szorgalomért, 
- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet 
és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt 
vehetnek át. 

d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 
eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 
19. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
 
20. Azt a tanulót, aki 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  
- vagy a Házirend előírásait megszegi,  
- vagy igazolatlanul mulaszt,  
- vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, fegyelmező intézkedésben lehet 

részesíteni. 
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21. Az iskolai fegyelmező intézkedések formái: 
- szaktanári figyelmeztetés; 
- osztályfőnöki figyelmeztetés; 
- osztályfőnöki intés; 
- osztályfőnöki megrovás; 
- igazgatói intés; 
- igazgatói megrovás; 
- nevelőtestületi intés; 
- nevelőtestületi megrovás. 

 
22. Az iskolai fegyelmező intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől 

azonban indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 
 
23. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a 

tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. Súlyos 
kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 
- az agresszió, a másik tanuló bántalmazása; 
- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása; 
- a szándékos károkozás; 
- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 
- ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 
 
24. A fegyelmező intézkedést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
 
25.  Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a 
fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 
 

3.5. AZ ELEKTRONIKUS NAPLÓ HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA 
 

 
1. Az elektronikus napló működésének jogszabályi háttere  

  
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012-es EMMI rendelet az iskolák számára 
kötelezően használatos nyomtatványként nevezi meg az osztálynapló (csoportnapló) használatát. A 
jogszabály a nyomtatvány kivitelével, formájával, tartalmával kapcsolatos előírást nem tartalmaz, 
nincs tehát közoktatási jogszabályi akadálya annak, hogy elektronikus osztálynapló, csoportnapló 
bevezetésére kerüljön sor.   
Az elektronikus napló (továbbiakban e-napló), olyan adatbázis-kezelő alkalmazás, amelynek 
felhasználásával lehetővé válik az intézmény tanügyigazgatási, adminisztratív  jellegű feladatainak 
hatékony ellátása. Elsődleges célja, hogy kiváltsa a papíralapú  osztály- és csoport napló 
használatát, egyszerűsítse a szaktanárok és az osztályfőnökök számára az adminisztrációs 
folyamatokattovábbá világos, áttekinthető felületet adjon ezeknek a feladatoknak a gyors és 
hatékony végrehajtásához. 
A szülői hozzáférés lehetőségével megteremtjük a feltételét annak, hogy a családok naprakész 
információkkal rendelkezzenek gyermekük iskolai előmenetelével kapcsolatban.  
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Kezelőfelülete Web-alapú, használatához internetkapcsolattal rendelkező számítógép, valamint egy 
azon futtatható böngészőprogram szükséges. 
 

2. Az e-napló felhasználói csoportjai  
 

Iskolavezetés  
Az iskolavezetésnek automatikus hozzáférése van az e-napló teljes adatbázisához, az üzenetekhez 
és a hibabejelentésekhez. A titkárság az e-napló ún. intézményi adataihoz rendelkezik 
hozzáféréssel (névsor, alapadatok, OM azonosítók).  
  
Szaktanárok  
Feladatuk: - haladási napló vezetése – csoportnévsorok összeállítása, aktualizálása - hiányzások, 
késések rögzítése - osztályzatok beírása - szaktanári üzenetek, bejegyzések rögzítése - a napló 
adataiban történt változások nyomon követése - kapcsolattartás a szülőkkel  
 
Osztályfőnökök  
Feladatuk: - az osztályukba tartozó diákok adatainak rögzítése, szükség szerint módosítása, az 
adatváltozások bejelentése - az osztályukra vonatkozó, a szaktanárok által beírt haladási napló,   
hiányzások, késések , osztályzatok , szaktanári bejegyzések nyomon követése - igazolások kezelése 
- kapcsolattartás a szülőkkel - félévi, év végi összesítések, pl. lemorzsolódással veszélyeztett 
tanulókról statisztika elkészítése  
  
Szülők, diákok 
1. A szülők saját gyermekük naplóinformációihoz kapnak olvasási jogot.   
2. A hozzáférésről az intézmény automatikusan gondoskodik a szülő belépését lehetővé tevő 
felhasználói név és jelszó megadásával.   
3. Amennyiben a szülő elfelejti jelszavát, gyermekén keresztül írásban új jelszót igényelhet az 
intézménytől, amely 3 munkanapon belül köteles azt biztosítani.  
 
Rendszergazda  
A technikai eszközök és az informatikai infrastruktúra működésért, a rendszer frissítéséért felelős.  

3. Az e‐napló működtetésével kapcsolatos konkrét feladatok, határidők, 
felelősök 

 

FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS 

Év eleji feladatok   

Elsős tanulók adatainak 
rögzítése rendszerben 

augusztus 31. iskolatitkár 

Javítóvizsgák eredményei 
alapján a csoportok, osztályok 
névsorának aktualizálása 

augusztus 31. igazgatóhelyettes 

A tantárgyfelosztás rögzítése a 
rendszerben 

augusztus 31. igazgatóhelyettes 

Tanulói adatok ellenőrzése, 
aktualizálása 

szeptember 15. osztályfőnökök, iskolatitkár, 
igazgatóhelyettes 

Az órarend rögzítése a szeptember 15. igazgatóhelyettes 
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FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS 

rendszerben  

Végleges csoportnévsorok 
rögzítése a rendszerben 

szeptember 15. igazgatóhelyettes 

Év közbeni feladatok   

Adatváltozások rögzítése folyamatos, a bejelentést 
követő 5 munkanapon belül 

iskolatitkár,igyzagtóhelyettes 

Tanulók osztály, 
csoportcseréinek rögzítése 

folyamatos, a cserét követő 5 
munkanap belül 

igazgatóhelyettes 

Haladási napló vezetése folyamatos, a tanóra napján, 
de legkésőbb az azt követő 
max. 5 munkanapig 

tanítók, szaktanárok 

Értékelési napló folyamatos tanítók, szaktanárok 

Helyettesítések szervezése, 
adminisztrálása 

folyamatos igazgatóhelyettes 

Hiányzási napló folyamatos osztályfőnökök, tanítók, 
szaktanárok 

Napló ellenőrzések folyamatos, havi 
rendszerességgel 

igazgató, igazgatóhelyettes 

A félév és az évzárás feladatai   

Javasolt magatartási, 
szorgalmi feladatok 
ellenőrzése 

osztályozó konferencia napja, 
délelőtt 

osztályfőnök 

Javasolt érdemjegyek 
rögzítése 

osztályozó konferencia előtti 
nap 

tanítók, szaktanárok 

Naplók záradékolása tanévzáró értekezlet utáni nap osztályfőnökök, 
igazgatóhelyettes 

Utolsó mentés tanévzáró értekezlet utáni nap 
16.00 óráig 

igazgatóhelyettes 

Végleges fájlok archiválása, 
CD lemezen történő rögzítése 

tanévzáró értekezlet utáni nap 
16.00 óráig 

igazgatóhelyettes 

 
 
 

4. Rendszerüzemeltetési szabályok 
 

Az elektronikus napló használatának alapvető feltétele a technikai eszközök üzembiztos működése. 
A rendszer elemeinek meghibásodása esetén az alábbi eljárási szabályok érvényesek:  

A) A tanári munkaállomás, illetve az iskolai hálózat meghibásodása  
 

a) A tanár feladata: 1. a meghibásodás tényét jelezni a rendszergazdának 2. a meghibásodás 
időtartama alatt az elektronikusan rögzítendő adatok papír alapú regisztrálása 
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b) A rendszergazda feladata: 1. a hálózati kapcsolat helyreállítását megkezdeni a hiba bejelentését 
követő egy munkanapon belül 2. a hiba pontos behatárolása, a hardver-, illetve szoftverhibák 
feltérképezése 3. az iskolavezetéssel egyeztetve a hiba kijavítása, indokolt esetben szakszerviz 
igénybevétele  
  
      B) Adatbázis-szerver meghibásodása  
1. Ha a szerver meghibásodott, a szaktanárok a munkavégzés folyamatossága érdekében papír 
alapon rögzítik az adatokat.   
2. A szaktanárok a szerver újraindítását követően folyamatosan pótolják a kiesés időszakában 
keletkezett elmaradásokat.   
3. A rendszergazda haladéktalanul megkezdi a javítást, szükség esetén új gépet állít be, az 
adatbázist a legutóbbi biztonsági mentésből helyreállítja.  
  
        C) Illetéktelen hozzáférés  
1. Az e-napló adatbázis-kezelő rendszer minden műveletről naplófeljegyzést készít, ezek tehát 
utólag feltérképezhetőek.  
2. Az adatok illetéktelen módosításának gyanúja esetén a szaktanár köteles ezt azonnal jelezni az 
iskolavezetésnek és a rendszergazdának, illetve köteles hozzáférési jelszavát haladéktalanul 
megváltoztatni.  
 3. Az illetéktelen hozzáférések elkerülése érdekében minden felhasználó köteles betartani a 
jelszavak biztonságos kezelésének szabályait (ld. Informatikai védelmi szabályzat). A felhasználók 
kötelesek a felhasználónevüket és különösen a jelszavaikat biztonságosan tárolni, valamint ügyelni 
arra, hogy jelszavukat mások ne ismerhessék meg.  
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3.6 A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 

MÓDJA 

1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. 
§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

2. Ennek alapján 
a mindennapos testnevelést az  iskolai nevelés-oktatás első, ötödik évfolyamán 2012. szeptember 
1-jétől kezdődően felmenő rendszerben szervezzük meg - a kerettanterv testnevelés tantárgyra 
vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott tanórán való részvétellel. Ezen évfolyamok helyi 
tantervébe legalább heti öt testnevelés órát építünk be. A többlet testnevelési órákkal a - Kt. 52. 
§ (3) bekezdésében meghatározott - tanulói kötelező tanórai foglalkozások száma megnövelhető. 
A többi évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti mindennapos 
testmozgást kifutó rendszerben szervezzük meg. 
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3.7 A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE 

 
 
1. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének  mérése a NETFIT – Nemzeti Egységes 
Tanulói Fittségi Teszt alapján történik (országos szinten egységes módszerrel és mérőeszközökkel 
megvalósított fittségi felmérés).  
 
2.A felmérést a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés órákon, tanévenként 
egy alkalommal  a vonatkozó jogszabályban rögzített időszakban (január 5. és május 27. 
között) a felső tagozatos tanulók körében. Alsó tagozaton csak a felmérendő gyakorlatok 
megtanítása folyik. 
 
3.A NETFIT azon fittségi összetevőket méri, amelyek az egészségi állapot szempontjából 
meghatározók. Elsősorban diagnosztikus pedagógiai értékelő funkciót tölt be.  
A testösszetétel, az aerob fittség és a vázizomzat fittsége és a hajlékonyság mentén vizsgálja 
tanulóink fittségi és egészségi állapotát.   
 
4.Azon tanulók számára, akik elmaradnak a NETFIT egészségsztenderdjeinek határértékeitől   
(azaz nem tudnak az egészségzónában teljesíteni), tervezett fejlesztés, segítségnyújtás szükséges. 
 
 
5. Az intézmény által rögzített fittségi próbák eredményei lehetőséget teremtenek: 

- a diákok egyéni fizikai fittségének megállapítására, értékelésére és nyomon követésére; 
- a diákok egyéni fizikai fittségével kapcsolatos tájékoztatásra a szülők irányába; 
- a tanulói csoportok, illetve osztályok fizikai fittségének minősítésére, nyomon követésére; 
- a fizikai fittségi állapottal kapcsolatos következtetések intézményi szintű levonására; 
- tankerületi és egyéb közigazgatási egységekre vonatkozó adatok begyűjtésére; 
- országos szintű állapot megítélésére. 
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3.8 A PEDAGÓGIAI PROGRAM  

ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS 

EGYÉB INTÉZKEDÉSEK,  

 
 3.7.1 A Pedagógiai Program érvényességi ideje 

1. Az iskola 2018. szeptember 1. napjától  szervezi meg  nevelő és oktató munkáját ezen 
Pedagógiai Program alapján valamennyi évfolyamon. 

2. Ezen Pedagógiai Program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2018. szeptember 1. 
napjától 2022. augusztus 31. napjáig – szól. 

 3.7.2 A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 
1. A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja, így ez bármikor felülvizsgálható. 
- A nevelők szakmai munkaközösségei  minden tanév végén  értékelik a Pedagógiai 

Programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 
3.7.3 A pedagógiai program módosítása 

1. A Pedagógiai Program módosítására javaslatot tehet: 
- az iskola igazgatója, 
- a nevelőtestület bármely tagja, 
- a nevelők szakmai munkaközösségei, 
- a Szülői Munkaközösség, 
- az Intézményi Tanács 
- az iskola Fenntartója vagy ennek Képviselője. 

2. A tanulók a Pedagógiai Program módosítását a Diákönkormányzat képviselői útján 
javasolhatja. 

3. A Pedagógiai Program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató 
jóváhagyásával válik érvényessé. A Pedagógiai Program elfogadása előtt ki kell kérni a 
Szülői Munkaközösség és az Intézményi Tanács  véleményét. 

4. A Pedagógiai Program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 
(és a működtetőre) a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell 
szerezni a Fenntartó (egyben a működtető) vagy ennek Képviselőjének egyetértését. 

5. A módosított Pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától az 
első és az ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni. 

 
3.7.3  A Pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

1. Az iskola Pedagógiai Programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.  
2. A Pedagógiai Programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 

igazgatóhelyettesétől, valamint pedagógusaitól a nevelők fogadó óráján vagy – ettől 
eltérően – előre egyeztetett időpontban. 

3. A Pedagógiai Program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 
tekinthető meg: 
- az iskola fenntartójánál vagy ennek Képviselőjénél, 
- az iskola nevelői szobájában, az iskola igazgatójánál. 



SOPRONHORPÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA  
9463 SOPRONHORPÁCS, Fő utca 62. 

Tel./Fax: 99/365-522   titkarsag@iskola-shorpacs.hu    
KLIK 078001 / OM: 030683 
PEDAGÓGIAI  PROGRAM 

74 

3.9 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA 
VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK 

 
Az Sopronhorpácsi Általános Iskola Pedagógiai programját a Szülői Munkaközösség 2018. év 
augusztus  hó 26. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

 

A Sopronhorpácsi Általános Iskola Pedagógiai programját az Intézményi Tanács  2018. év 
augusztus  hó 26. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

 

A Sopronhorpácsi Általános Iskola Pedagógiai programját a Diákönkormányzat  2018. év 
augusztus  hó 26. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 
 
 
A  Sopronhorpácsi Általános Iskola Pedagógiai programját a nevelőtestület a 2018. év 
augusztus hó 27. napján tartott ülésén elfogadta. 
 

 

Ezen Pedagógiai Program nem tartalmaz a jogszabályi előírásokon felül a Fenntartóra 
háruló többletkötelezettséget. 

 

Jóváhagyta: 

Kelt: Sopronhorpács, 2018. 

 

                                     Varga Hajnalka 
                                      igazgató 
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3.8 A PEDAGÓGIAI PROGRAM  

ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS 

EGYÉB INTÉZKEDÉSEK,  

 
 3.7.1 A Pedagógiai Program érvényességi ideje 

3. Az iskola 2013. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi meg 
először nevelő és oktató munkáját ezen Pedagógiai Program alapján. 

4. A Pedagógiai Program felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 
5. Ezen Pedagógiai Program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2013. szeptember 1. 

napjától 2017. augusztus 31. napjáig – szól. 
 3.7.2 A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

2. A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja, így ez bármikor felülvizsgálható. 
- A nevelők szakmai munkaközösségei  minden tanév végén  értékelik a Pedagógiai 

Programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 
3. A 2016-2017. tanév során a nevelőtestületnek mindenképpen el kell végeznie a pedagógiai 

program teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén 
ezen Pedagógiai Programot módosítania kell, vagy teljesen új Pedagógiai Programot kell 
kidolgoznia. 

 3.7.3 A pedagógiai program módosítása 
6. A Pedagógiai Program módosítására javaslatot tehet: 

- az iskola igazgatója, 
- a nevelőtestület bármely tagja, 
- a nevelők szakmai munkaközösségei, 
- a Szülői Munkaközösség, 
- az Intézményi Tanács 
- az iskola Fenntartója vagy ennek Képviselője. 

7. A tanulók a Pedagógiai Program módosítását a Diákönkormányzat képviselői útján 
javasolhatja. 

8. A Pedagógiai Program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató 
jóváhagyásával válik érvényessé. A Pedagógiai Program elfogadása előtt ki kell kérni a 
Szülői Munkaközösség és az Intézményi Tanács  véleményét. 

9. A Pedagógiai Program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 
(és a működtetőre) a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell 
szerezni a Fenntartó (egyben a működtető) vagy ennek Képviselőjének egyetértését. 

10. A módosított Pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától az 
első és az ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni. 

 
3.7.3  A Pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

4. Az iskola Pedagógiai Programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.  
5. A Pedagógiai Programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 

igazgatóhelyettesétől, valamint pedagógusaitól a nevelők fogadó óráján vagy – ettől 
eltérően – előre egyeztetett időpontban. 

6. A Pedagógiai Program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 
tekinthető meg: 
- az iskola fenntartójánál vagy ennek Képviselőjénél, 
- az iskola nevelői szobájában, az iskola igazgatójánál. 
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3.9 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA 
VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK 

 
Az Sopronhorpácsi Általános Iskola Pedagógiai programját a Szülői Munkaközösség 2015. év 
augusztus  hó 26. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

 

A Sopronhorpácsi Általános Iskola Pedagógiai programját az Intézményi Tanács  2015. év 
augusztus  hó 26. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

 

A Sopronhorpácsi Általános Iskola Pedagógiai programját a Diákönkormányzat  2015. év 
augusztus  hó 26. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 
 
 
A  Sopronhorpácsi Általános Iskola Pedagógiai programját a nevelőtestület a 2015. év 
augusztus hó 27. napján tartott ülésén elfogadta. (Határozat száma: 5/5/2015.) 
 

 

Ezen Pedagógiai Program nem tartalmaz a jogszabályi előírásokon felül a Fenntartóra 
háruló többletkötelezettséget. 

 

Jóváhagyta: 

Kelt: Sopronhorpács, 2015. augusztus 27-én 

 

                                     Varga Hajnalka 
                                      igazgató 
 


