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AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

Küldetésnyilatkozat 

„Tanítani sokkal könnyebb, mint nevelni: ahhoz csak tudni kell valamit, ehhez viszont lenni kell 
valakinek.” 

A Puzzle Óvoda és Általános Iskola köznevelési feladatokat ellátó intézmény, a szakmai elvárásoknak, 
a lakosság igényeinek, az érvényes jogszabályi elvárásoknak megfelelően, és a rendelkezésre álló 
pénzügyi források szerint működik. 

Az óvodánk és iskolánk célul tűzte ki a kisebb létszámú osztályokban és csoportokban történő 
nevelést- oktatást. A gyerekek és tanulók speciális összetételéhez igazodva nevelő-oktató munkánk 
során kiemelt feladatnak tekintjük a tehetséggondozást, emellett maximális segítséget nyújtunk a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő tanulóknak. 

Az óvodának és az iskolánknak nincs beiskolázási körzete, tanulóink Budapestről, Budaörsről és a 
szomszédos településekről érkeznek. 

Intézmény bemutatása 

Puzzle Óvoda és Iskola a XI. kerületben, Kamaraerdőben található zöld környezetben, felújított 
gyermekbarát épületben. 
Az intézmény a Kamaraerdei Ifjúsági Park hat hektáros területén működik. Ezt az egyedi környezetet 
és az így kapott lehetőségeket szinte minden nap kihasználjuk. A jó és egészséges levegőnek 
köszönhetően úgy alakítottuk ki a napirendünket és az oktatásunkat, hogy naponta kétszer visszük a 
gyermekeket az udvarra. A hatalmas park, különböző mozgáslehetőségeket biztosít számunkra. 
Minden évszakban megcsodálhatjuk a természet változását. Télen csúszkálhatunk, szánkózhatunk, 
jégvárat építhetünk és hógolyózhatunk. A többi évszak lehetőséget biztosít számunkra a különböző 
sportok gyakorlására: kerékpározásra, atlétikára, különböző labdajátékokra, úszásra és napfürdőzésre. 
Ez a többcélú külső környezet fogja össze az épületben folyó nevelőmunkát. Célunk a családokkal 
együttműködve vidám óvodás és iskoláskort nyújtani gyermekeinknek, ahol az a fontos az egész 
testület számára, hogy az intézménybe járó gyermekeknek a személyiségét harmonikusan 
kibontakoztassuk és érdeklődésüket tágítsuk és kielégítsük. 
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A gyermekek fejlődésének és életkori sajátosságának megfelelő napirenddel és órarenddel a már 
említett mozgással, kiegészítő zöldség- és gyümölcsfogyasztással segítjük elő az egészséges életmód 
kialakítását. 
Az intézményt körülölelő zöld környezet nevelésünkben nagy hangsúlyt kap, mely átöleli minden 
tevékenységünket. 
Udvarunk elősegíti az állatok, növények életének megismerését, módot ad a környezet és az élővilág 
összefüggésének megfigyelésére. Gyermekeink folyamatosan megtanulhatják, hogyan segíthetnek a 
környezet óvásában, esztétikussá tételében, az udvar ápolásában. 
A játéknak fontos szerepe van a mindennapos tevékenységeinknél. A gyermekek számára felajánlott 
tevékenységek a játékra épülnek, melyek a gyermekek érdeklődését, aktivitását, a felfedezés örömét 
jelentik. 
A közös élményekre épülő tevékenységek megszervezésével biztosítjuk a közösségi magatartás 
fejlődését, a másokra figyelést. Intézményünkben fontosak a hagyományok, ünnepek, évszakonkénti 
kirándulások, kulturális programok. 
Sokszor kézműveskedünk, mesélünk, verselünk, énekelünk – próbáljuk a különböző tevékenységeket 
minél izgalmasabb, változatosabb formában a gyermekek elé tárni. Sok eszközt használunk, pl. bábot 
a meséléshez, hangszereket az énekléshez. 
Többször tartunk beszélgető köröket, ahol a gyermekek megtanulják szóban kifejezni érzelmeiket, 
elmesélni, hogy mi történt velük és ugyanakkor azt is megtapasztalják, hogy milyen az, amikor 
másokat hallgatnak meg és velük együtt örülhetnek valaminek. 
Fontosnak tartjuk, hogy a csoportunkban ne legyen vita, ellentét, hogy minden gyermek jól kijöjjön a 
másikkal és megbízzanak egymásban, segítsék egymást. 
A sok mozgásos külön program mellett, másféle külső programokon is részt vesznek nálunk a 
gyermekek. 
Többször jártunk már a helyi színházban gyermekelőadáson és voltunk már kirándulni 
állatsimogatóban, pónifarmon. Ezt a szokásunkat is szeretnénk megtartani, és minél több izgalmas, új 
élményt nyújtó helyre elvinni a gyermekeket. 
Intézményünk személyi és tárgyi feltételei a feladatokhoz igazodnak és korszerű fejlesztő 
eszközökkel, játékokkal felszerelt. A nevelőmunkát szakmailag képzett gyógypedagógus, tanítónő, 
logopédus, óvodapedagógusok, gyógypedagógiai asszisztens és szakképzett védőnő végzi, akik 
mindenben együttműködnek a családokkal. 

Mozgás 

Nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásra, sportolásra. Természetesen nálunk is megjelenik a mindennapos 
testnevelés, de ezen a 30-50 perces mindennapi mozgáson felül, még rengeteg lehetőségük van a 
gyerekeknek sportolni. Mindennap, ha az időjárási körülmények is úgy engedik, kétszer megyünk ki a 
levegőre a gyerekekkel. 

  12
 



PUZZLE Óvoda és Általános Iskola - Óvodai Pedagógiai Program, Iskolai Nevelési Program és Helyi tanterv

Bent van a saját biciklijük, rollerük, ezeket minden évszakban sűrűn használjuk. Hetente kétszer 
járunk úszni a közeli gimnázium uszodájába, egyszer ellátogat hozzánk egy akrobatikus rock and roll 
edző, hogy táncoljon a gyerekekkel. Szintén heti kétszer jön el hozzánk egy judo edző és jól 
átmozgatja a csoportot, és heti egyszer korcsolyázni megyünk a közeli városi jégpályára. 
A gyermekeink nagy kedvence a sportolás, minden mozgásformát nagy kedvvel, szívesen végeznek. 
Ez az egészséges életmód kialakítása miatt is nagyon fontos, illetve a sok mozgást követően sokkal 
jobban oda tudnak figyelni a más tartalmú tevékenységeknél, feladatoknál. 

ÖKO intézmény 

....... 
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A Pedagógiai Program érvényességével, módosításával, 

nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések 

A pedagógiai program érvényességi ideje  

Ezen pedagógiai program érvényességi ideje visszavonásig szól. 

A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 
folyamatosan vizsgálja.  
A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén a beszámolókban írásban értékelik a 
pedagógia programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 

A pedagógiai program módosítása  

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:  

• az intézményvezető;  

• a nevelőtestület bármely tagja;  

• a nevelők szakmai munkaközösségei;  

• a szülői munkaközösség elnöksége;  

• az iskola fenntartója.  
A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az az intézményvezető 
jóváhagyásával válik érvényessé. 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala  

Az intézmény pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.  
A pedagógiai program egy-egy példánya nyomtatott formában a következő személyeknél, illetve 
intézményeknél tekinthető meg:  

• a fenntartójánál;  

• az irattárában;  

• az intézményvezetőnél;  

• az intézményvezető  helyetteseinél 
A pedagógiai program digitális formában letölthető iskolánk honlapjáról.  
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A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása  

A pedagógia programot a nevelőtestület a .......... év .......... hó ..........napján tartott ülésén elfogadta.  

Kelt: Budapest, .......... év .......... hó ..........nap 
................................................. 

Intézményvezető  
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ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 
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Jogszabályi háttér 

1. 1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról 
2. Az ENSZ Gyermek jogairól szóló Egyezménye (1989. nov. 20.) 
3. A gyermekek természetes jogai (Gianfrenco Zavalloni) 
4. A 255/2009 (XI.20) Kormányrendelet 
5. A Nemzeti Köznevelési Tv. (2011. évi CXC tv.) 
6. A Nemzeti Köznevelési Tv. módosításáról szóló (2012. évi CXXIV. tv) rendelet 
7. A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 
8. A 229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 

Pedagógiai Program 
9. 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve kiadásáról 
10. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet A sajátos nevelési igényű gyermekekről 
11. 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban 
való közreműködés feltételeiről 

12. 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. módosításáról 
13. A Kormány 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 

a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról 

14. 363/ 2012. (XII. 17.) Korm. rendelet Az Óvodai Nevelés országos alapprogramjáról 
15. A 275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelete az óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos 

egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
16. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
17. rendelet módosítása 
18. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 
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A program gyermekképe, óvodaképe, pedagógusképe 

Gyermekkép 

Gyermekeink szívesen járnak óvodába, jól érzik magukat a gyermekközösségben. Tisztelik szüleiket, 
a pedagógusokat, az edzőket és az óvoda életét segítő, az óvodát rendben tartó dolgozókat és 
bizalommal fordulnak hozzájuk. 
Bátran, egészséges önbizalommal, jól kommunikálnak, érzelmeiket képesek verbális és nem verbális 
módon is kifejezni. Érdeklődőké, sok-sok tapasztalattal felvértezettek. Ügyesen mozognak, szeretik a 
sportot, a természetet, a különböző művészeti tevékenységeket. Magatartás és viselkedés kultúrájuk 
koruknak megfelelően fejlett - udvariasok, illemtudók, szeretik és védik a természetet. 
Elsajátítják és alkalmazzák azokat az illemszabályokat, amelyek az emberek közti viszonyban, a 
magyar és az európai uniós értékrendhez elengedhetetlenek. 
Migráns, nemzetiségi gyermekek nevelése esetén biztosítjuk az önazonosság megőrzését és ápolását, 
multikulturális nevelésen alapuló integrációját.  
Felkészülten, szorongás nélkül indulnak az iskolába. 

Óvodakép 

Óvodánk esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos környezetével szeretetteljes, mindenkit 
maximálisan elfogadó, családias, bizalmat árasztó légkörével elsősorban a szabad játék és mozgás, a 
sport sajátos eszközeivel készíti fel a gyermekeket az életre. A gyermekek és a szülők kívánságát és 
elégedettségét mérlegelve a gyermekek érdekeit figyelembe véve alakítjuk életünket, melyhez az itt 
dolgozók hivatásszeretete, a gyermekek és szülők tisztelete, egymás érdekeinek megbecsülése párosul. 
Nevelési programunkkal olyan értékeket szeretnénk átadni, melyben minden partnerünk jól érzi 
magát, ezáltal aktív részese a megvalósításának. A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és 
kötelessége. Óvodánk a családi élet kiegészítésére törekszik, erősítve a meleg, bensőséges biztonságot 
sugárzó, egymásra figyelő kapcsolatot. Figyelembe veszi a gyermekek és családok eltérő 
hagyományait. A pedagógus által alkalmazott módszereket, intézkedéseket a gyermekek 
személyiségéhez igazítjuk. Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni igényeit, és tiszteletben tartjuk  
kulturális sokféleségüket.  

Az óvoda funkciói 

• óvó, védő, szociális, nevelő, személyiségfejlesztő funkció,  

• közvetett segítség az iskolai beilleszkedéshez szükséges személyiségvonások fejlődésében,  

• környezettudatos magatartás kialakítása,  
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• szabad mozgás és a sport iránti elfogadás kialakítása. 

Célunk 

• a 3-7 éves gyermekek sokoldalú harmonikus személyiségfejlesztése, egyéniségük 
kibontakoztatásának elősegítése, az életkori és az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem 
figyelembevételével, 

• az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges személyiségvonások és a tudás 
elősegítése,  

• környezetbarát szemlélet és környezettudatos magatartás kialakítása.  

• olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahol a befogadó attitűd természetessé válik, a 
pedagógus, az edző és az óvoda életét segítő, az óvodát rendben tartó dolgozók, szülők és 
gyermekek számára egyaránt  

• az egyenlő bánásmód elvének teljes körű biztosítása,  

• szegregációmentesség megvalósítása lehetőségeinkhez, feltételeinkhez mérten.  

Feladataink 

• a gyermekek feltétel nélküli szeretete, elfogadása, tisztelete, megbecsülése, 

• az egyéni sajátosságokhoz igazodó differenciált fejlesztés,  

• a gyermeki szükségletek kielégítése,  

• érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkör biztosítása,  

• testi-szociális, értelmi képességek egyéni-és életkor specifikus alakítása,  

• sokszínű tevékenység biztosítása - szabad játék,  

• egyéni képességeikhez igazodó műveltségtartalmak közvetítése,  

• személyi, tárgyi környezet biztosítása,  

• a környező világ összetett folyamatainak megértetése és a környezettudatos magatartás 
kialakítása,  

• együttműködő képesség, tolerancia, társas kapcsolatok alakítása,  

• a családban kialakult kulturális és világnézeti hagyományok figyelembevétele,  

• a nemzetiséghez tartozó gyermekek önállóságának, önazonosságának megőrzése, ápolása, 
erősítése.  

Az SNI gyermekek esetében a feladataink 

• esélyegyenlőség, fejlesztés biztosítása szakember segítségével az illetékes Szakértői Bizottság 
véleménye alapján  
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• a kiemelkedő képességek erősítése, ezáltal a hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítására való 
törekvés.  

• a nemzeti, nemzetiségi kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az 
önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, nyelvi nevelését, multikulturális nevelésen 
alapuló integráció lehetőségét, az alapvető emberi- és szabadságjogok védelmét. 

Pedagóguskép  

A nevelőmunka kulcsszereplője a pedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára. 
Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. A pedagógus elfogadó, 
segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára, éppen ezért a pedagógusi, edzői 
tevékenységek és az óvoda működését segítő, az óvodát rendben tartó dolgozók összehangolt 
munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez.  
A pedagógus - mint modell - legyen:  

• hiteles  

• megjelenésében igényes  

• nyugalmat, elfogadást, megértést, szeretetet, vidámságot árasztó  

• a gyermekek adottságaiból eredő különbözőséget tiszteletben tartó, toleráló  

• az átlagtól eltérő képességek és személyiségvonások problémáit felismerő, szükség szerint 
segítséget nyújtó. 

Értékeink 

• a csoportunkba járó gyermekek egyéni képességeit, igényeit figyelembe véve differenciáltan 
fejlesztjük, előnyben részesítjük a tapasztaláson alapuló módszereket. Felhasználjuk a szabad 
játék és a sport nyújtotta lehetőségeket a gyermekek fejlesztése érdekében.  

• a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek gyermekcsoportban történő nevelését, fejlesztését 
tervezetten valósítjuk meg, és szeretettel neveljük őket.  

• a csoport szokás- és szabályrendszerét az óvoda értékrendjéhez igazodva alakítjuk ki, figyelve a 
magyar nemzeti értékek beépítésére is.  

• inkluzív, előítéletektől mentes gondolkodásunkkal mutatunk példát a „másság” elfogadására 
(kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, multikulturalizmus), és így alakítjuk a gyermekcsoportot 
közösséggé.  

• a szülőkkel – a gyermekek fejlesztése érdekében – együttműködünk, és együttműködésünk a 
kölcsönös tiszteleten alapul.  

• elfogadjuk és tiszteletben tartjuk a családi és nemzeti értékeket.  

• a csoportunkba járó gyermekeket megismerjük, fejlődésüket nyomon követjük, elemezzük, 
értékeljük, és ezt írásban rögzítjük.  

• munkánkat szakmai elkötelezettség, önállóság jellemzi, örömmel tanulunk egymástól. 
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• a mindennapokban igyekszünk derűt, kedvességet, nyugalmat sugározni egyéniségünkkel, 
személyiségünkkel összhangban.  

• törekszünk a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzési/önértékelési 
folyamatokban előírt elvárásokhoz való igazodásra, a megjelölt kompetenciák fejlesztésére. 

Az óvodai nevelés általános célja és feladata 

Pedagógiai alapelveink 

• A gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, a gyermeki jogok és alapvető szabadságjogok 
tiszteletben tartása, megerősítése, mely a szereteten, bizalmon és megbecsülésen alapul.  

• Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó szemléletet tükröző, ennek megfelelően 
törekszünk a gyermek személyiségének differenciált fejlesztésével képességeinek 
kibontakoztatására, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, és az esélyegyenlőség elvének 
biztosítására.  

• A gyermek nevelése elsősorban a család joga, melyet óvodánk sajátos eszközeivel kiegészít. 
A családi és óvodai nevelés összehangolása érdekében partnerközpontú együttműködésre, 
nyitottságra törekszünk.  

• Az óvodás életkorban a gyermek alapvető tevékenysége, létformája a szabad játék, ezért 
óvodai nevelésünkben is ez az alapvető tevékenységforma.  

• A természeti-, és tárgyi környezet megismerése, környezettudatos magatartás 
megalapozása, a gyermeket körülvevő felnőttek példáján keresztül.  

• A gyermekek számára olyan környezetet biztosítunk, mely igazodik szükségleteikhez, 
életkori és egyéni sajátosságaikhoz, érzelmi biztonságot nyújt.  

• Minden gyermek számára biztosítanunk kell az óvodai neveléshez való egyenlő hozzáférést.  

• Valljuk, hogy valódi tudás az, amit a gyermek maga fedez fel, és önkéntes cselekvésen 
keresztül tapasztal meg.  

• Az óvodában komplex nevelés folyik, de az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelés 
egészét.  
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Az óvodai nevelés feladatai 

A mozgásműveltség fejlesztő óvodai nevelési program négy szerkezeti egységre tagolódik: 

• mozgásműveltség fejlesztő óvodai nevelés célja 

• nevelés feladatrendszere 

• megvalósítás eszközrendszere 

• a gyermekek fejlettségi szintjének mutatói az óvodáskor végére. 

E szerkezeti egységek szoros kölcsönhatásban vannak egymással. Kiinduló pont a nevelés célja, mely 
egyben meghatározója is az ebből következő feladatoknak és a hozzá szükséges eszközrendszernek. 
Mindezek segítségével biztosítható a gyermekek megfelelő fejlettsége az óvodáskor végére. 

Mozgásműveltség fejlesztő óvodai nevelés célja 

A gyermekek sokoldalú harmonikus személyiségének fejlesztése, életkorilag (3-7 év) a 
legmegfelelőbb tevékenységi forma segítségével a tervszerű, rendszeres mozgással. 
A mozgás szeretetére építő életvitel, életmód megalapozása. 
Feladata: 

• a mozgás célzott fejlesztése a motoros képességek és mozgáskészségek kibontakoztatása 

• a gyermeknek a mozgásos tapasztalatai során fejleszteni környezetével való – közvetlen és 
közvetett – kapcsolatrendszerét, saját testéről szerzett információit (én-tudat alakítása) 

• a szervezet általános, sokoldalú fejlesztésével, képzésével elősegíteni a gyermek megfelelő testi, 
akarati, erkölcsi, érzelmi és az értékorientált közösségi nevelés tulajdonságainak fejlődését, 
értelmi képességeinek fejlesztését. 

A nevelési célok és feladatok az egész óvodára nézve azonosak.  
A csoportok arculatát a gyermekek és az óvónők személyisége alakítja, formálja sajátossá. 
E nevelés céljának – egy rendkívül bonyolult hatásrendszer keretében – megvalósulása, a célból  
következő feladatok és a nevelés feladatrendszerének meglehetősen pontos meghatározását tartja 
szükségesnek. 

Nevelés feladatrendszere 

Az óvodai nevelés feladatainak rendszere lényegében igazodik a nevelés általános 
feladatrendszeréhez. Ebben az esetben a feladatok bizonyos csomópontok körül csoportosulnak, ezek 
a nevelés fő feladatcsoportjai: 

• egészséges életmódra nevelés, egészség óvása 

• szocializáció az érzelmi biztonság segítségével 

• értelmi nevelés, anyanyelv ápolása az óvoda mindennapjaiban 
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• a környezet megismerésére és védelmére, megóvására való nevelés  

• a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
integrált nevelése  

• óvoda –Iskola átmenet segítése. 

A feladatcsoportok elhatárolódása a nevelőmunka tervezését segíti. A nevelőmunka elsősorban 
szervezőmunka, melyben nincs jelentéktelen apróság. Az óvodapedagógus a legkisebb részletet vagy 
esetet sem hagyhatja figyelmen kívül. Az apró dolgok rendszeresen – naponta, óránként – hatnak, 
ezekből tevődik össze az óvodai élet. A nevelés feladatcsoportjainak összefonódása számos formában 
megnyilvánul, élesen nem különülnek el. 

Ennek érdekében feladataink:  

• a célok eléréséhez szükséges feltételek biztosítása  

• a fejlesztés tartalmának az egyén fejlődéséhez igazodó tervezése, alakítása  

• a személyiség teljes megismerésére való törekvés az optimális fejlesztés érdekében  

• az esélyegyenlőség biztosítása minden gyermek számára  

• a nevelés, oktatás színvonalának folyamatos fejlesztése a külső és belső igények, a változások 
figyelembevételével  

Egészséges, biztonságos életmód kialakítása, az egészség óvása 

Óvodai nevelésünk kiemelten kezeli gyermekeink egészségnevelését, az egészséges életmód 
alakítását. Alapvető feladatunknak tartjuk gyermekeink testi és lelki szükségleteinek kielégítését, mert 
csak így biztosítható harmonikus személyiségfejlődésük.   
A nevelés azonban nem korlátozódhat az óvodára – fontos a családokkal való szoros együttműködés. 
Igazán hatékony csak akkor lehet a munkánk, ha sikerül a szülőkkel is elfogadtatni az egészséges 
életmódra nevelés fontosságát, és lehetőségeikhez mérten bevonni őket az ezzel kapcsolatos feladatok 
otthoni gyakorlásába.   
Az óvodába érkező gyermekek mindegyike más és más testi és szellemi fejlettséggel, edzettséggel 
rendelkezik. Fejlődésüket, fejleszthetőségüket meghatározzák az örökletes tényezők, az érési 
folyamatok törvényszerűségei, valamint a környezeti hatások. Mindehhez társul még az óvónő és a 
gyermek közötti jó kapcsolat, a biztonságot nyújtó, jó közérzetet biztosító óvodai légkör.   
A szülőkkel együttműködve a nevelési feladatok ellátásában elengedhetetlen a megfelelő szakemberek 
bevonása. Lehetőséget kínálva a gyermekek érdekében speciális gondozó, prevenciós és korrekciós 
testi, lelki nevelési feladatok ellátásában járatos szakemberekkel való együttműködésre.  
A gyermekek egészségéért, testi épségük védelméért mindannyian felelősséggel tartozunk.   
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Célunk:  

• A gyermekek életkorát és egyéni szokásait, szükségleteinek kielégítését figyelembe véve, a 
megfelelő óvodai életritmus kialakításával az egészséges testi - lelki - szellemi fejlődés 
biztosítása.  

• Egészséges életvitel iránti igény kialakítása.  

• A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása és a környezettudatos magatartás 
megalapozása.  

• Célunk olyan biztonságot nyújtó, befogadó, egészséges, balesetmentes környezet kialakítása, 
mely alapvető fontosságú a gyermekek egyéni fejlődéséhez, fejlesztéséhez – különös tekintettel 
a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre.   

Feladataink:  

• a helyes életritmust fokozatosan, az életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelően, a családdal 
együttműködve alakítjuk  

• A mindennapos testmozgás biztosításával a harmonikus, összerendezett mozgás, a testi 
képességek fejlődésének elősegítése.  

• a célszerűen beosztott napirenddel, az edzéssel, sportolással (úszás, síelés,  

• akrobatikus rock’n’roll, judo, kerékpározás) a kiegészítő zöldség és gyümölcsfogyasztással, 
elősegítjük a gondozáshoz kapcsolódó és az arra épülő egészséges életmód kialakítását a helyes 
táplálkozás fontosságát, mint az egészségmegőrzés fontos eszközét.  

• figyelünk a helyes étkezési szokások kialakítására, különösen a magas cukortartalmú ételek és 
italok, a magas só és telítetlen zsírtartalmú ételek fogyasztásának csökkentésére, a zöldségek és 
gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzésére.  

• óvodába lépéskor a szülők anamnézis lapot töltenek ki a gyermekükről, és folyamatosan 
tájékozódunk az otthoni körülményekről, szokásokról, életvitelről és igény szerint segítséget 
nyújtunk.  

• derűs, megértő, bensőséges együttlétet, érzelem- gazdag légkört igyekszünk teremteni, 
amelyben a mindennapok cselekedetei szokásalakító gyakorlattá válhatnak, ahol a gyermek jó 
közérzettel, örömmel végezheti tevékenységeit.  

• megfelelő helyet, elegendő gyakorlási lehetőséget biztosítunk a testápolás, öltözködés, étkezés 
szokásainak elsajátítására.  

• az alvás, illetve a passzív pihenés biztosítása az idegrendszeri fejlődés alapfeltétele, ezért nagy 
gondot fordítunk a pihenéshez szükséges kiegyensúlyozott, feszültségoldó légkör kialakítására. 
A gyermekek különböző alvásigényét figyelembe vesszük.  

• az egyes cselekvések vagy cselekvéssorok megtanulása, azok beépülése a kívánt 
szokásrendszerbe, attól függ, hogy mennyire vagyunk képesek a kialakítandó szokásokat 
gyermekközelivé tenni.  

• Kiemelt jelentőségű a környezettudatos magatartás magalapozása, a környezet védelméhez és 
megóvásához kapcsolódó szokások alakítása.  

  25
 



PUZZLE Óvoda és Általános Iskola - Óvodai Pedagógiai Program, Iskolai Nevelési Program és Helyi tanterv

A megvalósítás színterei:  

• Egészséges óvodai környezet kialakítása  

• Egészségre nevelés, gondozás:  

Az egészségnevelés már kisgyermekkorban elkezdődik, így megalapozó jelentőségű a 
személyiségfejlődésben.  
 A gondozás segíti a gyermek szükségleteinek kielégítését. Elősegíti növekedését, fejlődését, 
hozzájárul egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez, egészséges életmódjának kialakításához.   
A napi életritmus, a megszokott időben, rendszeresen végzett tevékenységek visszahatnak az 
életfolyamatokra. Az óvodapedagógus a gyerekek óvodában eltöltött idejét tudatosan, élettani 
szükségleteinek megfelelően, azok figyelembevételével tervezi és szervezi.   
A gyermek testi szükségleteinek kielégítése során a szokások alakításához nélkülözhetetlen a felnőtt 
gondoskodása, egyénre szabott bánásmódja.   
Az óvodapedagógus mintaadó személy, felelőssége az egészség megőrzésére és fejlesztésére is kihat.   
Az egészséges fejlődés egyik alapvető feltétele az életkori sajátosságoknak megfelelő, egészséges 
táplálkozás, a helyes étkezési szokások és az egyéni ízlés ismerete és formálása. Az étkezés óvodai 
feltételei önkiszolgálással és naposi tevékenységgel valósulnak meg. Nagy hangsúlyt fektetünk az 
esztétikus terítésre, a megfelelő eszközhasználat elsajátítására és a kultúrált étkezési szokások 
betartására. Nagy hangsúlyt fektetünk   a megfelelő mennyiségű folyadék és a friss zöldség - illetve 
gyümölcsfogyasztásra, ugyanakkor a tejtermékek fogyasztásának ösztönzésére, mellett  preferáljuk a 
magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsír-tartalmú ételek fogyasztásának 
csökkentését. Ezért az egész nap folyamán mindenkinek igény szerint biztosítjuk az ivóvizet, és 
tízóraira pedig az idénynek megfelelő zöldséget – gyümölcsöt.   
A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres és 
szükség szerinti tisztálkodásukat és erre való igényük kialakítását szolgálja. Célunk a kézmosás 
szokássá fejlesztése, a fogápolás, a fogmosás, a szájhigiénia szabályainak elsajátítása, az önállóságra 
késztetés. Fontosnak tartjuk a személyes intimitás tiszteletben tartását.  
Az öltözködés a test védelmét szolgálja az időjárás változásaival szemben. A gyermekek ruházata 
sokféle szempontnak kell, hogy megfeleljen: legyen kényelmes, könnyen fel-le vehető, megfelelő 
méretű és esztétikus; igazodjon az időjáráshoz, a mindennapi tevékenységekhez – a játékhoz. Fontos, 
hogy a lábbeli tartsa a gyermek lábát, jól záródjon, és megfelelő méretű legyen. Célunk az önállóságra 
késztetés, az öltözködés helyes sorrendjének elsajátítása, az ízlésvilág, esztétikai érzék fejlesztése.  
A mozgás belső szükséglet. Élmény a gyermek számára, amit felszabadultan, örömmel végez. 
Mozgásigényük egyénileg eltérő, megfelelő motiválással, mintaadással, változatos és sokszínű 
mozgásos tevékenységgel a kevésbé mozgékony gyermek érdeklődését is igyekszünk felkelteni.  
A szervezet edzettségének fokozása elengedhetetlen az egészség megőrzéséhez. Az edzés 
folyamatában a gyermek ellenálló képessége fokozódik, szervezete alkalmazkodik az évszakok 
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változásaihoz. Fontosnak tartjuk, hogy minden évszakban a lehető legtöbb időt töltsük a szabad 
levegőn. Erre elsősorban az óvoda udvara biztosít lehetőséget.  
A pihenés, az egyéni alvásigény kielégítése az óvodáskorú gyermek testi és szellemi fejlődését 
egyaránt szolgálja. A nyugodt, meghitt légkör biztosítása minden óvodai dolgozó feladata. Ennek 
feltétele a csoportszoba átszellőztetése, a külső zavaró ingerek megszüntetése, a gyermekek egyéni 
alvási szokásainak tiszteletben tartása.  
  
Az óvónő a folyamatban:  

• A hatékonyabb nevelés érdekében megkeresi a családdal való együttműködés lehetséges 
formáit.  

• Egyénileg segíti a gyermek táplálkozási, tisztálkodási és öltözködési készségeinek alakulását a 
dajka segítségével. Megjelenésével, öltözködésével, segítségnyújtásával mintát ad a 
gyermeknek.  

• Sétákat, kirándulásokat, termésgyűjtő utakat szervez. Így a gyerekek megismerkedhetnek a 
termések tárolásának, tartósításának feltételeivel, melyek lehetővé teszik későbbi 
felhasználásukat.  

• Megismerteti a gyermekeket a környezettudatos magatartás alapjaival: hangsúlyt fektet a 
fenntarthatóságra és a környezetvédelemre (szelektív hulladékgyűjtés, takarékosság a víz- és 
energiafelhasználásban, növények ápolása, stb.)  

• Figyelemmel kíséri a gyermek egyéni adottságait és egészségi állapotát.  

• Együttműködik a szülőkkel, szakemberekkel (védőnő, óvoda orvos, szakszolgálat munkatársai), 
a betegségek megelőzése, kezelése, felvilágosítás, speciális fejlesztés céljából.  

• Biztosítja a gyermeke számára a rendszeres mozgás lehetőségét és feltételeit.  

A személyiségfejlesztő hatások: 

• A nyugalmat árasztó, védő, óvó környezet, a szeretetteljes bánásmód a gyermek 
biztonságérzetét erősíti.  

• A szokások elsajátítása folyamán kialakulnak az egészséges életmód készségei, jártasságai.  

• Testi szükségleteinek kielégítése hozzájárul a derűs, félelemmentes közérzethez.  

• Testileg megfelelően edzett, teherbíró lesz, mozgása összerendezetté válik.  

• Önállóan tisztálkodik, öltözködik. Ismeri és alkalmazza a kultúrált étkezés és a higiéniás 
szabályokat.  

• Képessé válik önmaga és társai segítésére.  

• Fejlődik önismerete, erősödnek társas kapcsolatai, megtalálja helyét a közösségben.  

• Megalapozódnak az egészségvédő, balesetmegelőző magatartáshoz szükséges képességei.  

• Megszerzett személyes kompetenciáit alkalmazni tudja a mindennapokban.  

• Vigyáz ruhája, környezete tisztaságára, kialakul igénye a maga körüli rend megteremtésére.  
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Összegzés:  
Az egészségre nevelés, gondozás folyamatában elsődleges a prevenció és az egyéni adottságokat 
figyelembe vevő testi, lelki, szociális fejlesztés. Óvodánk dolgozói és a családok együttműködése a 
gyermekek testi szükségleteinek kielégítésére, az egészség megőrzésére és az egészséges életmód 
alapvető szokásainak megalapozására irányul. Az egészséges gyermek a biztonságos, derűs 
környezetben vidám, érdeklődő, aktív, teherbíró, edzett. Ennek elérése érdekében az óvodapedagógus 
a helyi sajátosságok figyelembevételével mindent megtesz.  Az óvodai környezet kialakításakor fontos 
az összhang megteremtése.  

A szabályok játékos tudatosítása és gyakorlása a legcélravezetőbb, melynek mozzanatai:  

• szabályismertetés, szemléltetés,  

• a gyermek és az óvónő együttes próbálkozása,  

• játékos hangulatú gyakoroltatás,  

• aktivitás fokozása.  

• kialakítjuk annak az igényét, hogy a gyermekek az időjárástól függően önállóan változtassanak 
öltözködésükön.  

• személyre szóló segítséget nyújtunk a gyermek fejlettségének, igényének, kérésének 
megfelelően öltözködésben, tisztálkodásban. 

• a gyermekek életkori sajátosságaihoz és egyéni érésükhöz igazodóan várjuk el tőlük az önálló 
öltözködést, ruhájuk, cipőjük rendben és helyén tartását.  

• a személyi higiéné, a tisztálkodás szokássá alakításához az alapvető feltételeket biztosítjuk - 
egyszemélyi használati eszközök (jellel ellátott törölköző, fésű, fogkefe, fogmosó pohár, egyéni 
tornafelszerelés, ágynemű, alvóruha, váltóruha, cipő). 

• napközben megbetegedett gyermek szüleit értesítjük.  

• elérjük a szülők segítségével, hogy a gyermekek ruházata, kényelmes, célszerű és biztonságos 
legyen. 

• eljuttatjuk őket arra a szintre, hogy a gondozottság igénye kialakuljon náluk. 

• az eltérő kultúrák esetleges megjelenésének figyelembevétele.  

• a higiénés szabályokat a gyermekeknek megtanítjuk és betartatjuk velük: kézmosás, szappan 
használat, kéztörlés, WC papír használat, WC leöblítése, fésülködés, fogmosás. Kiemelten 
figyelünk a tisztálkodási eszközök rendben tartására.  

• a tisztálkodási tevékenységek során biztosítjuk a gyermekek számára az igényüknek megfelelő 
intimitást.  

• odafigyelünk, hogy a csoportszobában a mindennapos portalanítás, felmosás, fertőtlenítés, 
szellőztetés megtörténjen.  

• a gyermekek egészségmegőrzése érdekében biztosítjuk a mindennapos levegőzést, sportolást, 
mozgást, testedzést.  
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• minden gyermeknél, de különösen a kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknél, komplex 
példaadásra (bemutatás és magyarázat), az utánzási kedvük felkeltésére, fenntartására 
törekszünk.  

• kialakítjuk a gyermekekben a környezetvédelmi és megóvási szokásokat, a környezettudatos 
magatartást.  

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

• igényükké válik a tisztálkodással és a tisztálkodás eszközeivel gyakorolt szokások betartása.  

• a különböző tisztálkodási eszközöket és az evőeszközöket készségszinten használják, és 
kulturáltan étkeznek.  

• a számukra elvégezhető feladatokat észreveszik, segítenek társaiknak, a felnőtteknek  

• önkiszolgálást teljes önállósággal látják el.  

• igényük van közvetlen környezetük rendjének és tisztaságának megtartására.  

• Igényük van az életkoruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelő napirendre, pihenésre, 
mozgásra és egészséges étkezésre (egészséges ételek, gyümölcsök, zöldségek és sok folyadék 
fogyasztása).  

• étkezésnél önállóan kiszolgálják magukat, a tényleges igényüknek megfelelő mennyiséget 
szednek.  

• a számukra ismeretlen ételeket is megkóstolják. 

• képesek az öltözködés helyes sorrendjének betartására, az időjárásnak és alkalomnak megfelelő 
ruhák kiválasztására.  

• cipőjüket befűzik és megkötik. 

• ruhaneműjüket rendben tartják.  

• belülről fakadó igényük van környezetük védelmére és megóvására.  

• környezettudatos magatartás. 

Feladataink SNI-s gyermekek nevelésében 

• A sajátos nevelési igényű gyermek ugyanúgy, mint társai, a napirend során mindig csak annyi 
segítséget kapjon, amennyi feltétlenül szükséges, hogy később önállóan tudjon cselekedni. A 
feladatok elvégzéséhez a számukra elegendő idő biztosítása nagy türelemmel, pozitív 
példaadással, dicsérettel, biztatással. 

Érzelmi és erkölcsi nevelés és értékorientált közösségi nevelés 

Amikor a gyermek belép az óvodába nagyon fontos, hogy barátságos, nyitott, közvetlen hangulat 
fogadja, mely segíti a beszokásban. A szülőkkel való pozitív kontaktus, együttműködés is sokat lendít 
a gyermek feloldásán, beszokásán. Előzetes nyílt napok segítségével, a gyermekek már az óvoda 
megkezdése előtt ellátogathatnak hozzánk szüleikkel együtt. Benézhetnek egyes tevékenységekbe, 
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betekintést nyerhetnek az óvoda mindennapjaiba. Így a beszokásnál már ismerős környezetbe 
léphetnek be mind a gyermekek, mind a szülők. Közösen ismerkedhetnek meg az intézménnyel, 
pedagógusokkal, az óvoda napirendjével, szokásaival. A szülő addig maradhat gyermeke mellett, 
ameddig az szükséges, a fokozatos beszokás abban segít, hogy a gyermek minél nagyobb biztonsággal 
tudja megtalálni a közös hangot a társaival, pedagógusaival. Ez remek alapot teremt arra is, hogy a 
későbbiekben jó kapcsolatot ápoljanak a szülők és a pedagógusok.  
Intézményünkben derűs, nyugodt, pozitív, biztonságot nyújtó környezetet biztosítunk a hozzánk járó 
gyermekeknek. Ezek a pozitív érzelmek jótékony hatással vannak a gyermek teljesítményére, tanulási 
képességeire, kreativitására is. A pozitív megerősítés mellett a gyermekeknek azt is meg kell 
tanulniuk, hogy mik a velük szemben támasztott elvárások, másrészt azt is tudatosítaniuk kell, hogy 
viselkedésük megfelel-e a szociális elvárásoknak.  

Célunk: 

Segíteni a gyermekeket a mindennapos szocializációjukban, ezeket a kapcsolatokat pozitív 
érzelmekkel megtölteni. Megérteni a különböző helyzetekre adott reakciójukat, érzelmi 
megnyilvánulásaikat. Megértetni velük, hogy mindannyian különbözőek vagyunk és olyan 
gyermekeket nevelni, akik ezt nem csak megértik, de el is fogadják, érzékenyek a téma irányában. 
Harmonikus személyiségfejlődésük támogatásával, folyamatos megerősítéssel és biztatással 
megkönnyíteni számukra a jövőbeli iskolakezdést. A gyermekek testi, lelki, mentális és szociális 
érettségét megalapozni. Ismerje meg tágabb és szűkebb környezetét annak érdekében, hogy a nemzeti 
identitástudata,, a szülőföldhöz való tartozás és a családhoz való tartozás alapjai kialakuljanak.  

Az óvodapedagógus feladatai: 

• derűs, nyugodt, nyitott, elfogadó csoportlégkör kialakítása 

• biztonságot nyújtó, derűs, elfogadó nevelői hozzáállás biztosítása 

• szeretetteljes kapcsolat kialakítása a gyermekekkel 

• példamutató magatartás a szociális kapcsolatokban, konfliktuskezelésnél, kommunikációban – 
mellyel megkönnyíti a gyermekek számára ezen technikák elsajátítását, és a szokások, 
szabályok megtanulását 

• a közösség folyamatos alakítása 

• verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése 

• a gyermekek folyamatos bátorítása, dicsérete, pozitív önképük kialakítása, önbizalmuk növelése 

• érzelmi, erkölcsi, akarati tulajdonságaik fejlesztése (figyelmesség, egymásra odafigyelés, 
együttérzés, önállóság, önfegyelem, szabálytudat) 

• társas kapcsolatok feltételeinek megteremtése, ezek kialakulásának segítése 
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• lehetséges konfliktushelyzetnél a megelőző módszerek tudatos alkalmazása 

• a már kialakult konfliktusnál az igazságos értelmezés, hatékony kezelés és a 
kompromisszumkészségre való nevelés 

• a szülőkkel való együttműködés, megfelelő kommunikáció, együttnevelés biztosítása 

• a gyermek szűkebb és tágabb környezetével való ismerkedés által, a szülőföldjéhez való kötődés 
alapjainak megteremtése 

• ünnepeink, szokásaink, hagyományaink, nyelvi kultúránk ápolására való nevelés 

• minden gyermekkel differenciáltan történő nevelés, különös tekintettel a nehezebben 
beilleszkedő, nehezebben szocializálódó, kiemelt figyelmet vagy sajátos nevelést igénylő, 
illetve a hátrányos szociális helyzetből érkező gyermekekre 

• megfelelő kommunikáció és együttműködés biztosítása azokkal a szakemberekkel, akik a 
kiemelt figyelmet igénylő, vagy sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkoznak 

• gyermekek megsegítése abban, hogy gondolataikat, szavaikat, érzelmeiket a megfelelő módon 
tudják megfogalmazni, kifejezni 

• nemi szerepek tisztázása, határainak kitágítása 

• a jövőbeli iskolai beilleszkedés segítése, pozitív érzelmek társítása a tanuláshoz. 

Várható eredmény óvodáskor végére: 

• a gyermek nyitott, barátságos lesz, igényévé válik, hogy keresse társaival és a felnőttekkel a 
kapcsolatot 

• nem okoz számára nehézséget a szabályokhoz való alkalmazkodás, egyre többhöz tud 
alkalmazkodni 

• szükségletei kielégítését késleltetni tudja 

• betartja az alapvető viselkedési, szociális szokásokat, szabályokat 

• érzelmei sokkal árnyaltabbak, mélyebbek lesznek 

• nyitottá, érdeklődővé válik környezetével kapcsolatban 

• feladattudata kialakulóban, egyre érdeklődőbb, kreatívabb a feladatok elvégzésében 

• a konfliktusokat igyekszik a tanult technikákkal megoldani 

• segítőkésszé válik, észreveszi, ha valakinek segítségre van szüksége 

• képessé válik a kudarcok elviselésére, elfogadására, kompromisszumkészsége kialakul 

• szociálisan éretté válik az iskolára. 

• Alapozódjanak meg erkölcsi értékeik: az igazságosság, a lelkiismeretesség, a felelősség 
érzéseinek megtapasztalása, az őszinteséghez, az igazmondáshoz való helyes viszonyulás, 
szokás- és normarendszerük formálódjon.  

• Erősödjön bennük az életkoruknak megfelelő érzelmi kontroll.  
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Az érzelmi nevelés személyiségfejlesztő hatása: 

• A tevékenység, a megismerés, a felfedezés öröme gazdagítja a gyermek érzelmeit, ezáltal 
állandó aktivitásra készteti.   

• A valós világ jelenségeihez, a társakhoz és önmagához való viszony kapcsolatrendszerében 
megtanulja érzelmeinek közlését, kifejezését.  

• Alakul erkölcsi érzéke, tulajdonságai, beleérző képessége.  

• Kapcsolatteremtésben kezdeményezővé válik, elsajátítja a társas együttélés viselkedésnormáit, 
értékrendszere megalapozódik.  

• Érzelmi élete kiegyensúlyozottá válik, amely alapul szolgál testi, értelmi, szocializációs 
fejlesztéséhez, fejlődéséhez.  

• A befogadó környezet megteremtésével a gyerekek megtanulnak kölcsönösen alkalmazkodni 
egymáshoz, segítő szándékkal fordulnak egymás felé, elfogadják a különbözőségeket.  

• A nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szűkebb és tágabb 
környezet megismerése alapul szolgál a szülőföldhöz és a családhoz, való kötődéshez.   

Összegzés 

Kialakul a nemzeti identitástudatuk, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és a családhoz való kötődés alapja.  
A változatos cselekvések gyakorlása során a gyermek megtanulja vállalni érzéseit, érzelmi élete 
gazdagabbá, erősebbé válik, fejlődnek személyes és szociális kompetenciái, ezáltal képessé válik 
rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben a szépre és a jóra, és törekedni fog mindezek 
megbecsülésére.   
Mindez az óvoda és a családok  együttműködésével valósulhat csak meg. 

Anyanyelvi nevelés 

Az anyanyelvi, kommunikációs nevelés, az óvodai nevelés minden területén, minden mozzanatában 
jelen van. A nap folyamán spontán, és a pedagógusok által felépített szervezett tevékenységi formák 
keretében valósul meg. Az anyanyelv fejlesztése és a különböző kommunikációs formák alakítása, a 
pedagógusok kiemelt feladatai közé tartoznak. Az embert a beszéd tartja össze a többi emberrel, a 
beszéddel tudja megérteni a külvilágot, illetve ezáltal tudja magát megértetni a külvilággal. Éppen 
ezért a nyelv elsajátítása során a beszéd megértése és a beszéd létrehozása egymással összefonódva, 
egymást támogatva fejlődik.  
A beszédfejlődéshez állandó társas környezet, megfelelő idegrendszer, ép hallás és beszédszervek 
szükségesek. Óvodai nevelésünk egyik központi feladata, hogy a nyelvi kommunikációs készségeket 
megalapozzuk, elindítsuk, folyamatosan fejlesszük. Ennek eredményességét döntően meghatározza, 
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hogy a gyermek az óvodába lépés pillanatában milyen beszédmegértési, kommunikációs állapotban 
van, amit a hallásállapot is nagymértékben befolyásol.  
Fejlesztés során nagyon fontos, hogy játékosan, tapasztalatszerzést biztosító módon, cselekvésekbe 
ágyazottan jöjjön létre az ismeretszerzés. Ez a társas kapcsolatok kialakulására és a személyiség 
fejlődésére is pozitív hatást gyakorol.  
Az anyanyelv ismerete, megbecsülése, szeretetére nevelés során a gyermek természetes beszéd-és 
kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyermeki 
kérdések támogatására, és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani, amelyben kiemelten 
segít a Mesezene módszerek mindennapos gyakorlati alkalmazása.   
A szocializáció folyamatában a beszéd a gyermek környezetével való érintkezésének, önkifejezésének, 
gondolkodásának legfőbb eszközévé válik. A beszéd által erősödik biztonságérzete, bővül 
tájékozottsága, gazdagodik ismerete.  
A helyes és szép beszéd segíti érzelmei kifejezését, fejleszti esztétikai érzékét, előkészíti az irodalmi 
élmények befogadására.   
A gyakori mondókázás, a mindennapos mesélés, verselés, az éneklés a tevékenységek gyakorlása 
közben intenzív élményt nyújt. Ez a közeg különösen alkalmas a hátrányos helyzetű és a sajátos 
nevelési igényű gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztésére.  
Az anyanyelv jelrendszerét a gyermek a játékos tevékenységek, a társas érintkezések során utánzás 
útján sajátítja el.  
A beszédtanulás folyamatát befolyásolja ép idegrendszere, a családi és az óvodai környezete.  
A gyerekek óvodába lépéskor különböző beszédfejlettségi szinteken állnak.  

Célunk: 

• beszélő és beszédre ösztönző környezet biztosítása 

• a kommunikáció különböző formáinak megvalósulása az óvodai életben 

• önálló gondolkodás alapozása 

• tapasztalatszerzés, tudás örömének felismertetése, megéreztetése 

• az érzékszervi, beszédfejlődési zavarral küzdő gyermekek differenciált fejlesztése 

• lehetőség biztosítása a kommunikációra, beszédre minden gyermek számára 

• a gyermekek aktív és passzív szókincsének folyamatos bővítése 

• a tudatos beszéd fejlesztése különböző tevékenységekbe ágyazva 

• a gyermeki kérdések meghallgatása, megválaszolása 

• óvodapedagógusi modell adása, utánzásra alkalmas beszédkultúra 

• a beszédtechnikai hibák szűrése és korrigálása, szükség szerint logopédus segítségével 

• kiemelt feladat a SNI gyerekek esetében a szakértői bizottsági véleményben foglaltakhoz 
igazodva a részképesség-zavarok egyéni fejlesztése, a szülők aktív bevonásával 

• gyermek-gyermek közötti kommunikáció motiválása 
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• anyanyelvi játékok játszása 

• beszédészlelés, beszédértés, verbális emlékezet, nyelvi készség fejlesztése 

Az óvodapedagógus feladatai: 

• nyelvi és beszédművelő játékok, gyakorlatok alkalmazása a mindennapi tevékenységeknél  

• az anyanyelv, a kommunikáció fejlesztése, gyakoroltatása, alakítása helyes mintaadással és 
szabályközvetítéssel 

• derűs, szeretetteljes légkör megteremtése – a beszédkedv fenntartása 

• a metakommunikációs eszköztár megismertetése, gyakoroltatása 

• olyan helyzetek teremtése melyben a gyermek gyakorolhatja a helyes viselkedést, 
kommunikációs szokásokat 

• beszélgetések kezdeményezése a napi tevékenységek során 

• a különböző játékok adta kommunikációs lehetőségek kihasználása 

• beszédművelés 

• nonverbális kommunikáció 

• szokások, szabályok a kommunikációban. 

• gyakori mondókázás, mesehallgatás, versmondás, dramatizálás, éneklés biztosítása. 

• Oldott, derűs légkör megteremtése, amelyben a gyermek természetes közlési vágya, 
kapcsolatteremtő beszédkészsége fejlődik és fejleszthető.  

• A gyermek anyanyelvi képességeinek (szókincs, nyelvi kifejezőkészség, kommunikáció, stb) és 
beszédkészségének fejlesztése.  

• A beszédhibák felismerése, logopédiai segítségnyújtás 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

• a gyermekek eljutnak arra a szintre, hogy aktívan használják életkoruknak megfelelő 
szókincsüket 

• érthetően, folyamatosan kommunikálnak, gondolataikat, érzelmeiket mások számára érthető 
formában fejezik ki 

• helyes mondatszerkezeteket alkotnak 

• végig tudnak hallgatni másokat, érdeklődéssel fordulnak környezetük felé 

• szívesen beszélnek és kérdeznek 

• az ép beszéd/nyelvi képességgel rendelkező gyermekek tisztán ejtenek minden hangot 

• ismernek és tudnak játszani anyanyelvi játékokat 

• beszédértésük életkoruknak, illetve beszéd/nyelvi egyéni képességeiknek megfelelő 
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• beszédhelyzethez illő állító és tagadó mondatokat, felkiáltást, felszólítást, óhajtást a magyar 
nyelvnek megfelelő hanglejtéssel, hangsúllyal használnak. 

Az anyanyelvi nevelés személyiségformáló hatása  

• A gyakori mondókázás elvezeti a gyermeket a beszéddallam, az anyanyelv ritmusának 
megértéséhez.  

• A mindennapi tevékenységekhez fűződő szavak a gyakorlás során jelentést kapnak.  

• Az érzelemhez kötött kifejezések átkerülnek a gyermek mindennapi szóhasználatába.  

• Az oldott, felszabadult környezetben magabiztosan, szívesen beszél, szabadon fejezi ki 
önmagát.  

• Befogadó, érdeklődő hallgatóvá válik.  

• Élményeit képes elmondani, teljes mondatokban kifejezni.  

• Helyesen használja a nyelvtani kifejezésmódokat, ismeri a használt szavak tartalmát.  

• Beszédében, mimikájában megjelennek az érzelmei.  

Összegzés 

Az anyanyelvi nevelés a mindennapokban kiemelt helyet foglal el. Néphagyományőrző programunk 
hozzájárul ahhoz, hogy a mára lassan feledésbe merülő népi életmód kifejezéseivel többlettudás 
birtokába juttassa a gyerekeket. A gyermek a szókincs gyarapodásával teljes személyiségében fejlődik.  

Az óvodai élet megszervezésének elvei 

Általános helyzetkép  

Óvodánk optimális személyi és tárgyi feltételek között működő óvoda. Intézményünkben a férőhelyek 
száma: 72 fő, 4 működő csoporttal. A csoportszobák jól felszereltek, elegendő játékeszköz, 
gyermekkönyv biztosított a gyermekek részére. Az óvoda legfőbb vonzereje a családias, környezet 
közelei  meghitt nevelői légkör. Szoros kapcsolatban vannak egymással az egyes csoportok, 
pedagógusaink valamint a nevelőmunkát segítő dolgozónk is. Kollégáink többsége további 
szakképesítéssel és a pedagógus életpályamodell elvárásainak megfelelően, különböző szintű 
minősítéssel rendelkezik.  dolgoznak óvodánkban.  Folyamatosan fejlesztik magukat és 
nyitottak az új ismeretekre.Nem csak  pedagógusaink, hanem  segítőink is.  
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Tárgyi feltételek  

Az óvodai épületünkben 4 gyermekcsoport és a hozzájuk tartozó mosdók, tornaszoba, tálalókonyha, 
iroda, fejlesztő-, nevelői-, orvosi szoba, 2 raktárhelyiség és takarítóeszköz tároló helység, gyermek és 
felnőtt öltözők, felnőtt mosdók találhatóak.  
Rendelkezésre állnak modern IKT-s eszközök:, projektor, laptop, digitális tábla.  
Udvarunk kényelmes, biztonságos, az előírt jogszabályi feltételeknek megfelel, minden gyermek 
igényét kiszolgálja. 

A helyiségek bútorzata és berendezési tárgyai   

Csoportszobák  
A bútorzat, illetve egyéb eszközök, sokféle jó minőségű játék a gyermeklétszámnak, és a kötelező 
eszköz, és felszerelések jegyzékének megfelelően állnak az óvodások rendelkezésére. Tisztálkodási 
eszközök, evőeszközök, gyermekágyneműk a létszámnak megfelelően mennyiségben biztosítottak.  
  
Tornaszoba   
Tornaszoba jól felszerelt, az óvodai testneveléshez szükséges minden eszköz megtalálható 
szertárunkban.   
  
Játszóudvar  
Óvodánk udvara kényelmes és biztonságos, árnyat adó fák és különböző szilárdságú burkolattal 
ellátott területek váltják egymást. Az időjárástól függően naponta több órát töltenek kint a gyermekek. 

Egészség- és munkavédelmi eszközök  

A hatályos jogszabályoknak megfelelően kerülnek beszerzésre, minden dolgozó számára biztosítottak. 

Az óvodai élet megszervezése 

• Az óvodapedagógusok feladata.  

• Saját nevelési programot dolgoztunk ki.  

• Az óvodai életet tudatosan alakítjuk, párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek 
tervezésével, szervezésével.  

• Az óvodai élet megszervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van, a gondozás alatt 
formálódik az óvodapedagógus és a dajka kapcsolata a gyermekkel.  
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• Csoportjainkban a két óvó néni közösen készíti el és dokumentálja az éves tervet, a nevelési 
tervet, a heti ütemtervet, a napirendet, a heti rendet, a megfigyeléseiket.  

• A gyermek fejlődésének nyomon követése a gyermekek mérőlapjainak vezetésével, a 
gyermekek fejlődési lapjának kitöltésével is megvalósul.  

• A tevékenységeket kötött és kötetlen formában szervezzük. A gyerekek ezekben egyénileg, 
kiscsoportokban vagy mindannyian egyszerre vesznek részt.   

• Ezen kívül ismerkedési alkalmakat biztosítunk a gyermekek és szüleik számára augusztus 
utolsó napjaiban „gólyatábort”, az óvodában, ahol megismerhetik óvó nénijüket, dadus 
nénijüket, az óvoda többi dolgozóját, csoporttársaikat, csoportjukat, jelüket.  

Napirend  

Hetirend - Napirend 

A napirend és a hetirend tervezésénél, szervezésénél biztosítjuk a feltételeket, a megfelelő időtartamú, 
párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységekhez. A napirend igazodik a különböző 
tevékenységekhez, a gyermekek egyéni szükségleteihez, tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. 
Az egész nap során érvényesülnie kell a folyamatosságnak és a rugalmasságnak. A tevékenységek 
közötti harmonikus arányok kialakítását és a szabad játék kiemelt szerepét tartjuk szem előtt. A 
hetirendet és a napirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki.  
A napirend szerinti tevékenységeket, és a tevékenységek időtartamát a csoportnapló tartalmazza.  

A napirend összeállításának elvei: 

• gyermekek napirendjét stabilitás és rugalmasság jellemzi. Az állandóságot és a stabilitást az 
azonos időpontban visszatérő tevékenységek biztosítják /étkezés, pihenés, szabad játék, 
választható tevékenységek/  

• a gyermekek egyes csoportban történő elhelyezését a gyermekek életkora, a meglévő csoportok 
létszáma és szülők igényei szerint biztosítjuk.  

• A heti rendet a pedagógusok a csoport fejlettsége és a célok figyelembevételével állítják össze, 
melyet a csoportnapló tartalmaz. 

A hetirend összeállításának szempontjai: 

• változatos tevékenységek kövessék egymást  

• heti egy alkalommal a mozgás, mint kötelező foglalkozás jelenjen meg  

• a témához kapcsolódóan, élménynyújtás, tapasztalatszerzés, kirándulás  

• csoportok összehangolása  

• minden terület jelenjen meg a hét valamely napján, a célokhoz, feladatokhoz igazodóan  
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Javasolt napirend: 
7:00-tól szabad játék, személyes percek, játékba integrált tanulás (mikro csoportos tapasztalatszerzés, 
egyéni fejlesztések, teljes csoport tevékenységei – testnevelés, dalos játékok) tízórai (a 
pedagógusoknak lehetősége van a folyamatos, és kötött reggeliztetés lebonyolítására) mindennapi 
testmozgás, edzés, levegőzés, udvari játék, séták  
12:00-tól Ebéd (öltözködés, mosdóhasználat)  
Pihenés előtti mese, altató,   
Pihenés, igény szerinti alvás  
15:00-tól uzsonna  
17 - ig szabad játék, udvari játék, egyéni fejlesztés, egyéb szabadon választott tevékenység. Óvodai 
napirendünk részben folyamatos, minden óvodapedagógus a gyermekek egyéni- és életkori 
sajátosságaihoz igazodva alakítja ki a tevékenységek közötti belső arányokat.  

Óvodánk kapcsolatrendszere (továbbfejlesztési lehetőségek)  

Célunk 

• Törekedni a szülőkkel, intézményekkel, fenntartóval, a nevelőmunkát segítő szakemberekkel 
való kapcsolattartásban a rendszerességre, naprakészségre, és a pontos információ cserére.  

• A kapcsolatok kialakításában, fenntartásában törekedni a nyitottságra, kezdeményezőkészségre, 
a partnerközpontú működés elősegítése érdekében a partnereink elégedettségének elnyerésére. 

 Óvoda - Család kapcsolata 

A gyermek nevelése elsősorban a család feladata. A családban és az óvodában nevelkedő gyermekért 
mind a két környezet felelős. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a 
gyermek harmonikus fejlődését. Az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze a szabad játék, ennek 
elfogadtatása, a teljesítményt már óvodáskorban előre helyező családoknál különösen fontos. Az 
együttműködés alapja a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás, hiszen a szülő tud a legtöbbet a 
gyermekről, ő ismeri a legjobban gyermeke igényeit, szükségleteit, viszont az óvodapedagógusnak 
van olyan szaktudása, és olyan korosztályi tapasztalata, amely alapján hatékony segítséget tudnak 
nyújtani egymásnak a gyermek személyiségfejlesztéséhez. Az együttműködés során elengedhetetlen 
feltétel, hogy a szülők és az óvodapedagógus kölcsönösen alkalmazkodjanak egymás elvárásaihoz, az 
óvónő és a szülő próbálja meg a két élettér közti folyamatosságot biztosítani. A család és a dajka/
(gyógy)pedagógiai asszisztensek pozitív kapcsolata is egyre kiemeltebb szerepet kap az óvodai 
nevelés, gondozás során. A dajka a gondozási tevékenységeit a gyermek ismerete alapján, az 
óvodapedagógusok támogatása mellett végzi. Fontos, a differenciált bánásmód előtérbe kerülése az 
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óvodai nevelésben, mert egyre gyakoribb a családokban végbement funkcionális változások 
következtében a fejlődésben történő lemaradás, illetve megakadás. Törekszünk e hátrányok 
korrigálására, a családi nevelésben felmerülő hiányok pótlására. A családok támogatása, segítése a 
hozzájuk illeszkedő módon, formában és mélységben történik. A gyermekek speciális megsegítése a 
megfelelő szakemberek (fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus) 
összehangolt munkájával, az óvodapedagógus és a szülő aktív együttműködésével, differenciált 
pedagógiai módszerek alkalmazásával, befogadó pedagógiai attitűdben és légkörben valósul meg. A 
családok bevonása, együttműködésük megnyerése gyermekeik érdekének szem előtt tartása mellett, 
különféle módon lehetséges (pl.: projektek közös megvalósítása, játszódélutánokba bevonás, 
fogadóóra biztosítása, nyitott ünnepek, nyílt napok stb. segítségével) 
Célunk, feladatunk: 

• Az intézményben folyó nevelőmunkáról a rendszeres információáramlás biztosítása a megfelelő 
személyek és intézmények között.  

• Az együttműködéshez jó partnerkapcsolat kialakítása, az igények és elvárások 
feltérképezésével.   

Az óvodapedagógus feladatai 

• Törekedni a családok életmódjának megismerésére.  

• Példamutató, helyes értékrend kialakításával segítségnyújtás a nevelési gondok megoldásában.  

• Szoros partneri kapcsolattartás, a szülők rendszeres tájékoztatása a gyermek óvodában végzett 
tevékenységéről.  

• Segítőkészség fokozása, érzelmileg elfogadó, megértő, türelmes partneri szerep vállalása.  

• Nyitottság - felébreszteni a szülők érdeklődését az óvodai élet iránt  saját gyermekén keresztül.  

• Előítéletektől mentes közeledés minden családhoz, a családok által képviselt különböző 
gondolkodásmódok értékeinek elfogadása.  

• A segítő kapcsolat előfeltétele, hogy a szülő bízhasson az óvónők diszkréciójában, 
titoktartásában.  

• Alkalom biztosítása, hogy a szülő megtehesse észrevételeit az óvodai élettel kapcsolatban.  

• Közös gondolkodás, véleménycsere.  

• Keresni a kapcsolattartás módjait, hogy folyamatos tájékoztatást tudjon nyújtani a szülőnek 
gyermeke fejlődéséről.  

• A programunkban megfogalmazott és a családok által képviselt értékek, normák közelítése.  

• A befogadó nevelésnek, a családok számára is érzékelhetővé tétele, megvalósítása, úgy is, mint 
a multikulturális nevelés, a szükségletalapú nevelés, az egyéni differenciálás, mely a gyermek 
egyéni képességinek, készségeinek kibontását jelenti.  

• A családok figyelmének ráirányítása arra, hogy a gyermek szabadon fejlesztheti képességeit, 
választhat, dönthet, (tevékenységformát) anélkül, hogy szigorú nemi szerepek által 
meghatározott korlátokba ütközne  
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• A családok szemléletének formálása, abban a tekintetben, hogy az iskolára felkészítés, illetve az 
iskolai beilleszkedés elősegítése az óvodában 3-4 éves nevelési folyamat eredménye, mely 
során az óvoda közvetetten segíti azt, és kiegészíti a családi nevelést.  

A kapcsolattartás formái  

• A családok igénye szerint megvalósuló családlátogatás – célja, hogy az óvodapedagógus 
megismerje a gyermeket közvetlen környezetében, az esetlegesen felmerülő gondok, problémák 
megoldása érdekében.  

• Fogadóórák tartása – célszerű igény szerint, időpont egyeztetés után, személyre szabottan 
lebonyolítani, ahol lehetőség nyílik a bizalmas információk cseréjére.  

• Szülői értekezletek tartása – az óvodát, a csoportot, a gyermekeket, a szülőket érintő 
legfontosabb témák, feladatok, programok megbeszélésére alkalmas, a pedagógiai munkát 
segítő szakemberek tájékoztatója a szülők felé.  

• Nyílt napok – a szülőknek lehetőséget biztosítani a napi életbe való betekintésre, mely során a 
szülők képet kaphatnak   gyermekük viselkedéséről, teljesítményéről.  

• A csoportszobák előtti faliújságon, és az interneten keresztül is (honlap,facebook oldal,e-mail-
lista) folyamatos tájékoztatást kapnak a szülők a programokról, eseményekről.  

A kapcsolattartás akkor sikeres és eredményes, ha  

• a szülők többsége ismeri a helyi óvodai programot,  

• a szülők többsége elégedett az óvodában folyó pedagógiai munkával,  

• együttműködésünk eredményeképpen a családi nevelés funkcióit erősítjük,   
1.kiegészítjük.  

Óvoda – Fenntartó kapcsolata 

Célunk:  

• A szakmai önállóság megtartása mellett a fenntartó meghatározza, hatékonyan irányítja és 
koordinálja az intézmény munkáját.   

• A fenntartó feladata a helyi közösségek nevelési elvárásainak felmérése nyomán a nevelés 
résztvevőinek bevonása a helyi döntéshozatalba. Az intézménnyel együtt megteremteni az 
óvodai nevelés feltételrendszerét.  

A kapcsolattartás akkor sikeres és eredményes, ha: 
Minden gyermek minőségileg garantált, a megfelelő fejlődés esélyét biztosító nevelési ellátáshoz jut. 

Óvoda – Iskola kapcsolata  

Célunk: 
Óvodánk és az iskolák kapcsolatában kölcsönös nyitottság érvényesüljön.   
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Együttműködés az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében. A rugalmas 
beiskolázás lehetősége minden gyermek egyéni mérlegelését biztosítja e tekintetben.  
A kapcsolattartás akkor sikeres és eredményes, ha:  

• a beiskolázott gyermekek beilleszkedéséről, fejlődéséről, az óvoda érdeklődésére az iskola 
megfelelő tájékoztatást nyújt,   

• az óvoda és az iskola közötti átmenet feszültségei oldódnak,  a két intézménytípus közötti 
kapcsolat gyakorlata javul.  

 Óvoda –Szakszolgálatok kapcsolata  

Célunk: 
Hatékony, összehangolt együttműködés lehetőségének megteremtése a pszichológiai, 
fejlesztőpedagógiai, szakértői bizottsági segítséget igénylő gyermekek érdekében.  
A Szakszolgálat segítséget nyújt a pszichológiai és pedagógiai, a beilleszkedési zavarral, tanulási 
nehézséggel, testi tünetekben megjelenő, bármely pszichés zavarral küszködő gyermekek és szüleik 
számára. Az esetleges problémák időben történő feltárása céljából óvodai szűrővizsgálatokat végez. 
Ebben a kapcsolatban az óvoda feladata a szűrővizsgálatokban való részvétel, és a tájékoztatásnyújtás. 
Fejlesztőpedagógusunk  ha szükséges, rendszeresen esetmegbeszélő konzultációkon vesz részt a 
Szakszolgálat szakembereivel. Az aktuális törvényi előírásoknak megfelelően, beiskolázás eldöntése 
előtt iskolaérettségi vizsgálatokat végez a Szakértői Bizottság.  
A kapcsolattartás akkor sikeres és eredményes, ha: 

• A segítséget igénylő családok, megfelelő, hatékony ellátásban részesülnek,  

• hatékony segítséget kapnak az óvodapedagógusok a problémás gyermekek neveléséhez, 

Az óvodai élet tevékenységi formái és óvodapedagógus feladatai 

Játék 

Az a törvényszerűség, hogy a személyiség a játék során fejlődik, azt igényli, hogy maximális 
lehetőséget kell biztosítani a gyermekeknek az erre a fejlődési szakaszra jellemző tevékenységre. 
A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés 
leghatékonyabb eszköze. A játék – szabad képzettársításokat követő szabad játékfolyamat - a 
kisgyerek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon, hosszantartóan és 
lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából származó 
tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a 
pszichikumot, a kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenységgé.  

  41
 



PUZZLE Óvoda és Általános Iskola - Óvodai Pedagógiai Program, Iskolai Nevelési Program és Helyi tanterv

A játéköröm kellemes élmények újraéléséből fakadhat. A játék gyakran utánzás jellegű. A gyermek 
eleinte a felnőttek mozdulatait, hanghordozását, természetes mintakövetés útján utánozza, másolja, 
majd a fejlődési szakaszok folyamán válogat azokból.  Megjelenik a kötődés mintakövetés, a szerzett 
élményeken keresztül emberekhez, állatokhoz, környezetükhöz, viselkedési mintákat sajátítanak el, 
feszültséget oldanak.  A környező világot másolják, és azt visszatükrözik sajátos eszközeikkel. A 
játéköröm átélt élmények újraélését jelenti, mely hat a gyermek egész személyiségére, megtanul 
együttműködni, szabályokhoz alkalmazkodni, elfogadni, újrakezdeni. 
A szabad, támogató játék a gyermekeknek spontaneitást, szabadságot, örömöt és szórakozást jelent. 
Fontos tudni, hogy a játék az óvodáskorú gyermek alapvető, tevékenysége. Ennek során gyakorolja 
erőit, szélesíti látókörét, szociális tapasztalatra tesz szert, megismétli, és alkotó módon kombinálja a 
környező élet jelenségeit. 
Játék közben alakul énképük, önismeretük, megtapasztalják a tárgyak tulajdonságait, felfedeznek, 
fejlődik kommunikációjuk, társas kapcsolataik, a közös élmények lehetővé teszik, hogy újraélhessék a 
szerzett ismereteket, és ezáltal bővüljenek ismereteik. A napirend kialakításának fontos szempontja a 
játék, játékosság szerepe, kapcsolata, más nevelési területekkel. 

Célunk 

• a gyermeki szükségletek kielégítése, a személyiségük sokoldalú fejlődésének elősegítése. 

• a gyermekek önállóságának, kreativitásának, élményeken keresztül való elképzeléseinek 
segítése a szabad, támogató játékon keresztül. 

• a gyermek saját elképzeléseinek, vágyainak, önállóságának, ötleteinek támogatása. 

• a szabad, támogató játék során fejlődjön szociális érzékenységük, fizikai, kognitív és önkifejező 
képességük. 

• játékos tevékenységgel a tanulási folyamatok segítése. 

Az óvodapedagógus feladata 

• a játékhoz biztosítani a megfelelő légkört, helyet, időt és eszközöket 

• nyugodt, derűs légkör biztosítása 

• a felnőtt jelenléte egész nevelői hatásának részeként segítse a gyermekek játékát 

• az óvodapedagógus legyen bevonható a játékba, társként segítse, adjon ötleteket ha elakad a 
játék. Adjon utánozható mintát 

• tudatosan törekedjen a játék során a tapasztalat feltételeinek biztosítására 

• biztosítson változatos eszközöket, amelyek segítik a játék fejlődését és ezzel a gyermekek 
személyiségének kibontakoztatását 

• biztosítsa a játéktevékenységhez szükséges helyet, időt, eszközt 

• segítse az elmélyült játék kibontakozását 

• segítse a játszócsoportokat, hogy egymást ne zavarják 
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• tegye lehetővé, hogy legyenek állandó és mobil játékterek 

• legyen lehetősége a gyermekeknek, hogy szabadon válasszanak maguknak játékteret, amit 
elképzeléseiknek megfelelően alakítanak 

• a teremben is legyen lehetőségük a mozgásos tevékenységre 

• az udvaron is biztosítsa a változatos játéklehetőségeket 

• biztosítsa a mozgásos játékokhoz a helyet, időt, eszközt 

• a játékeszközök választásánál vegye figyelembe a csoportba járó gyermekek számát, életkorát, 
fejlettségi szintjét 

• a játékokat időnként cserélje 

• szükség szerint kapcsolódjon be a játékba, segítsen a szabályok megismerésében (pl. 
társasjátékok) 

• segítsen abban, hogy a gyerekek megvalósítsák a saját elgondolásaikat 

• segítse a gyermek egészséges önérvényesítési törekvéseit, valamint támogassa az 
önkifejezésének megvalósítását. Törekedjen arra, hogy a gyerekek  konfliktusaikat próbálják 
önállóan megoldani 

• csak akkor avatkozzon be, ha nemkívánatos viselkedési formák alakulnak ki 

• nyújtson segítséget, ha a gyerekek technikai segítséget kérnek (pl. barkácsolás). 

• szerezzen tapasztalatot a gyermekek játékának megfigyelésével, a tapasztalatoknak megfelelően 
készítsen fejlesztő játékokat (memória, kártya, stb.) 

• az óvodapedagógus játékidőben betöltött szerepe lehet: csendes szemlélő, aktív résztvevő, amit 
maga a játékhelyzet dönt el 

• a játék, fejlesztő hatásának teljes ismerete nélkülözhetetlen az óvodapedagógus tervező és 
megvalósító munkájához. 

• A gyermekek társas kapcsolatainak és játéktartalmának alakulása a közösségben: 

• a gyermek társas élete a kevés számú csoportoktól a nagyobb létszámú csoportokig fejlődik. 

• könnyen felbomló csoportosulások egyre szilárdabb csoportoknak adják át helyüket. 

• a történet nélküli (egyszerűbb kevesebb mozzanatot takar, motivációja a cselekvés) játékokat a 
történettel (bonyolultabb cselekmény, sok mozzanat, motivációja tárgy vagy szerep) rendelkező 
játékok váltják fel. 

• az összefüggéstelen epizódsorok helyett tervszerűen kitalált történetek jelennek meg. 

• a személyes élet és a legszűkebb környezet életének visszatükrözésein túl, megjelenik a 
társadalmi élet visszatükrözése is. 

Játékfajták 

Gyakorló vagy funkciójáték: 
Játékszerekkel, különféle anyagokkal végzett gyermeki manipulációk. Az újszerű cselekvések 
ismétlése során szerzett örömök miatt a gyermekek nehezen hagyják abba. E játék elsősorban a 
gyermekek mozgásigényének és manipulációs vágyának kielégítésére szolgál. Ebben a játékban 
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elsősorban az eszközök tulajdonságaival a tárgyak egymáshoz való viszonyulásával, működésével 
ismerkednek a gyermekek. 
Konstrukciós játék: 
A gyermekek a különféle hasábokból, konstrukciós játékokból építő elemekből építményeket, 
játékszereket, tárgyakat hoznak létre. A spontán készült építményeket fokozatosan felváltja a 
bonyolultabb alkotások létrehozása, az elképzelt tárgy pontos megközelítése, a játékelemek biztos 
kezelése. 
A gyermekeknél megjelenik e játékfajta keretében is az eredményességre törekvés. Például előre 
megtervezett rendben valamilyen készítmény létrehozása. 
Az építőjáték során készült modelleket a gyermekek gyakran használják egyéb játékaikban (részei, 
elemei azok) például: mozgásos, dramatikus, utánzásos játékban. Együttműködnek egymással, 
közösen hoznak létre dolgokat, kooperálnak, megbeszélik, ki mit épít, melyik részébe kapcsolódik be 
a folyamatnak. Kitalálnak dolgokat, elfogadnak, szerveznek és megtanulnak irányítani, részfeladatot 
vállalni, valamint újrakezdeni. Fejlődik kommunikációjuk, szókincsük, társas kapcsolataik. 
Szerep (utánzásos) játék: 
A szerep (utánzásos) játékban a gyermekek tapasztalataikat, eddigi ismereteiket, elképzeléseiket, 
hozzájuk fűződő érzelmeiket jelenítik meg. A felvállalt (utánzott) – állatok és emberek is lehetnek – 
szerepen keresztül ábrázolják a valóságból számukra lényeges mozzanatokat. 
A gyermekek fejlődésük során egyre tökéletesebben utánozzák, valósítják meg játékukban az őket 
körülvevő közvetlen és közvetett környezetükben élő emberek munkáját, emberi magatartását. Ez a 
játék segíti leginkább az emberek közötti társas kapcsolatok fejlődését. Az alá- fölérendelt szerep 
elfogadását. 
Bábozás és dramatizálás:  
A gyermekek elsősorban irodalmi élményeiknek szabadon választott, kötetlen formában történő 
feldolgozása a dramatikus játék. A mesék hőseinek – a saját elgondolásuknak megfelelően – vagy a 
szerepben ábrázolt személynek a tipikus vonásait reprodukálják. 
A dramatikus játék segíthet az emberi kapcsolatok formálásában, helyes viselkedési minták 
elsajátításában, negatív élmények feldolgozásában. Ezek elsősorban óvónői kezdeményezésre 
történnek. A gyermekek spontán vesznek részt benne. Így észrevétlenül segítheti viselkedésük 
alakítását, gyarapszik szókincsük, megismerik a párbeszédes formát, megtanulnak együttműködni, 
belső feszültségeiket,  félelmeiket feloldja a bábozás. 
Barkácsolás: 
A gyerekek megismerkednek különböző anyagokkal, eszközökkel, létrehoznak és beépítenek a 
játékukba kiegészítő dolgokat. Változatos tevékenység közben tapasztalatokat szereznek az eszközök 
használatával kapcsolatban, valamint ismerkednek az anyagok tulajdonságaival és 
felhasználhatóságával. Segítjük, hogy beépítsék a napi játékba, a barkácsolás a szerepjáték, bábozás 
természetes eszköze legyen, a megismert technikák alkalmazásával, gyakorlásával átéljék az alkotás 
örömét. 
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Mozgásos játék: 
A mozgásos játékok felölelik a gyermek természetes mozgásának minden formáját és ezek 
kombinációját. A gyermekek általános fizikai fejlődéséhez szükséges mozgásingerek biztosítását 
szolgálják. 
E játékban a gyermekek rendszerint közös erőfeszítéssel, kölcsönös együttműködéssel, változó 
helyzetekből adódó lehetőségek kihasználásával vesznek részt. 
A különféle eszközökkel egyedül vagy társakkal végzett játékok (kerékpározás, labdázás…) 
elsősorban a gyermekek mozgásfejlődését, téri tájékozódását segítik. 
Mozgásos játékok tartalmának gazdagsága, a feladatok változatossága és életszerűsége, a mozgások 
széles skálája, intenzitása és szellemi fejlesztő hatása miatt fontos az óvodai nevelésben. 
Szabályjáték:  
A szabályjátékok az alkotó játékok fejlődése során alakulnak ki. Tartalmában nem a művelet, a szerep 
és a játékszituáció a rögzített, hanem a feladat és a szabály. Feltétele a játékfeladat fokozott 
tudatosítása és kiemelése, továbbá a játékszabályok érvényesítése. A játéktevékenység meghatározott 
eredmény elérésére irányul. A szabályok betartása morális magatartási követelményeket visz be a 
gyermekek tevékenységébe. A feladatok megoldása közben jelentkezik először a gyermekeknél az 
önértékelés mozzanata. 
Feladataink a különleges bánásmódot, sajátos nevelést igénylő gyermekek nevelésében: 
A játék a legjobb lehetőség és eszköz a különleges bánásmódot igénylő gyermekek megismerésére, és 
a fejlődésük segítésére (SNI, más nemzetiségű gyermekek). 
Feladataink: 

• Velük szemben az elfogadás attitűdjének erősítése. 

• A tehetséggondozás különböző módszerekkel, eszközökkel. 

• A társakkal való együttműködés segítése mintaadással. 

• A beszédfogyatékos gyermek esetében a kommunikációs készségek fejlesztésén túl, a társakkal 
való együttműködés segítése együttjátszással, szakember (logopédus, és más szakemberek) 
bevonása.  

Óvodapedagógus feladata: 

• nyugodt elmélyült játék megteremtése. 

• érzelmi, erkölcsi fejlődésüket a bábozás és a dramatizálás eszközével segítse 

• biztosítsa a játékhoz szükséges eszközöket, időt, helyet, a gyerekek fejlődésének, fejlettségének 
megfelelően 

• figyeljen az otthonról hozott élményekre, segítse annak beépítését a játékba 

• tegye lehetővé a közös élmények feldolgozását, kijátszását a közösségben 

• tartsa tiszteletben a játék önállóságát 

• törekedjen arra, hogy minden gyermek az egyéni képességeinek, érdeklődésének megfelelően 
vegyen részt a szerepjátékban 

• szükség esetén kapcsolódjon be a játékba, játsszon együtt a gyerekekkel. 
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Fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

• kialakul a közös játék iránti igény, elfogadják a szerepet, az alá- fölé rendelt viszonyt, de tudnak 
szerepet cserélni. 

• tudnak napokon keresztül egy témát folyamatosan játszani. 

• tudnak szabályokat létrehozni, elfogadni, együttműködni társaikkal. 

• a közösen felállított szabályokat elfogadják, betartják. 

• a közösen átélt élményeket szerepjátékban önállóan szervezik, játsszák, eszközöket készítenek 
hozzá. 

• képesek a feladatok megosztására, azt vállalják. 

• igénylik a közös játékot, tudnak felelősséget vállalni, közösen tervezni, az elképzelt témában 
gondolataikat megfogalmazzák, társaikkal megbeszélik, tudnak együttműködni. 

• bonyolultabb szabályok betartására, teljesítésére képesek. 

• szívesen vesznek részt gondolkodást fejlesztő játékokban, pl. sakk, társas játékok. Maguk is 
készítenek játékot, társast, labirintus munkalapokat stb. 

Tanulás 

Tanulás a játék motivációs bázisára támaszkodik. Az óvodás gyermek tanul, míg játszik és játszva 
tanul. A tanulás - mint folyamat - a gyermek egész napos óvodai életében nyomon követhető. Az 
óvodai nevelés feladata, hogy kifejlessze a gyermekekben a tanulás motívumait, – az ismeretek és 
készségek elsajátításának igénye – kialakítsa a tanulást, mint tevékenységet. 
Az ismeretek, jártasságok, készségek tudatos elsajátítása az óvodás gyermek tanulásában – egyéni 
fejlődési ütemének megfelelően – egyre inkább előtérbe lép. 
A tanulás az óvodáskor végére – óvodából iskolába való átmenet – az óvodai élet sokszínű 
tevékenységeinek segítségével válik általában teljesen elkülönült önálló tevékenységi formává. 

Tanulás lehetséges formái az óvodában  

• Utánzásos minta- és modellkövetés,  magatartás-és viselkedéstanulás, szokások alakítása.  

• Spontán játékos tapasztalatszerzés.  

• Játékos cselekvéses tanulás  
Célunk:  

• Az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendezése. Az 
óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek előzetes 
élményeire, tapasztalataira, ismereteire.  

• A tanulás spontán és sajátosan szervezett tevékenysége során a képességek fejlesztése, attitűdök 
erősítése, a tanulás iránti vágy, az érdeklődés kielégítése, a tapasztalatszerzés, a gondolkodás 
örömének átélése.  
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Feladataink: 

• megfelelően válassza ki az alkalmas helyszínt (tér, idő, hely) játék folyamatában, játékosan 
adjon lehetőséget a felfedezésekre 

• teremtsen lehetőséget arra, hogy a műveltségtartalmak elsajátítása játékba, játékosan egymásra 
épülve, történjen 

• a tervezett, szervezett tanulási folyamat igazodjon a gyermekek részvételéhez, 
megnyilatkozásaihoz és egyéni fejlettségükhöz. 

• bővítse, rendszerezze spontán szerzett tapasztalataikat, ismereteiket 

• előre tájékozódjon a gyermekek spontán szerzett ismereteiről 

• törekedjen arra, hogy tevékenységeik játékosak legyenek, jelentsenek örömet.  

• utánozhassa a felnőttet 

• kipróbálhassa önmagát.  

• legyen lehetősége a javításra  

• legyen felfedezési alkalma 

• szabadon felfedezhessen 

• pozitív ösztönzéssel segítse a gyermek személyiségének fejlődését. 

A tanulás során változzon, fejlődjön a gyermek érzékelése, észlelése, figyelme, képzelete, emlékezete, 
gondolkodása, kreativitása, érzelmi, akarati élete, magatartási attitűdjei. 
Feladataink SNI-s gyermekek nevelésében  

• egyéni bánásmóddal, a kompetenciákra építve segítse az ismeretszerzést 

• speciális egyénre szabott feladatok, eszközök adásával segítse a gyermekek fejlődését 

• biztosítsa az egyénre szabott eszközök megismerését, használatának kipróbálását, folyamatos 
gyakorlást.  

Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

• testileg, lelkileg, szociálisan érett  

• megkezdődik az első alakváltás, fogváltás  

• teste arányosan fejlett, teherbíró  

• mozgása összerendezett, harmonikus, finommozgásra képes  

• mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését irányítani képes  

• nyitott, érdeklődő  

• a tanuláshoz való képességei alkalmassá teszik az iskolai élet megkezdéséhez  

• érzékelése, észlelése differenciált  

• téri észlelése fejlett,  

• képes a vizuális és akusztikus differenciálásra  

• kialakult a téri tájékozottsága, térbeli mozgásfejlettsége, testsémája  

• az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés mellett meg van a közvetlen felidézés, megjelenik 
a szándékos figyelem, megnő a megőrzés időtartama,  

• nő a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása, átvitele  
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• cselekvő- szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás kialakulóban 
van 

• érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél: gondolatait, érzelmeit mások számára érthető 
formában életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni  

• minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a 
magán- és mássalhangzókat. Fogváltással egyéni eltérések lehetnek 

• végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét  

• elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, szülei 
foglalkozását, felismeri a napszakokat;  

• ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb 
lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét;  

• felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, 
kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi 
környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak.  

• a szociálisan érett gyermek készen áll a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló 
együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival  

• egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését  

• feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre 
eredményesebb - szükség szerint kreatív - elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, 
munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. 

• a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével 
(logopédus, gyógypedagógus), pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt 
fejlettség 

• a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó 
intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.  

Munka jellegű tevékenységek 

Célunk 

A változatos munka jellegű tevékenységek során olyan tulajdonságok, szokások kialakítása, melyek 
pozitívan befolyásolják a gyermekek környezethez való viszonyát, alakítják közösségi kapcsolatait. 
Segítjük és támogatjuk a gyerekek szükségleteiből fakadó munkavégzését. A nap folyamán minden 
olyan munkát elvégezhetnek, amihez kedvük van, és nem veszélyezteti testi épségüket. 
A munka végzése közben megfigyeléseket végeznek, tapasztalatokat, ismereteket szereznek a 
természeti és társadalmi környezetükről. Fontosnak tartjuk, hogy a munka jellegű tevékenységek 
beépüljenek az óvodai élet mindennapjaiba, természetesen az is fontos szempont, amire már a 
gyermek képes, azt ne végezzük el helyette. 
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 Év közben folyamatosan bővítjük élősarkunkat, életkoruknak, érdeklődésüknek megfelelő 
tevékenységeken keresztül.  
Ősztől nyárig a gyermekek részt vesznek az aktuális kerti munkákban. Ezek a munkák leginkább az 
értelmi képességek fejlesztésében jelentősek, mert megismerkedhetnek a természet 
törvényszerűségeivel, a fejlődés folyamatával, ok-okozati összefüggések sorozatával.  

Ősz: gyomlálás, levélseprés, ásás, locsolás, magok gyűjtése, elszáradt gallyak összegyűjtése, a kerti 
játékok elpakolása télre.  

Tél: hóseprés, hólapátolás, madáretetők elhelyezése, folyamatos feltöltése eleséggel, a bokrokra 
ránehezedő hótömeg leseprése.  

Tavasz: a kerti játékok letakarítása, elhelyezése az udvaron, a kerti szerszámok előkészítése, ásás, 
gereblyézés, csíráztatás, ültetés, veteményezés, gyomlálás, locsolás.  

Nyár: locsolás, gyomlálás, a nyárra kiültethető növények cserepezése, a megérett termések 
betakarítása, a lenyírt fű összegereblyézése. 

Munka jellegű tevékenységformák:  

Önkiszolgáló munka: 
A gyermek saját személyének kiszolgálása, – öltözködés, tisztálkodás – az egészséges életmód 
kialakítását segíti elő. Ennek tervezése, szervezése is ott történik. 

• A testápolás, az öltözködés, az étkezés során biztosítsa az életkornak és fejlettségnek megfelelő 
önállóságot. 

• Ismertesse meg a gyermeket az önkiszolgáláshoz szükséges eszközök használatával. 

• Tanítsa meg a gyermekeket a feladatok elvégzésére. 

Közösségért végzett munka: 

• a naposi, felelősi rendszer fokozatos bevezetése egyéni képességeiknek megfelelően. 

• a feladatok mozzanatainak sorrendjének bemutatása, gyakoroltatása. 

• felnőtt munkájának segítése, terem átrendezés, környezet rendben tartásához kapcsolódó 
tevékenységek. 

Alkalomszerű munkák:  

• Életkorhoz, a gyermekek erejéhez mért, a csoport fejlettségi szintjének megfelelő 
munkalehetőségek teremtése (díszítés, javítás, üzenetek átadása, ünnepi készülődés, 
teremrendezés). 
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Növény gondozása: 

• élősarok gondozása, frissítése. 

• kert gondozása, locsolás, levélgyűjtés, gereblyézés. 

• a gyermekek aktivitásának és érdeklődésének kiaknázása. 

A napi munkához kapcsolódó feltételrendszer: 
A gyerekek saját személyes felszerelése (törülköző, fogkefe, fogmosó pohár, fésű). 
Csoportonként terítéshez: asztalonként szalvétatartó, asztaltörlő, kancsó, poharak tálcán, napos kötény. 
Csoportonként takarításhoz: gyerekek méretéhez igazodó seprű, lapát, locsoló kanna. 
Udvari munkához: gyermekméretű gereblye, kisásó, kapa, udvari seprű, lapát, hulladékgyűjtő kosár, 
vödör, locsoló. 
Feladataink:  

• a munka jellegű tevékenységek a felnőttel együttműködve, pozitív megerősítéssel, eleinte 
játékos formában 

• játékos és örömet szerző formában alakítjuk ki a gyerekek felelősségérzetét, kötelességtudatát, 
elősegítjük közösségbe való beilleszkedését, növeljük kitartását, értékelését és önértékelését, 
éreztetjük a feladat elvégzésének örömét, sikerét 

• tartsák tiszteletben és becsüljék meg mások munkáját 

• megteremtjük a nyugodt légkört, megismertetjük a gyermekekkel a munkafogásokat, a 
munkavégzés technikáit, amelyek a munkavégzéshez nélkülözhetetlenek. 

• tudatosan szervezzük meg a gyermeki munkát, a gyerekekkel való együttműködést 

• az egyes munkafolyamatokat fokozatosan vezetjük be 

• biztosítjuk a gyermekek tényleges tevékenységét, aktivitását 

• biztosítjuk a munka állandóságát és folyamatosságát 

• figyelembe vesszük a gyermekek egyéni sajátosságait 

• az óvónők a gyermek munkáját saját magához mérten értékeljék 

• minta adásával, együtt tevékenykedéssel alapozzuk meg a környezettudatos magatartást 
(szelektív hulladékgyűjtést, takarékos vízhasználat, csak azt szedjük össze, amit elenged a 
természet) 

• ösztönözzük a gyermekek önértékelésének kialakulását, igényszintjének növekedését 

• segítjük a szülőket, hogy vegyék komolyan, tartsák tiszteletben gyermekük munkáját, 
megbízatását, legyenek segítségére annak elvégzésében. 

Feladataink SNI-s gyermekek nevelésében:  

• elérhetővé teszi a közösséghez, csoporthoz való érzelmi kötődést  

• kialakítja a saját magához viszonyított értékelés fontosságát  

• tapasztalatot biztosít a munka értékéről, saját személyének fontosságáról  

• önbizalmát erősíti.  
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A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére:  

• erejükhöz mérten részt vesznek a rend fenntartásában és a csoportszoba átrendezésében  

• ügyelnek az öltöző, a mosdó rendjére  

• szükség esetén kérik a felnőtt segítségét  

• az udvari játékszereket játék után a helyére teszik  

• kérésre a leesett elszórt tárgyakat összeszedik, szükség esetén kérik a felnőtt segítségét  

• csoportszoba rendjének kialakításában folyamatosan részt vesznek  

• szükség szerint segítséggel átrendezik a termet  

• az eszközöket funkciójuknak megfelelően helyezik el  

• az öltözőben, mosdóban vigyáznak a tisztaságra és rendre  

• segítenek a foglakozáson használt eszközök előkészítésében  

• a felnőttel együtt egyszerűbb javításokat végeznek el a játékokon  

• felnőttel együtt feldíszítik a szobát, és ajándékokat készítenek közös ünnepeikre vagy más 
alkalmakra  

• teljesítik az óvodapedagógus megbízatásait: a kért eszközöket behozzák vagy kiviszik, az 
üzeneteket átadják  

• a munka elvégzésében kitartóak, türelmesek 

• kialakul a munka iránti tisztelet  

• társuk és a felnőttek munkáját megbecsülik, a rájuk bízott munkát önállóan, szívesen végzik  

• az eszközöket célszerűen, rendeltetésszerűen képesek használni, vigyáznak saját személyük és 
környezetük rendjére, tisztaságára  

• a naposi munkát szívesen, igényesen, esztétikusan látják el  

• szívesen vállalkoznak egyéni megbízatások teljesítésére 

• részt vesznek a csoportszoba díszítésében  

• segítenek a játékszerek kisebb hibáit megjavítani  

• ünnepekre vagy más alkalmakra ajándékot készítenek  

Testnevelés, mozgás 

“A mozgás a gyerekek számára nélkülözhetetlen. Hatással van egész életükre, növekedésükre. Semmi 
mással nem helyettesíthető és nem pótolható a testi és lelki fejlődésük során.” 

A mozgás a gyermekkor lételeme, amely olyan velünk született létszükséglet, mint a táplálkozás. A 
gyerekek számára a mozgás a világ és önmaguk megismerésének elsődleges eszköze. 
Az óvoda intézménye hatalmas területen helyezkedik el, ahol sportok, mozgásformák színes 
sokaságával ismerkedhetnek a gyermekek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek életében már 
egészen kiskortól nagy szerepet játsszon a sport, a mozgás öröme. Sokféle, változatos és örömteli 
sporttal, különböző gyakorlási formákkal, játékokkal támogatjuk meg a gyermekek mozgásos 
fejlődését. Ezzel biztosítva azt, hogy a mozgás és az értelmi fejlődés kedvezően hassanak egymásra.  
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A spontán, szabad játék keretein belül végzett mozgásformák kiegészítik egymást az irányított 
tevékenységek mozgásaival. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb 
tevékenységformáiba is, így együtt hatva a gyermek személyiségének pozitív fejlődésére. Törekszünk 
arra, hogy változatos testmozgásokat, játékokat alkalmazzunk, illetve, hogy kihasználjuk a szabadban 
a friss levegőt.  

Célunk: 

A gyermekek testi képességeinek harmonikus fejlesztése, figyelve az egyéni adottságokra. A 
gyermekek egészségének megőrzése, óvása, az egészséges életmódra nevelés. A gyermekek 
mozgásigényeinek kielégítése és mozgáskultúrájuk bővítése. A csapatszellem, empátiakészség, 
segítőkészség és a kommunikációs készség fejlesztése. Növelni a gyermek magabiztosságát, és a 
függetlenséget. Javítani a gyermek koncentrációs készségét és a tanulási képességét a sport 
segítségével.  

Az óvodapedagógus feladatai: 

• sikerélmény biztosítása  

• helyes önkép kialakítása 

• gyermek önbecsülésének megőrzése  

• segítse abban, hogy jobban uralja saját indulatait, érzelmeit kezeli. 

• a mozgásformák sokoldalú, változatos alkalmazásával a testi fejlődés biztosítása 

• motoros képességek javítása, kondicionálás, koordinációs képességek fejlesztése 

• a testneveléssel kapcsolatos verbális képességek fejlesztése 

• pozitív énkép, önértékelés kialakítása, erősítése 

• a mozgás megszerettetése, egészséges versenyszellem kialakítása, közösségi érzés alakítása 

• az együttmozgás során a gyermek saját határainak megéreztetése, a társak észlelése, a térben 
való tájékozódás fejlesztése 

• a mindennapos mozgás során változatos feladatok, mozgásformák gyakorlása, biztosítása 

• a gyermekek egyéni szükségleteinek figyelembevétele, különös gonddal azokra, akik 
nehezebben szocializálódnak (sajátos nevelést, különleges bánásmódot igénylő gyermekek) – 
differenciált feladatok biztosítása 

• mozgáskedv felkeltése még a kevésbé ügyes gyermekeknél is, differenciálás biztosítása 

• a szülők bátorítása a mozgásra, sportolásra. 

Területei: 

• Mozgásfejlesztés a szabadjátékban 
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• Mozgásfejlesztés a mozgás tevékenységekben és a mindennapos testnevelés során 

• Az óvoda által szervezett egyéb mozgáslehetőségek – úszás, síelés, akrobatikus rock’n’roll, 
judo, biciklizés,  

• Testkultúra fejlesztés segítésére, 

Várható eredmény óvodáskor végére: 

• a gyermek szeret mozogni, kitartó, jó állóképességgel rendelkezik 

• elsajátította a természetes mozgásformákat 

• ismeri az irányokat, tud térben tájékozódni 

• képes kört és sort alkotni 

• tud páros és egy lábon szökdelni 

• képes futás közben irányt változtatni és képes kitartóan futni 

• kisebb akadály átugrására képes 

• egyensúlyérzéke kialakult, képes ilyen tartalmú gyakorlatok végrehajtására 

• képes a különböző szerekkel gyakorlatokat végrehajtani 

• képes egykezes felső dobással labdát dobni 

• szabálykövetése kialakult 

• ismerjen egyszerű futójátékot, fogójátékot a szabályok magyarázata nélkül eljátszani  

• mozgás közben odafigyel társaira, képes velük együtt mozogni, együttműködni 

• saját és társai testi épségére ügyel 

• tud csapatban játszani 

• versenyjátékokban szívesen vesz részt 

• tudjanak egymáshoz alkalmazkodni 

• legyen segítőkész, empatikus és tudjon csapatban együttműködni 

• legyen magabiztos  

• tudjon jól kommunikálni 

• legyen megfelelő önbizalma. 

Mese-vers 

A mese és vers a gyermekek anyanyelvi nevelésének és - az óvodai nevelésben hangsúlyozottan 
előtérbe helyezett - érzelmi biztonságának segítő eszköze. 
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Célunk: 

A mesélés és verselés élményével éreztessük meg nyelvünk szépségét és kifejező erejét. A nyelvileg 
tiszta és értékes mesét, verset mondva alapozzuk meg a gyermek pozitív viszonyát a környezethez és 
az erkölcsi, közösségi, esztétikai, érzelmi, nyelvi fejlődés kialakulását. A mese és a vers szolgálja a 
beszéd fejlesztését.  

Vers 

A kezdetben a gyermekeket a vers ritmusa, a zeneisége ragadja meg.  
Majd később már a vers hangulati színezete is hat rájuk, de nem a tartalom vált ki érzelmeket, hanem a 
zeneiség, a ritmus, a rím. A kisgyermeknek a vers iránti fogékonysága azon alapszik, hogy a ritmus és 
a hangzása, amely megragadja, ugyanahhoz az érzékletes, érzelmekkel átszőtt, élményközeli témához 
tartozik, mint a mozgás, amelyet helyettesít, és a hangulat, amelyet kifejez. 

Mese  

A mindennapos mesélés, verselés, mondókázás a kisgyermek egészséges lelki fejlődésének 
elmaradhatatlan eleme. A mese világában minden lehetséges. A mesei történést a varázslat irányítja. A 
mesében mindenkinek és mindennek varázshatalma lehet. Az óvodás gyermek otthonosan mozog 
ebben a világban, fogékony a lehetetlenre, természetes neki, hogy minden szándék megvalósulhat. A 
világnak ez a szemlélete nagyon rövid ideig tart, mert a tapasztalat idővel visszaszorítja azt.  
A mesei és a gyermeki – egyszerre – megfelelésben a vágyteljesítés a közös lelki mechanizmus. A 
mese sokféle helyzetet kínál, amelyben a gyermek áttételesen követheti vágyait. 4-5 éves kortól a 
gyermek már viszonylag könnyen „közlekedik” saját valósága és a csodavilág között. 
A mese és vers előadásmódja az óvodapedagógus részéről megfelelő felkészültséget követel. 
Előadáskor a hanghordozásával, gesztusaival, mimikájával, sejtelmességével juttatja kifejezésre, hogy 
amit elmond, nem játszódhat a megszokott környezetben.  

Az óvodai csoportokban általában a mese és vers hallgatásának állandó helye van. A megfelelő 
ráhangolást és a nyugalmat az óvodapedagógusnak kell megteremteni. A mese, vers kiválasztása - 
egész évre - körültekintő, átgondolt munkát igényel. Mindenkor a gyermekek érdeklődése, fejlettsége 
a meghatározó. 

Tartalmát tekintve legyen: 

• évszak hangulatát kifejező 

• ünnepek köszöntését szolgáló 

• állatokról szóló tréfás, humoros hangulatú 
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• tündérvilágot megjelenítő, a mai életet ábrázoló 

• népi hagyományokat felelevenítő 

• magyarság történelmét feldolgozó mondák. 

Feladataink:  

Válogatása elsősorban a magyar népköltészet és népmese világából történjen. 
A kedvenc mesék dramatikus formában is kerüljenek feldolgozásra. Jelenjenek meg a mesék között a 
magyarság történetét feldolgozó mondavilág elemei, meséi. 
Ismerjenek meg klasszikus és kortárs irodalmi műveket. 
Az ünnepekhez és egyéb óvodai hagyományokhoz kapcsolódva - 4-5, illetve 5-7 éveseknél egy-egy 
vers megtanítása és annak önálló elmondása e program alapján természetes. Az óvodapedagógusnak 
törekednie is kell erre.  
A mesehallgatást vagy versmondást a hét minden napján biztosítani kell a gyermekek számára, 
amelyben részvételükről szabadon dönthetnek. 
Törekedjünk új mesés és verseskönyvek bemutatására, a könyvtárhasználat tudatosítására. Teremtsünk 
lehetőséget a könyv iránti érdeklődés kibontakoztatására és a könyvvel való bánásmód helyes 
elsajátítására.  
Fektessünk nagy hangsúlyt élményalapú beszélgetésekkel, anyanyelvi játékokkal, valamint a 
pedagógusok mintaadásával.  
A beszédértés és a beszédprodukció fejlesztése.  

A mesék, versek által a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése, érzelmi intelligenciájuk 
fejlesztése: 

• átélhető esztétikai élmény nyújtása  

• a fantázia működésének segítése  

• a bábozás, dramatizálás eszközeinek kihasználása  

• önkifejezés, önismeret elősegítése  

• a gyermek látókörének bővítése, a világ sajátos megismerésének biztosítása, értékközvetítés 

• a  belső képteremtés képességének kialakítása, fejlesztése  

• az  anyanyelv szépségének, árnyaltságának felismerése, a kommunikáció élményének megélése 

• a  mesék, történetek által a kulturális sokszínűség, a „másság” és a „közös” bemutatása  

• a  gyermekirodalmi alkotások személyiségformáló, képességfejlesztő hatásának érvényesítése 
(csoporthatás, egyéni /differenciált bánásmód). 

A mese és versélmény komplexitásának kibontása: más művészeti ágak, tevékenységek együttes, 
egymás kiegészítő hatásának érvényesítése az irodalmi nevelésben (pl. dramatizálás, bábozás, 
élményfestés, kreatív zenei játékok, szimulációs gyakorlatok, mozgás-utánzás). 

A báb, dramatizálás 

  55
 



PUZZLE Óvoda és Általános Iskola - Óvodai Pedagógiai Program, Iskolai Nevelési Program és Helyi tanterv

A bábjáték lényeges eszköze a beszéd. Sajátos varázserejével, komplex módon hat a gyermekre és ez 
által kifejezheti, átélheti, eljátszhatja saját érzéseit, élményeit és érzelmeit, oldja gátlásait. Törekedjünk 
igényes nyelvhasználatunkra, beszédstílusunkra, hogy követésre méltó legyen a gyermek számára.  
Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyerekek eljátsszák, elmondják, elbábozzák kedvelt meséiket, 
történeteket találjanak ki és játsszák el. Ismert történeteket fejezzenek be, vagy írjanak át. A 
dramatizálásnál alkalmazzák a metakommunikatív eszközöket, a mimikát, a gesztust és a tekintetet. 
Mivel többen játsszák, ezért fontos számukra az összmunka, az egymásra figyelés, az egymáshoz való 
alkalmazkodás. A dramatikus játékban átélt szerep beszédmódja által bővül a reproduktív és produktív 
fantázia működése, bővül a gyermek szókincse, fejlődik a beszéd és kommunikatív képessége. 

Feladataink SNI-s gyermekek nevelésében:  

• az irodalmi anyag összeállításánál figyeljünk arra, hogy a gyermekek életkori sajátosságai 
mellett az egyéni fejlettséget, képességeket, készségeket is vegyük figyelembe.  

• adjunk lehetőséget, hogy a gyermek megnyíljon, juttassuk sikerélményhez.  

•
• A fejlődés eredménye óvodáskor végére: 

• ismernek ismétléseken alapuló láncmeséket, állatokról szóló egyszerű népmeséket, verset, 
verses meséket  

• megismert irodalmi műveket önállóan tudnak mesélni, bábozni, dramatizálni, 

• a folytatásos mesék, verses mesék meseszálait össze tudják kötni  

• bátran, szívesen ismételgetnek verseket, mondókákat  

• szívesen báboznak, dramatizálnak a társaik szórakoztatására 

• tudnak történeteket folytatni, illetve kitalálni 

• mások beszédére, előadására, felnőttek színi játékára érdeklődéssel figyelnek oda 

• igényükké válik a könyvek nézegetése, lapozgatása, mesék, versek hallgatása. 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

Célunk: 

Saját érzékelésük felfogásuk révén jussanak ismeretekhez, melyek minél több érzékszervre hassanak. 
A gondolkodás, az alkotói látás képességének elsajátításával analizáljanak, szintetizáljanak, 
elvonatkoztassanak. Fejlődjön lényegkiemelésük, ítéletalkotásuk az alkotó képzeletük vizuális 
élményeken keresztül. Alakuljon ki a valóság megfigyelésének, a természet szépségének 
észrevételének képessége, esztétikai érzékenységük, képi gondolkodásuk, tér, forma, színérzékük. 
Fejlődjön környezettudatos magatartásuk. 
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Rajzolás-festés 

A rajzolás korai szakasza tulajdonképpen a mozgásos játékok közé is sorolható. A gyermekek firkálás 
közben magukban a mozgásban és a mozgás eredményeként létrejött vonalakban és színekben találják 
meg örömüket. A firkálás, mint „mozgásos játék” a kézügyesség fejlesztése szempontjából nagyon 
jelentős. 
Az óvodáskor kezdetére nő a gyermekek valósághű ábrázolásának igénye. Bár a téri tájékozódás, a 
rész-egész viszonya még gyakran gondot jelent. 
A mozgástevékenységek, az ott használatos szavak jelentésének megismerése is segít a tér 
érzékelésében, a valóságban való eligazodásban. A testnevelésben alkalmazott technikai elemek, 
valamint a mindennapi játék során végzett manipulációk fejlesztő hatással vannak az eszközfogás 
fejlődésére, pl. az ecset és ceruzafogás megfelelő elsajátítását segíti. A gyermekek mozgás közben 
saját testükről szerzett tapasztalatai az emberábrázolást teszik pontosabbá (testrészek, fej, szem, 
végtagok arányai, elhelyezkedése a törzsön). 
A rajzolás és festés különféle nagyságú, felületű, formájú anyagra, a képi-plasztikai kifejezőképesség 
birtokába juttatja a gyermeket, alakítja esztétikai érzékét, komponáló képességét.  
Eszközök használata során bővülnek ismereteik, fejlődnek képességeik. 
Kézi munka jellegű tevékenységek 
Az óvodai nevelésben sokszínű tevékenységet (agyagozás, gyurmázás, tépés, vágás, ragasztás, varrás, 
térplasztika, építés) jelent. 
Ennek gyakorlása közben fejlődnek a gyermekek kéztőízületei, finommozgása, a megfigyelő,  
problémamegoldó képességei, a rész és egész viszonyának (térben) megértése, a térbeli tájékozódás, a 
háromdimenziós látásmód kialakulása. 
A színes formák vágása, a kézügyesség, a forma és színismeret fejleszt, segít a különféle formák, 
alakok és színek közötti tájékozódásban. 
Az egyszerű népművészeti motívumok, technikák alkalmazásával sajátos szín és formavilágot 
ismerhetnek meg a gyerekek. 
A legváltozatosabb eszközökből és anyagokból a gyermekek különféle építményeket hozhatnak létre, 
megismerkedhetnek a részek közötti összefüggésekkel. A tárlatlátogatások (múzeumok, képtárak 5-7 
évesek) a művészeti tárgyú albumok, könyvek nézegetése a gyermekeknek esztétikai élményt 
nyújtanak. Megismerik ezáltal az ember alkotó tudásának, képzelőerejének, érzésvilágának képi, téri 
megjelenítését. 

Óvodapedagógus feladatai: 

• hely, idő, eszközök, anyagok biztosítása 

• folyamatos tevékenykedés biztosítása, rugalmas napirenddel 

• élmények biztosítása 

• biztosítsa a balesetmentes eszközöket 
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• eszközök használatához szükséges szabályok ismertetése, betartatása 

• ismertesse meg a gyerekeket változatos anyagokkal, és azok felhasználásának módjával 

• tudatosan fejlessze a manipulációjukat, finommotoros tevékenységüket 

• szükség szerint segítse a tevékenységüket, az érzelmi nevelés fontos eszközeként tegye lehetővé 
önkifejezésük megvalósítását (az elkészült munkákat építsék be a napi játékukba) 

• segítse a környezettudatos magatartás alakulását, ismerjenek meg és használjanak 
újrahasznosított anyagokat 

• ismertesse meg a gyerekeket új technikai eljárásokkal, anyagokkal, eszközökkel 

• motiválja a gyerekek cselekvőképességét, alkotó kedvét, fantáziájukat, kreativitásukat 

• fejlessze esztétikai fogékonyságukat 

• a gyerekek életkorának és egyéni képességeinek figyelembevételével differenciáltan alakítsa ki 
az egészségügyi szokásokat, közösségi szokásokat 

• a vizuális tevékenységekhez a baleset megelőzés szempontjából biztosítsa az állandó helyet 

• a vizuális tevékenységet a játékidőben folyamatosan biztosítsa 

• az eszközök legyenek elérhető helyen 

• teremtsen alkotó légkört, maga is kapcsolódjon be a tevékenységbe, nyújtson mintát 

• segítse a vélemény elmondását, az önértékelés képességének fejlődését 

• gyermeki alkotásokat közösségi rendezvényeken próbálja meg bemutatni. 

Feladataink a különleges bánásmódot, sajátos nevelési igénylő gyermekek 

nevelésében: 

A gyermekek motiválása, érdeklődésük felkeltése a különböző tevékenységekbe való bekapcsolásuk, 
differenciált segítés adással, sikerélményhez juttatással. 
Tevékenységeken keresztül alkotási kedvük felkeltése, kitartásuk erősítése. 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

• képessé válnak különböző vizuális élmények önálló feldolgozására, önérvényesítő képességük 
beépül a személyiségükbe 

• képesek tárgyakat, személyeket, történéseket felismerhetően ábrázolni 

• képesek az életkoruknak, és egyéni fejlettségüknek megfelelően az önkifejezésre 

• képesek  élményeiket különböző technikák alkalmazásával reprodukálni 

• örülnek az egyéni és közös alkotásoknak 

• szívesen készítenek ajándékot 

• eszközhasználatuk biztos 

• kialakult náluk  a kéz dominanciája 

• új technikákat mintakövetéssel alkalmazzák 
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• az emberábrázolásban megjelennek a tagolódások, arányok 

• képesek egyszerű mozgásábrázolásra 

• képesek élményeiket emlékezetből felidézni és képet alkotni 

• ismernek plasztikai anyagokat, tudnak formát mintázni 

• ismernek nyomatokat 

• ismernek textilhez, fonalhoz kapcsolódó technikákat 

• ismerik a színeket és azok árnyalatait 

• koordinált szem- és kézmozgással rendelkeznek 

Énekes játék, gyermektánc 

Az óvodás gyermek igen fogékony, minden érdekli, mindent befogad, mindent egyformán kedvel. 
Kevés dolgot utasít el. 
Így van ez az ének-zene területén is. Gyermekkorban a jó, értékes zene hatása életre szóló. Az éneklés, 
zenélés felkelti a gyermekek érdeklődését, formálja zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat.  
Az élményt nyújtó ének-zenei tevékenység során a gyermekek felfedezik a dallam, a ritmus, a mozgás 
szépségét, a közös éneklés örömét. Az éneklés, a mondókázás általában egyidejű közös tevékenység (a 
dal, mondóka elkezdődik és befejeződik). Ez a gyermek részéről fegyelmezettséget igényel. 
A kötelezően szervezett mozgástevékenységek is előkészítői, segítői az óvodai zenei nevelésnek. Az 
ott alkalmazott, változatos térformák, különféle járások, futások, ugrások, kartartások. A zörejek, - 
mint zenei hangok - és egyéb hanghatások, általában mozgással együtt jelennek meg, ezáltal a hallás- 
és ritmusérzék fejlesztés, komplex módon érvényesül. 

Ének-zenei tevékenység célja: 

Fontos a tiszta éneklési készség fejlesztése – ezt segíti a minél több természetes énekhang hallása, - a 
gyermekeket körülvevő világban a zenei hangok felfedeztetése. A zenei hangok, zörejek, környezet 
tárgyainak hangjai jelen vannak a testnevelési foglalkozásokon is pl.: különféle eszközök használata – 
babzsák, labda, bot, kötél – közben keletkezett hangok (vagy uszodában a visszhang, a bugyborékolás, 
a víz csobbanása). 
Az ének-zenei tevékenység fejleszti a gyermek ritmus, hallás, és komplex zenei képességeit. 

Feladataink: 

Ritmusfejlesztés: 

• egyenletes lüktetés megéreztetése (különösen fontos) 

• dalok, mondókák ritmusának megfigyeltetése 

• tempóérzék fejlesztése és az ettől eltérő különbségek felismerése 
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• ütemérzék fejlesztése különféle mozgások összekapcsolásával 

• táncos lépésekkel ismerkedés. 

Hallásfejlesztés 

• hangmagasság iránti érzék 

• hangszínérzék 

• dinamikai érzék 

• éneklési készség 

• tonális érzék 

• hangápolás, hangképzés fejlesztése. 

Komplex képességfejlesztés: 

• formaérzék (motívumok hosszának megéreztetése) 

• emlékezőképesség  dal felismerésével,visszhangjátékkal 

• improvizációs készség, kreativitás (ritmikai, dallami játékok) 

• belső hallásfejlesztés. 

Dalos játékok, illetve dalok kiválasztásának szempontjai 

• kapcsolódjanak az adott évszakhoz, ünnepekhez  

• könnyen elsajátítható legyen 

• hangkészlete alkalmazkodjék a gyermekek életkorához, fejlettségéhez 

• pozitív érzelmeket közvetítsen 

• érzelmileg is rá tudjanak hangolódni a gyerekek. 

Óvodánkba járó gyermekek részére biztosítjuk a zenehallgatást, a zenei képességek fejlesztésének 
területeinél figyelembe vesszük a multikulturális szempontokat. Segítjük a gyermekeket abban, hogy 
mozgásuk rendezettebbé, harmonikusabbá, szebbé váljon. A zene, mint emberformáló erő a gyermek 
egész személyiségére  
hasson. Fontos számunkra, hogy a daltanulás öröm legyen, a játék és mozgás, a különböző 
játékhelyzetek a gyermekek érettségének megfeleljenek. Éreztessük, hogy a zene hallgatása csodálatos 
élmény. Az óvónő énekén és hangszeres előadásán keresztül népdalok éneklése, hallgatása. Naponta 
több alkalommal is lehetőséget teremtünk a zenehallgatásra a csoportszobában, és a szabadban 
egyaránt. Figyelünk a zenei képességek fejlesztésén kívül az értelmi, a nyelvi képességek és a mozgás 
fejlesztésére. A zenei élményt többféle tevékenységhez kapcsoljuk.  

Feladataink SNI-s gyermekek nevelésében:  

• Segítjük a felszabadult, örömteli éneklést.  

• Fejlesztjük a csoporttal való együttműködést a közös éneklés kapcsán.  
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• Zenével formáljuk, fejlesztjük és segítjük személyiségének alakulását  

• Mozgásukat fejlesztjük ritmikus mozgásformák gyakorlásával.  

A várható eredmény az óvodáskor végén:  

• zenei tevékenységei mindinkább tudatossá, önállóvá válnak  

• játékos mozdulataikat, tánclépéseiket, könnyed, tiszta éneklésüket figyelmesen illesztik társaik 
mozgásához, énekléséhez  

• a feladatokat, a játékban vállalt szerepüket igyekeznek önállóan megoldani  

• a gyermekek egyöntetűen, középerős hangon, lágy hangszínnel, artikulált szép szövegkiejtéssel 
tudnak énekelni minél tisztábban, bátran, élvezettel 

• a mondókákat pontos hangzólejtéssel, jól hangsúlyozott folyamatos beszéddel, lüktetéssel 
mondják 

• egyedül, gátlások nélkül éneklik a magyar néphagyományokból merített dalokat, és alkalmi 
dalokat az óvoda hagyományaihoz igazítva  

• felismerik és megkülönböztetik a zenei fogalompárokat, a magas és mély viszonyát hang és tér 
érzékeléssel összekapcsolják 

• halkan és hangosan segítség nélkül is énekelnek egyenletes tempóban, érzik és érzékeltetik a 
gyors és lassú közötti különbségeket 

• megkülönböztetik és felismerik egymás hangját, többféle zörejt, a természet és a közlekedés 
hangjait, és csoportban megismert hangszerek hangját 

• egyszerű hangszereket készítenek  

• zenei emlékezetük dallamok felismerésével, dallambújtatással fejlődik  

• zenei képzeletük, alkotó kedvük spontán énekelgetéssel, rögtönzéssel alakul 

• tudnak az egyenletes lüktetés tartásával, játékos mozgások végzésével énekelni 

• a mondókák és a dalok ritmusát helyes beszédritmussal, tapssal jelenítik meg. A ritmusról 
felismerik a dalokat 

• bátran és kedvvel használják a kezükbe adott ritmushangszereket, ritmus-zenekart alakítanak 

• egyszerű és természetes mozdulatformákat alkotnak, képesek változatos térformákkal, szép 
testtartással, arckifejezéssel és tekintettel táncos mozgásokat végezni 

• élvezettel, átéléssel, érdeklődve hallgatják a zenét 

• ismernek népi és műdalokat, más nemzetek dalait.  

A külső világ megismerése és matematikai látásmód 

Legyen szó egy szem makkról, amelyből tölgyfa lesz, vagy egy magról, amely színpompás virággá 
változik, van valami fenséges abban, ahogy a természet egy apróságból valami hatalmasat alkot. 
Legyél te is részese ennek a csodálatos folyamatnak, és ültess, hogy megtörténjen a varázslat! 
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Célja 

A gyermekek aktivitásuk és érdeklődésük során szerezzenek tapasztalatot a szűkebb és tágabb 
természeti, emberi, tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. Tanulják meg a 
környezetük védelmét, az értékek megőrzését. 
Környezettudatos, felelősségteljes cselekvő magatartással, és érzelmi viszonyulásokon keresztül 
fejlődjenek a környezetről, társadalomról szerzett ismereteik. Tapasztalatok szerzésével fejlődjön 
értelmi, esztétikai, erkölcsi magatartásuk, készségük, jártasságuk. 
A környezeti nevelés akkor eredményes, ha az egész személyiséget áthatja, felkelti a gyermekek 
érdeklődését, kíváncsiságát, és cselekvésre ösztönöz. 
A gyermek kíváncsisága, érdeklődése révén spontán és irányítottan tapasztalatokat szerez a szűkebb és 
tágabb természeti, emberi, tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól.  
Felfedezés közben olyan tapasztalatok birtokába jutnak, melyek életkoruknak megfelelően segítik az 
érzelmi viszony alakulását, környezetben való eligazodást, megismerik szűkebb és tágabb 
környezetüket, a helyi hagyományaikat, jeles napokat. Megtanulják a természet szeretetét, védelmét. 

Óvodapedagógus feladata: 

• tegye lehetővé a gyermeknek a szűkebb, tágabb környezet cselekvő megismerését 

• biztosítson elegendő alkalmat, helyet, időt az indirekt, és direkt, szervezett tapasztalat szerzésre, 
a környezetkultúra és biztonságos életvitel szokásainak alakítására 

• irányítsa rá a gyermekek figyelmét a szűkebb és tágabb környezet jelenségeire (család, lakóhely, 
ország más országok és környezete), az ott élő emberek életmódjára, kultúrájára 

• az irányított és spontán megfigyelések alapján segítse a gyerekek önálló véleményalkotását 

• biztosítson elegendő időt, élményt, helyet, eszközt a gyerekek életkori és egyéni fejlettségének 
megfelelően 

• ünnepek, jeles napok, megemlékezések, kirándulások szervezésével alakítson pozitív 
érzelmeket, erősítse a közösséghez tartozás érzését, formálja szociális érzékenységüket (mi 
tudat alakítása) 

• az átélt élmények komplexen kapcsolódjanak más nevelési területekhez 

• a környezet adta lehetőségeket használja ki a gyermekek fejlesztésének megfelelően (az 
intézmény erdőben működik) 

• tegye lehetővé tágabb környezet megismerését, szervezzen kirándulásokat, megfigyelő sétákat 
(Állatkert, Tropikárium, repülőtér, Vadaspark, Tűzoltóság stb.) 

• séták, kirándulások alkalmával ismerjék meg a biztonságos közlekedés szabályait 

• tegye lehetővé a szűkebb környezetben a megfigyeléseket, vizsgálódásokat, egyszerű 
kísérleteket 

• tegye lehetővé, hogy minél több érzékszerven keresztül szerezzenek differenciáltan tapasztalatot 
a gyerekek 
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• törekedjen a gyerekek aktivitására, segítse a kommunikációjukat, bővítse szókincsüket 

• ismertesse meg a gyerekeket a mennyiségi relációs fogalmakkal, nagyságbeli téri viszonyokkal 

• cselekvő tapasztalatok alapján becsüljenek, hasonlítsanak össze, válogassanak, mérjenek meg 
dolgokat, alkalmazzák a megismert matematikai tapasztalatokat 

• naponta figyeljék meg a természet változásait, időjárást, vetesse észre az ok- okozati 
összefüggéseket (öltözködés időjárás kapcsolata, időjárás növényekre, állatokra való hatása) 

• a természeti és társadalmi témaköröket a lehetőséghez mérten a természetbe szervezze, ott 
szerezzenek tapasztalatot 

• a gyerekeket egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével, differenciáltan vonja be a 
környezet alakító munka jellegű tevékenységekbe (növénygondozás, ültetés, locsolás, 
környezetük rendbetétele) 

• környezetüket védjék szelektív hulladékgyűjtéssel, ismertesse meg a gyerekeket újrahasznosítás 
fontosságával (fenntarthatóságra nevelés, környezettudatos magatartás segítése) 

• támogassa az egészséges, biztonságos életvitel szokásának kialakítását (rugalmas napirend, 
szokások szabályok alakításával). 

Feladataink a különleges bánásmódot igénylő, SNI-s gyermekek 

nevelésében: 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekeknél figyelembe vesszük az egyéni sajátosságait, igényeit, 
és ennek megfelelően a családdal, szakemberek bevonásával biztosítjuk az egyéni szükségleteinek 
megfelelő differenciált fejlesztés lehetőségét 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

• a valóság felfedezése során kialakul a pozitív érzelmi viszony a természethez, az emberi 
alkotásokhoz, megtanulja azokat védeni 

• tudja személyi adatait (lakcím, név, szülők neve) 

• megnevezi és megmutatja saját testrészeit 

• adott szempontok alapján csoportosítja az élőlényeket 

• ismer néhány növény és állatgondozással kapcsolatos műveletet 

• ismernek háziállatokat, vadon élő állatokat, hazánkban nem honos állatokat, rovarokat, 
talajlakókat, azokat tudják különböző szempont szerint csoportosítani 

• ismer természetvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket 

• életkorának megfelelő szinten van környezettudatos magatartása 

• tudja az évszakok, hónapok nevét, jellemzőit, a napok nevét, sorrendjét, napszakokat 
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• különbséget tudnak tenni az évszakok között, ismerik azok tartalmi jegyeit, felismernek, 
tapasztalatok alapján megfogalmaznak egyszerű ok- okozati összefüggéseket (hőmérséklet 
szilárd, folyékony halmazállapot, öltözködés, hőmérséklet kapcsolata) 

• ismernek ünnepeket, jeles napokat 

• kirándulások, ünnepek, jeles napok alkalmával kialakul a szűkebb, illetve tágabb környezethez, 
a szülőföldhöz való kötödésük 

• ismernek járműveket, színeket, legjellemzőbb közlekedési táblákat, jeleket, közlekedési 
szabályokat (gyalogátkelőhely, jelzőlámpa stb.) 

• vigyáznak a tisztaságra mind a teremben, mind az udvaron 

• részt vesznek a növények gondozásában 

• ismernek néhány környezetvédelemhez kapcsolódó fogalmat (szelektív hulladékgyűjtés, 
takarékosság a vízzel, újrahasznosított anyagokkal való barkácsolás) 

• ismerik az óvodai dolgozókat, munkájukat, megbecsülik a felnőttek munkáját 

• ismerik a testrészeket, azok funkcióját, tudják, hogy kell védeni, ápolni 

• gondolataikat, tapasztalataikat, élményeiket változatos gazdag szókincs jellemzi. 

• Mennyiségi és formai összefüggések megismerése 

• saját környezetükben biztonsággal mozognak 

• képesek jól ismert tulajdonságok szerint válogatni 

• helyesen használják a térbeli viszonyokat jelentő névutókat saját személyük és a tárgyak 
vonatkozásában 

• képessé válnak megkezdett feladat folytatására, befejezésére, meghatározott szabály szerinti 
csoportosítására 

• tudnak sorozatokat alkotni, megbecsülni, összehasonlítani, ismerik a több kevesebb, ugyanannyi 
fogalmát 

• tudnak következtetéseket levonni, egyszerű ítéleteket megfogalmazni 

• dolgokat legalább 10-es számkörben meg tudnak számlálni 

• használják a tő és sorszámneveket 

• észreveszik az ok-okozati összefüggéseket, mennyiségi viszonyokat felismernek 

• tudnak analizálni, szintetizálni, általánosítani 

• tudnak egyszerű ítéleteket alkotni 

• kialakul a vizsgálódás, felfedezésre való magatartás 

• téri tájékozódásuk koruknak megfelelő, megkülönböztetik a jobb, illetve bal irányokat 

• helyesen használják a névutókat 

• megkülönböztetik, felismerik a geometriai alakzatokat 

• létre tudnak hozni szimmetrikus formákat 

• tevékenységüket szóban megfogalmazzák. 
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IKT (információs és kommunikációs) eszközök használatának 

lehetőségei az óvodában 

Az óvodánkban járó gyermekek nagy része ismeri az infokommunikációs eszközöket és használja is a 
mindennapi élete során. A gyors fejlődés következtében az ismeretek elsajátításának módja is változik, 
a gyermekek képesek egyszerre több mindennel párhuzamosan is foglalkozni, a gyors 
információáramláshoz szoktak.  
Épp ezért fontosnak tartjuk óvodánkban az IKT eszközök megfelelő és céltudatos használatát, mely 
magában foglalja a projektort, számítógépet, laptopot, tabletet, nyomtatót, cd lejátszót, dvd lejátszót, 
digitális fényképezőgépet és a diavetítőt. Az óvodánkban dolgozó pedagógusok az IKT eszközök 
használatához felhasználói szintű ismerettel rendelkeznek.  

Célunk:  

Olyan játékos tevékenységek biztosítása, amelyben a gyermekek ismerkedhetnek az informatikai 
eszközök adta lehetőségekkel, ahol új pedagógiai környezetet teremtve életkoruknak megfelelő 
információkat gyűjthetnek a tágabb – szűkebb környezetükről.  

Feladataink:  

• az infokommunikációs eszközök használata a nevelőmunkánk során,  

• a kiemelt figyelmet igénylő és a tehetség ígéretes gyermekeket színvonalasan és korszerűen 
fejlesztjük az IKT eszközök használatával, kíváncsiságukra alapozva segítjük fejlődésüket 
játékos, egyénre szabott feladatokkal,  

• játékszereink bővítése (nyomtatott dobble, memória kártya, társasjáték, labirintus, BEE-BOT, 
stb.),  

• a nevelési területekhez szervesen illeszkedő, a gyermekek fejlettségének és életkori 
sajátosságainak megfelelő interaktív, fejlesztő játékokat készítünk,  

• az érzékelés, észlelés által sokrétű ismeretszerzés biztosítása,  

• információk feldolgozása változatos tevékenységek során,  

• a térben, síkban való tájékozódás fejlesztése,  

• az IKT eszközök használatának megismertetése az érdeklődő gyermekekkel,  

• differenciálás, részképesség zavarok megelőzése,  

• a szülők informatikai szemléletének formálása  

• vizuális memória fejlesztése,  

• figyelem fejlesztése,  

• egyéni auditív fejlesztés  

• algoritmikus gondolkodás fejlesztése. 
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A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:  

• a gyermekek ismerik az informatikai eszközöket, örömmel és szívesen vesznek részt az IKT 
eszközöket használó játékokban, tevékenységekben,  

• ismerik az informatikai eszközök használatának szabályait életkornak megfelelően  

SNI gyermekek és az IKT eszközök használata  

Az SNI gyermekek fejlesztésével kapcsolatban sok lehetőséget felhasználhatunk; képeket készíthetünk 
anyanyelvi fejlesztéshez, hanganyagot gyűjthetünk a hallás fejlesztéséhez, és kivetítő, vagy diafilmek 
segítségével nagyméretű képeket is vetíthetünk a gyerekeknek. Segít a differenciált fejlesztésben, akár 
egyénileg, akár csoportosan. A különféle tevékenységekhez nagyon jó motivációs eszköz lehet az IKT 
eszközök használata az SNI gyermekek számára is.  

Tervezés, mérés, ellenőrzés, értékelés 

Tervezőmunkánk 

Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését, fejlesztését, fejlődésük nyomon 
követését, a csoportnapló, továbbá az óvodapedagógusok által készített feljegyzések tartalmazzák.  
Az óvodai csoportokhoz kötődő adminisztrációs munka leglényegesebb feladata, hogy az ott folyó 
szerteágazó tevékenységeket, - a nevelési és tanulási feladatokat - tervidőszakokra lebontva gondolják 
át a pedagógusok és írásban rögzítsék a csoportnaplóban.  
A gyermekek fejlődési naplója  
A fejlődési napló a gyermekek egyéni fejlődésének regisztrálására szolgáló dokumentum, mely a 
gyermek óvodába kerülésétől az iskolába meneteléig tartalmazza fejlődését és a szükséges fejlesztési 
feladatokat.  

A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza  

• a gyermek anamnézisét,  

• a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlődés), valamint 
az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos egyéb 
megfigyeléseket,  

• iskola előkészítő csoportban év elején és végén a gyógypedagógus által készített SINDELAR 
mérés eredményét,  

• a logopédus év elején történt felmérésének az eredményét és év végi értékelését, 

• a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt,  
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• amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a fejlesztést 
végző pedagógus, a fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait,  

• a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait,  

• a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket. 

Célunk:  

Pedagógiai tevékenységünkben a gyermek egyéni képességeinek és fejlődési ütemének 
figyelembevételével - tudatosan meghatározni, és következetesen elvégezni a fejlesztési feladatokat, 
melynek  
köszönhetően a gyermek, az óvodáskor és az iskola előkészítő csoport befejezésének végére, 
alkalmassá válik az iskolai életmód megkezdésére.  

Feladataink:  

 A gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követjük, és tapasztalatainkat írásban rögzítjük.  
Szükség esetén speciális szakemberek segítségét kérjük, illetve szakvizsgálatokat a gyermek 
megfelelő fejlesztése érdekében, melyhez pedagógiai véleményt írunk.  
 Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőket évente 2 alkalommal kötelezően, illetve szülői kérés, 
probléma esetén szükség szerint, folyamatosan tájékoztatjuk. A gyermek fejlődéséről és a fejlődési 
napló tartalmáról – a gyermek szülein, óvodapedagógusain kívül – csak az intézményvezető részére 
adhatunk ki tájékoztatást, illetve indokolt esetben az intézményvezető engedélyével más személynek is 
(speciális szakemberek részére, vizsgálatokhoz).  
Értelmi, érzelmi, közösségi, anyanyelvi és mozgásfejlődésének eredményét félévenként rögzítjük.  
Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatok 
Intézményben végezhető egyéni fejlettséget és tehetségazonosító vizsgálatok és mérőeszközök. 

MÉRÉS KI VÉGEZHETI MIKOR MIVEL

DIFER Mérő biztos megfelelő 
végzettséggel 

Nagycsoportban és 
Iskola előkészítő 
csoportban bemenetkor 
és kimenetkor.  
Kivéve az SNI 
gyermek 

A hozzátartozó 
mérőeszközzel 

SINDELAR
Mérő biztos megfelelő 
végzettséggel

Iskola előkészítő 
csoportban bemenetkor 
és kimenetkor.

A hozzátartozó 
mérőeszközzel
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Az óvodai programunk kiemelt éve és programjai 

Iskolaelőkészítő évünk 

Az óvoda és iskolai élet között óriási a különbség. Megváltozik a gyerek bioritmusa, napirendje 
megváltozik, kötelességei és kötelezően elvégzendő feladatai lesznek, s kevesebb idő jut a játékra is. 
Az éveken át megszokott óvónéni és csoporttársak helyett idegen nénik és gyerekek veszik körül, s be 
kell illeszkednie ebbe az új közegbe. A szülők elvárásai is megváltoznak. Az angolszász és skandináv 
országokban az oktatási rendszer az óvoda és iskola közé beiktat egy, esetleg két évet amely ezeknek a 
változásoknak a harmonikus végbemenetelét és iskolai sikerek eléréséhez szükséges részképességek 
célzott megerősítését, fejlesztését segíti, végzi. Az iskolaelőkészítő év során fokozatosan átvezetjük a 
gyerekeket az óvodából az iskolába, olyan feltételek mellett, ahol az ismeretszerzés és a tanulás 
örömforrás, nem pedig kényszer. A pedagógiai program összeállítása során hangsúlyos figyelmet 
kaptak azok a részképesség-területek fejlesztése, melyek a kultúrtechnikák elsajátításához és az 
ismeretek szerzéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Ezek a területek minden héten és minden nap 
megjelennek a napirendben: 

• Anyanyelvi nevelés-mese, vers, dramatizálás 

• Auditív fejlesztés (hallási észlelés, differenciálás, diszkrimináció, emlékezet, stb.) 

• Vizuális fejlesztés (hallási észlelés, beszédészlelés, beszédértés, verbális memória) 

• Grafomotoros fejlesztés 

• Nagymozgás fejlesztés  

• Finommozgások és vizuomotoros koordináció fejlesztése  

• Testséma és tériorientáció fejlesztése  

• Matematikai képességek fejlesztése  

• Időbeli orientáció fejlesztése  

• Figyelem fejlesztése  

• Feladattudat és megfelelő feladattartási képesség kialakítása, fejlesztése  

Gyermeki 
elégedettség  
mérése 

Óvodapedagógusok 
Középső csoportban, 
nagycsoportban és az 
iskola előkészítő 
csoportban, nevelési év 
végén 

Óvoda pedagógusai 
által készített eszköz. 

Szociometria Óvodapedagógus 
Középső és 
nagycsoportba.  
Félévkor és tanév 
végén. 

Játékkal 

Szülői elégedettség 
mérése 

Óvodapedagógus Óvodából kilépéskor Kérdőívvel
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A tanév első hetében minden gyereket felmérünk és utána képességeiknek megfelelő, egyéni 
fejlesztési tervet dolgozunk ki. Így lehetőségünk van a differenciált oktatásra, nevelésre. Azoknak a 
gyerekeknek, akiknek esetleges speciális terápiákra (logopédia, mozgásfejlesztés) van szükségük, a 
délutáni programok keretében biztosítunk helyet és időt.  
Óvoda – Iskola átmenet segítése 
Az óvoda-iskola átmenet és a kezdő szakasz helyzetével kapcsolatban kiemelt feladatként kellene 
tekinteni a korai iskolai kudarcok prevencióját, a szelíd átmenet fontosságát, az óvodában és az iskola 
első néhány évében az egyéni differenciálás fejlesztő hatását, és a tanítók, óvodapedagógusok 
hatékony együttműködését. (Szabó, 2005). 
Az iskolai életmódra való felkészítés az óvodai nevelés keretében történő nevelő folyamat, mely 
megkönnyíti a gyermek számára az iskolai élethez való alkalmazkodást, segít elérni azt a fejlettséget, 
melynek következtében a gyermek iskolaéretté válik. Óvodánk egyik speciális éve az iskola előkészítő 
év, ahol a gyerekek a harmadik vagy negyedik óvodai évüket töltik el. A gyerekeket a legjobb 
tudásunk szerint készítjük fel az iskolai életre. A speciális év alatt, ahol játékos keretek között, de a 
gyerekek kíváncsiságát kihasználva építjük fel az évet, ahol szinte játszva készülnek fel a „nagy 
iskolai évekre”.  
Számtalan kutatási eredmény és egyéni, akár családon belüli tapasztalat is bizonyítja, hogy a 
kisiskoláskor kezdetén szerzett élmények számottevően befolyásolják a gyermekek életét. Az őt ért 
esetleges kudarcok elveszik a kedvét a tanulástól, emiatt bizonytalanná, szorongóvá válik. Elég az új 
környezetet megszokni, az új szokásrendszert elsajátítani, de szinte átmenet nélkül naponta 
bizonyítania kell. Különösen akkor, ha ezt még az otthoni környezete is megfejeli erején felüli 
elvárásokkal, plusz délutáni elfoglaltsággal. 
Az iskolakezdést gyakran lassabb képességbeli, vagy magatartási, akár szociális problémák is 
nehezí thet ik . Nálunk szakemberek (gyógypedagógus, taní tónő óvodapedagógus, 
logopédus) folyamatos fejlesztő munkája segíti az egyéni hátrányok leküzdését. 
Foglalkozásaink három fő területre csoportosulnak: 

• Írás előkészítés: helyes ceruzafogás, szem- és kéz koordináció fejlesztése játékos 
gyakorlatokkal, sok-sok tevékenységgel, kézművességgel 

• Anyanyelvi nevelés: beszédértés, beszédhanghallás, érzelmek megértése és kifejezése a mesék, 
és hozzájuk kapcsolódó feladatok, tevékenységek segítségével a kisgyermekek szókincs- és 
beszédfejlődését segítjük. 

• 3.Matematikai képességfejlesztés: tevékenységközpontú feladatokon keresztül alapozzuk meg a 
szám- és mennyiségfogalom kialakulását, fejlesztjük a problémalátást, problémamegoldást. 

Célunk: 

• önállóság elsajátítása,  

• segítség a gyermekek számára legmegfelelőbb iskolatípus kiválasztásában, 

• az iskolakezdéshez hatékony segítségadás a gyermekek részére, 

• a közösség aktív és alkotó tagjává válhatnak, 
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• képesek legyenek önálló véleményt formálni és véleményüket megfelelően közölni, 

• döntéseket tudjanak és merjenek hozni, 

• döntésük következményeiért vállalják a felelősséget,  

• legyenek nyitottak egymásra és a világra, 

• legyenek elfogadóak környezetükkel szemben,  

• érzelmi és szociális készségeik is fejlődnek, 

• a gyermekek személyisége holisztikusan fejlődjön.  

Pedagógus feladata: 

• a gyerekeket a legjobb tudása szerint készítse fel az iskolai életre. 

• folyamatosan figyelemmel kísérje, hogy milyen szinten teljesítenek a gyermekek. 

• elegendő időt adjon az iskolássá váláshoz. 

• tudatosan dolgozzon azért, hogy a rá bízott gyermekek boldog, kiegyensúlyozott, testileg, 
szellemileg fejlett gyermekekké váljanak.  

• napjaikat sok-sok közös játék, együtt átélt élmények jellemezzék. 

• együtt örüljenek a sikereknek.   

• folyamatos visszajelzéseket adjon a gyermekeknek az elért eredményekről.  

Fejlődés várható eredménye: 

• feladattudata tovább fejlődik.Itt minden sor végére tegyél vesszőt vagy pontosvesszőt 

• egyre inkább képes lesz tudatos és kitartó feladat végzésére. 

• koncentráló képessége tovább nő, hatékonyságában és időtartamban is. 

• munkatempójában igazodik a csoporthoz,  együttmunkálkodásra képes. 

• lapon, füzetben jól tájékozódik,  a számokat, betűelemeket, egyéb formákat megfelelően helyezi 
el vonalrendszerben, négyzethálóban.  

• megtanul sorokban és oszlopokban dolgozni. 

• tanszereit megfelelő rendben tartja a padban, padon, táskában. 

• tolltartójában rend van.  

• felszerelésére vigyáz. 

• egyre inkább felismeri erősségeit, azokra tudatosan épít. 

• kialakul a közösségben elfoglalt helye. 

• érdeklődik az új ismeretek iránt, nyitottan fogadja az új helyzeteket, szituációkat. 

• egyre megfelelőbben tud helytállni teljesítményhelyzetben.  

• tisztában van a vele szemben támasztott követelményekkel, érti és teljesíti őket legjobb tudása 
szerint. 

• feladatok utasításait megérti, azokat – a gyakorlás szintjétől függően – önállóan végrehajtja, 
szóban el tudja ismételni. 

• jól kifejezi magát társai és pedagógusai felé is.  

• problémáit meg lehet vele beszélni.  
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• véleményét elmondja. 

• indulatain, érzésein egyre inkább tudatosan uralkodik. 

• a szabályokat mind jobban betartja. 
MeseZene program 
A MeseZene program óvodai anyaga kifejezetten az óvodás korú gyerekek számára, nagycsoportos 
(5-7 éves) gyerekek életkori sajátosságai szükségletei figyelembevételével készült, mely 
gyermekközpontú, játékos, élményszerű, zenével, mozgással, mesével átszőtt tevékenységek 
rendszere. 

A módszer célja olyan kompetenciák kialakítása, melyek a majdani olvasás gördülékeny elsajátítását 
biztosítják minden gyerek számára. Lehetővé teszi, hogy a gyerekek érzékenyítése, az ebben az 
életkorban még túl absztraktnak ható beszédhangok percepciójára, már az óvodában megtörténjen. Az 
óvodában mese-vers kezdeményezések gerincét a magyar népmesekincs adja, a nagycsoportos 
gyerekek esetében pedig kiegészülhetnek a MeseZene program történeteivel. 

A hangulatmesék a hagyományos meséléstől eltérő céllal mesélt történetek, amelyek egymásra 
épülnek, egymáshoz következetesen kapcsolódó meseláncolatot alkotnak. Az első fejezet meséi, a 
„Lufi mesék” magánhangzómesék, ezt követik a mássalhangzómesék, a harmadik fejezet a 
„Hangvarázslat”, tulajdonképpen a program célja a hangkapcsolatok kialakításának fejezete. 

Az első két szakaszban megalapozott biztos hangpercepció teszi lehetővé a hangkapcsolatokhoz való 
megérkezést. A magánhangzókkal, a lufikkal majd a játéktárgyakkal való játék tehát nem csupán 
öncélú tevékenység, hanem a legkomplexebb harmadik szakaszt készíti elő. A fő cél elérését 
nagymértékben elősegíti, ha az óvódapedagógus tudatosan törekszik arra, hogy a mesék között 
élményei ne csupán a mesélés perceire korlátozódjanak, hanem a mindennapos tevékenységekben is 
tovább éljenek. 

A hangvarázslat nem más, mint hangokkal való örömteli, játékos műveletvégzés. 

Ez a műveletvégzés valójában ugyanazonnak az agyi mechanizmusoknak az aktiválódását jelenti, 
amelyek a későbbiekben (az iskolai évei során) az olvasási folyamat során működnek. Az agyi 
műkődési mechanizmusok megegyeznek, azonban az óvodában a megvalósulás módja alapvetően 
különbözik az iskolaitól! Az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságainak megfelelően az óvodában 
kizárólag érzékenyítés történik. A MeseZene foglalkozásokon kizárólag játékos tevékenysége, 
kedélyes mesélés, meghitt hangulatú beszélgetés történhet. A mesék feldolgozása szerves részét képzik 
a hangokról, érzelmekről való beszélgetések és a hallási differenciálást elősegítő csoportos mozgásos, 
ritmusos „zörejjátékok”, manuális tevékenységek, kézműves alkotások. 
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A tágan értelmezett zene: ritmusos, a zaj, a zörej, s az ezekhez tapadó képzettársítások a szabad 
mozgásokkal összekapcsolódva hivatottak a gyermeki fantázia szárnyalásának és az absztrakt 
gondolkodás folyamatának megsegítésére. A mesékkel összefüggő rajzok, bábok, kézműves alkotások 
készítése pedig a hangulatmesélést komplex folyamattá teszi.  
A MeseZene módszer az emberi érzelmek fókuszába állításával a személyiségfejlődésre, önreflexióra 
és az önkifejezésre is pozitívan hat. A gyermekek a beszélgetések során megtapasztalhatják a 
tolerancia, mások véleményének, érzéseinek és gondolatainak tiszteletben tartásást, beszédbátorságuk, 
önbizalmuk növekszik, szociális kapcsolataik elmélyülnek. Védett körülmények között beszélhetnek 
az érzéseikről, adott esetben pedig meg is tanulhatják kezelni a felszabaduló emóciókat. 

A MeseZene módszer működési keretet, ritmust, szakmai alapelveket kínáló program konkrét 
játékleírásokkal, mesekönyvvel. A pedagógus szabad döntése és választása, hogy a szakmai alapelvek 
megtartása mellett milyen részképesség fejlesztését (idő, téri orientáció, grafomotorium, matematikai 
gondolkodás, mozgáskoordináció, szerális emlékezet, szókincs stb.) szövi bele a Hangulatmesélés 
folyamatába. Az óvodapedagógus feladata a program meséinek autentikus tolmácsolása, könyvből 
vagy fejből, ahogyan a leghitelesebben tudja az érzelmeket átadni. 

A pedagógus alakítja ki a beszélgetésre alkalmas meghitt, nyugodt kiegyensúlyozott légkört. Képes a 
lufik, a játéktárgyak megérkezésének „varázslatos” hangulatát megteremteni. 

Az emberi érzelmeket állítja fókuszba a beszélgetés során, de nem feledkeznek meg a beszélgetés 
közben sem a hangulathoz való folyamatos visszacsatolásról, hogy a hangok hármas asszociációja 
minél jobban elmélyülhessen. 

Biztosítja a beszédörömöt, inspirálja a gyermeki gondolatok megfogalmazását, a kérdéseket. Képessé 
teszi a gyermekeket arra, hogy másokat is meghallgassanak, odafigyeljenek egymásra. A beszélgetés 
ritmusának megtartására törekszik, hogy a legtöbb gyerek megnyilvánulhasson. Saját személyes 
élményeket is felidézhet, kifejezi a mesék által felvetett témákhoz való személyes viszonyulását. 
Megpróbál átvitt értelmezést, absztrakciót is belecsempészni a beszélgetésbe. Az óvodapedagógus 
képes hang és beszédmotoros mozgásoknak az ábrákkal való összekötésére, képes az ábrák által 
felidézett hangok összevonására. Hangulatot teremt, együttes élményt kínál, kíváncsivá tesz, közös 
felfedezésre indul a gyerekekkel a hangok világába. 

Szükség esetén teambe dolgozik a logopédussal.  
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Inklúzió, integráció 

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 

Óvodánk pedagógiai légkörét, az itt dolgozók szemléletét áthatja az inkluzív (befogadó) pedagógia 
elveivel való azonosulás, a fokozott differenciálásra törekvés, hiszen minden gyermek más és más. 
Óvodánk pedagógiai munkájának és programjának fontos célja minden gyermek személyiségének 
kibontakoztatása, személyiségének fejlesztése. Nagy gondot fordítva a kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek egyéni fejlesztésére, fejlődésének segítésére.  

Fejlesztés, tehetséggondozás   

Óvodánkban pszichopedagógus és tanulásban akadályozottak Ez a mondat nem jó.végzettségű 
gyógypedagógus és logopédus  szakember foglalkozik az arra rászoruló gyerekekkel.A 3-6 éves kori 
fejlődési szakaszban megy végbe a különböző észlelési funkciók /látás, hallás, tapintás, téri 
tájékozódás/ differenciálódása, egyre pontosabb működése, valamint az észlelési és motoros funkciók 
fokozatos összerendeződése, integrációja. Az írás, olvasás számolás elsajátításához szükséges 
pszichikus funkciók integrálódásának előremozdítása, megsegítése, a későbbi iskolai nehézségek 
megelőzését, csökkentését eredményezi. 

Az óvodai fejlesztés szempontjai  

• komplexitás, az egész személyiség fejlesztése  

• életkori sajátosságok figyelembevétele  

• a fejlődés folyamatos nyomon követése – a fejlesztés mindig a gyermek egyéni tempójához, 
fejlettségi szintjéhez igazodva történik  

• rendszeresség, rugalmasság, a gyermek teherbíró képességének, aktuális állapotának 
figyelembevétele folyamatos bátorítás, ösztönzés, motiváció  

• fokozatosság elvének biztosítása, a fejlődési lépcsőfokok betartása  

• biztonság, nyugalom biztosítása, elfogadó légkör kialakítása  

• indirekt megközelítési módok előtérbe helyezése  

• egyéni és mikrocsoportos tevékenykedés, amelyben fontos a játékosság, kreativitás, biztosított a 
sikerélmény, az öröm  

• a fejlesztő munkában kiemelt jelentőségű a mozgásfejlesztés, általános transzferhatása miatt, 
mivel az idegrendszeri struktúrák közötti kapcsolatokat közvetlenül erősíti,  

• fejleszti  

• a fejlesztés leghatékonyabb módja, az életkornak legmegfelelőbb tevékenység, a játék.  

  73
 



PUZZLE Óvoda és Általános Iskola - Óvodai Pedagógiai Program, Iskolai Nevelési Program és Helyi tanterv

Az óvodai fejlesztő-  és gyógypedagógiai munka célja  

Az óvodai fejlesztő pedagógiai munka legalapvetőbb célja a tanulási nehézségek kialakulásának 
megelőzése. Sajnálatosan egyre nő azoknak a gyerekeknek a száma, akiknél már az általános iskola 
első osztályának megkezdése után egy-két hónappal tanulási, illetve magatartási problémák 
mutatkoznak. Az eredeti teljesítmény problémákhoz rendszerint viselkedés zavarok is kapcsolódnak. A 
sorozatos kudarcélmények az esetek nagy részében másodlagos neurotizációhoz vezetnek. A 
megelőzés fontosságát szem előtt tartva az óvodának meghatározó szerepe van a gyerekek iskolai 
teljesítésében. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az iskolai tanulást nehezítő tényezők már az 
óvodáskorban is nagy biztonsággal felismerhetők és ezek diagnosztizálása után már ekkor érdemes 
elkezdeni a preventív pedagógiai munkát. 

A fejlesztő és gyógypedagógus feladatai  

Szűrés – diagnosztika (szeptember)  

• A gyermek megfigyelése a csoportban, előre meghatározott megfigyelési szempontok szerint 
(társas kapcsolatok, viselkedés, játék, figyelem, beszéd- kommunikációs készség, munka és 
feladatvégzés). Konzultáció az óvodapedagógusokkal.  

• A gyermek egyéni megfigyelése, vizsgálata. A fejlettségi szint mérésére Bender A, 
Goodenough, Frostig és figyelem teszteket, valamint a Sindelar-féle vizsgáló eljárást 
használunk. Ezek a módszerek nagy biztonsággal képesek előre jelezni az iskolai tanulási 
problémák veszélyét. A hónap végén az elkészült mérések eredményéről egyéni fogadóórák 
keretében értesítjük a szülőket. Megbeszéljük a fejlesztés menetét, tartalmát, meghatározzuk az 
elérendő célokat. Az eredményesebb fejlesztés érdekében igyekszünk a szülőket is aktívan 
bekapcsolni a fejlesztésbe hiszen  napi gyakorlást igényel. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy 
azoknál a gyerekeknél, akiknél a szüleit is sikerült bevonni a közös munkába, rendkívül 
hatékony volt a fejlesztés. Visszajelzések alapján, iskolai beilleszkedésükis gördülékenyebbnek 
bizonyult.  

• A megfigyelések rögzítése a gyermek nyilvántartásában.  
Egyéni fejlesztési terv elkészítése, fejlesztő munka (októbertől májusig, ellenőrző mérés januárban)  

• A fejlesztés két formája: egyéni és kiscsoportos  

• A fejlesztési terv a feldolgozott információk elemzése alapján készül, és a gyermek egyéni 
sajátosságainak, hiányosságainak, a fejlődés, érés eredményeinek függvényében alakul 
folyamatosan  

Ellenőrző mérések (májusban) – kontroll vizsgálatok  
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• A fejlesztő pedagógiai munka akkor tekinthető eredményesnek, sikeresnek, ha hatására az adott 
gyermek, idegrendszeri érése, fejlődése magasabb szintre jut önmagához képest, ha 
részképességei tekintetében a fejlődés tetten érhető, nyomon követhető, mérhető.  

  

Kapcsolattartás /szülőkkel, óvodapedagógusokkal, logopédussal, Nevelési Tanácsadó szakembereivel/ 
A szülők együttműködésének elnyerésével lehet közös munkánk hatékony, ehhez éreztetnünk kell, 
hogy fontos szerepük van, gyermekük fejlesztésében, fejlődésében. Fontos, hogy a szülőt partnernek 
tekintsük, hogy erősítsük kompetencia érzését. A fejlesztő pedagógus napi kapcsolatban van az 
óvodapedagógusokkal, jelzéseiket beépíti a fejlesztő munkába, és ötletadással, segíti az óvónők 
csoporton belüli nevelő-fejlesztő munkáját. Alkalmanként információt cserél az óvoda logopédusával, 
a közösen fejlesztett gyermekekről. A Nevelési Tanácsadó szakembereivel esetenként konzultál.  

A fejlesztés részterületei  

A mozgás fejlesztése  

• Nagymozgások (járás, futás, ugrás, csúszás, kúszás, mászás) fejlesztésekor célzott 
testmozgásokat gyakoroltatunk, a mozgássorokat részekre bontva, nagy ismétlésszámban.   

• Egyensúly fejlesztése a vesztibuláris központ spontán ingerlésével történik, hintázó, ringató, 
pörgő mozgások közben, valamint különféle egyensúlyozó gyakorlatok (padon járás, kúszás, fél 
lábon állás), sportjátékok (biciklizés, rollerezés, gólyaláb, billenő rács) segítségével.  

• Szem-kéz koordináció fejlesztése, különféle eszközökkel (különféle méretű és tapintású labdák, 
babzsák, papírgombóc, karika) és távolságból, változó nagyságú célokba, dobással, eszköz 
csúsztatásával történhet, nagyon jók a különféle labdajátékok is.  

• Szem-láb koordináció fejlesztésére alkalmasak az ugróiskolák, ugrókötelezés, be- és kilépések, 
kapura rúgás.  

• Finommotorika fejlesztése az alapozással kezdődik, amelyben szerepelnek fejemelgetések, 
hason, háton, függeszkedés, spirálkörzések, vállkörzések, ujjak tudatos mozgatása, gyurmázás, 
fűzés stb.  

• A domináns oldal biztos eldöntése után a domináns kézzel végeztetünk gyakorlatokat pl.: 

labdapattintás, gyűrögetés, morzsolás, válogatás, tépés, vágás, hajtogatás, díszítő munka, fűzés.   
Figyelemfejlesztés  
Minden tanulás alapja a figyelem, koncentrált figyelem nélkül nem létezhet semmiféle 
ismeretelsajátítás.  
 Testséma fejlesztése  
A környezetben való tájékozódáshoz az első kiindulópont a saját testünk. A testséma fejlődése 
elválaszthatatlanul összefonódik a mozgásfejlődéssel, a térészlelés kialakulásával. A testséma a test 
gravitációhoz való alkalmazkodásának, egyensúlyának, az izmok percről percre változó mozgásának 
megélése. Fejlesztését az utánzómozgásokkal, gesztusjátékokkal végezzük. testrészek ismerete, 
tudatosítása (először a főbb testrészek, majd azok részeivel való megismertetése)  
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• önmaga felismerése – tükörjáték, különféle testrészeken eszközök hordása  

• különféle tevékenységek – érintésre adott testrész megnevezése  

• adott testrészre koncentrálás – különféle testhelyzetekben mozgások, testrészek és tárgyak – 
környezet- viszonyainak átélése, megélése – akadálypályákon átjutással a test személyi 
zónájának alakítása  

• oldaliság alakítása  

• a test elülső, hátulsó részének megismertetése  

• függőleges zóna  

• a feladatok végzése csukott szemmel is  

• tárgyhoz viszonyított testhelyzetek gyakoroltatása  testfogalom (a testrészek és azok 
funkcióinak tudása)  

• egyes testrészek fejlesztését célzó mozgások 
Percepció fejlesztése  

• vizuális fejlesztés  

• szemmozgás tudatos kontrollja (pl. tárgykövetés)  

• szemfixáció (pl. kiemelt képrészlet fixálása)  

• vizuális zártság- egészlegesség észlelése (pl. hiányos képek)  

• vizuális időrendiség (pl. történet, esemény képeinek sorba rendezése)  

• vizuális ritmus (pl. szín, forma minta kirakása)  

• vizuális helyzet- pozíció felismertetése (pl. szimmetriaképek)  

• vizuális memória (pl. többütemű gyakorlat bemutatása és azután lemozgása emlékezetből)  

• alaklátás és formaállandóság fejlesztése (pl. formák körbemozgása, különféle részekből 
alakzatok összeállítása)  

• tapintásos észlelés fejlesztése (pl. érzékelő zacskó segítségével – méret, forma, felület, 
párosítások tapintással)  

• kinesztetikus észlelés fejlesztése (pl. behunyt szemmel végeztetjük a mozgásokat) · térészlelés  

• a gyermek önmagát helyezi el környezetében  

• térirányok (pl. akadályokon átjutás, fonallabirintus)  

• téri viszonyok és verbális megerősítésük (először saját testen, térben, majd pedig síkban)  

• auditív észlelés fejlesztése (pl. különféle tárgyak zörejhangjai segítségével)  

• keresztcsatornák fejlesztése  

• vizuális-tapintásos interszenzoros működés fejlesztése (pl. tapintott tárgy megkeresése a 
vizuális mintában)  

• vizuális-auditív interszenzoros működés fejlesztése (pl. hallott hanghoz tartozó kép 
kiválasztása)  

• vizuális-kinesztetikus interszenzoros működés fejlesztése (pl. a gyermek felismeri és kiválasztja 
a hátára rajzolt mintát a vizuális mintákból)  

• hallási-tapintási interszenzoros működés fejlesztése (pl. egy szóban jellemzett tárgy 
megkeresése tapintással) 
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Beszéd, kommunikáció fejlesztése (beszédészlelés fejlesztése) 

• hallási figyelem fejlesztése, (pl. hangfelismerési, hangkeresési játékok)  

• beszédszervek ügyesítése (légző gyakorlatok, ajak- és nyelvgyakorlatok stb.)   

• ritmusfejlesztés  

• mozgáskoordináció és beszéd összekapcsolása (mondókák mozgással kísérése) , beszédértés 
fejlesztése  

• spontán beszélgetések, közös tevékenységek közben  

• mesélés  

• szókincsbővítés (pl. szómagyarázat, szógyűjtés)  

• tárgyak megnevezése  

• testrészek megnevezése  

• cselekvések megnevezése  

• térbeli viszonyokat kifejező szavak  

• osztályozás (formák, színek, méret, hasonlóság, különbözőség)  

• nonverbális kommunikáció fejlesztése (érzelmek kifejezésének eljátszása)  
Emlékezet fejlesztése  
Az emlékezetfejlesztés során a tanulás tartósságát, az időbeni tájékozódás fejlesztését, a gondolkodási 
funkciók fejlesztését célozzuk meg, és fokozzuk a beszéd teljesítményt.  

• vizuális emlékezet fejlesztése (Mi változott meg? Mi hiányzik? memóriajátékok, emlékezetből a 
látottak felsorolása)  

• auditív emlékezet fejlesztése, szövegemlékezet fejlesztése (pl. szólánc játék, bővülő szó, ill. 
mondatok visszamondása, papagáj játék, hangutánzós játékok)  

• formaemlékezet (a megfigyelt építmény felépítése, forma kirakás minta után, majd 
emlékezetből, rajz emlékezetből)  

Gondolkodás fejlesztése  
A gondolkodás fejlődése párhuzamosan alakul a beszédkészség és a látáshoz kapcsolódó képességek 
fejlődésével.  

• analízis, szintézis (puzzle, mi hiányzik a képről? egyforma dolgok keresése, keresd a kis képet a 
nagy képben)  

• csoportosítás, osztályozás, rendszerezés (tárgyak, állatok stb. megnevezése, csoportosítás adott 
szempont szerin – szín, forma, méret, azonosság, különbözőség, halmazalkotás tárgyakkal, 
színezéssel, főfogalom keresése)  

• általánosítás (gyűjtőfogalomhoz rendelés)  

• összehasonlítás (különbözőség, egyformaság, ellentétpárok, szabályfelismerési játékok – pl. 
kakukktojás, dominó)  

• lényegkiemelés (pl. rövid mesék elmondása)  

• ok-okozati összefüggés (eseménysorok, képsorok kirakása, megkezdett mondat befejezése, 
igaz-hamis játékok)  
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• aritmetikai gondolkodás (mennyiségek, számkép és mennyiség egyeztetése, számlálások, 
összehasonlítások)  

• problémamegoldó gondolkodás (problémahelyzetek megoldása pl. mit tennél, ha játékok, 
szerepjátékok)  

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása  

Bevezető  

A XXI. században jogos társadalmi elvárás az óvodai neveléssel szemben, hogy a sajátos nevelési 
igényű gyermekek is ép társaik körében nevelkedjenek és készülhessenek fel az iskolai életre.  
A fentiek közül, intézményünk a, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos és pszichés fejjlődési 
zavar.óvodai nevelését vállalta Alapító Okiratában. Tervezett programunk, céljának és feladatának 
tekinti, hogy az óvodai nevelést és fejlesztést követően -7 éves kor körül- ezek a gyermekek is a 
képességeiknek megfelelő iskolatípusba kerüljenek.   

Integráció fogalma  

Az oktatáspolitika hosszú ideig a speciális nevelési igényű gyermekek elkülönített nevelését preferálta, 
a többségi intézmények hatékonyságának növelése érdekében. (szegregáció). A gyógypedagógiára, a 
különböző típusú fogyatékosokat ellátó intézmények kialakulása volt jellemző. Az elv az volt, hogy a 
hasonló problémákkal küzdő gyerekek, a számukra előnyösebb, speciális feltételek mellett 
fejlődhetnek a legjobban. Az elmúlt évtizedekben az elkülönítő gyakorlattal szemben megjelent az 
együtt nevelés irányzata is. Pozitív tendenciaként figyelhető meg, hogy az integráció az óvodákban 
kezdett el elsőként és leggyorsabban terjedni. Az óvodai nevelés kevésbé teljesítmény centrikussága 
mellett, fontos megemlíteni az óvodapedagógusok nyitottságát is. Az integráció tudatos 
megszervezéséhez a törvényes hátteret a közoktatás és benne az óvodák részére, az 1993. LXXIX 
törvény a Közoktatásról és annak melléklete, a kormány 137/1996. (VII.28.) rendelete az Óvodai 
Nevelés Országos Alapprogramjának kiadásával adott. Jelenleg, a magyar közoktatás egyik 
legfontosabb, középtávon érvényesítendő céljának az integrációt tekinti. Magyarországon az összes 
oktatási intézménynek fel kell készülnie arra, hogy az integráció elősegítése érdekében biztosítsák a 
különböző képességű és gyermekek együttnevelését. Az egyenlő esélyek megvalósulásának 
alapfeltétele, hogy olyanná kell formálni a befogadó közeget, hogy a gyermek jól tudjon benne 
fejlődni, és már gyermekkorban megtalálja helyét a társadalomban.  
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Az integráció szükségessége  

A 3-7 éves korú gyermekek fejlődési sajátossága, hogy a megtapasztalt események, történések, 
közösségi és egyéni élmények kihatnak a későbbi társadalmi szemléletük alakulására. Ezért nagyon 
fontos, hogy már ebben a korai életszakaszban megtapasztalják társaik különbözőségeit. A 
tapasztalatok feldolgozását megfelelő pedagógiai módszerekkel segítve kialakul a toleranciájuk. A 
befogadásra irányuló nevelési feladatok megoldása csak egy része a feladatoknak. Kapcsolódó 
feladatsorokat kell megoldani ahhoz, hogy a befogadás maximális és elégséges sérülés-specifikus 
fejlesztéssel párosuljon, melynek eredménye a saját magát is elfogadó, teljes életet élő ember.  

Az integrált nevelés-oktatás előnyei  

A sajátos nevelési igényű gyermek szempontjából:  

• Megtanulja, hogy ő más.   

• Konfliktuskezelő stratégiákat sajátít el.   

• Megtanul harcolni. 

• Megsokszorozott szociális kölcsönhatások érik.   

• Társadalmilag elfogadott magatartás-repertoárt sajátít el.   

• Fejlődik az alkalmazkodó képessége.   

• Szocializációja magasabb szintet ér el.   

Az ép gyermek szempontjából:  

• Beépül a másság tapasztalata.   

• Kialakulnak morális értékek (empátia, segítőkészség, tolerancia).   

• Megtanulja az együttműködés más formáit.   

• Saját egészsége, épsége felértékelődik.   

• Elfogadóvá válik.   

• Önismerete, önértékelése erősödik.   

• Fejlődik az alkalmazkodóképessége.  

Az SNI gyermekek óvodai nevelésének céljai 

A normál pedagógiai célokkal megegyeznek; csupán a megközelítési módban térnek el attól, a 
diagnózistól, az egyéni pszichés és mozgásállapottól függően. Speciális részcélokkal egészülnek ki 
annak érdekében, hogy ezen kisgyermekek is a lehető legnagyobb önállóságot érjék el, így tevékeny 
tagjává váljanak környezetüknek, majd később a társadalomnak.  
Alapelvként követendő az ENSZ által 1959-ben deklarált közlemény a GYERMEK JOGAIRÓL, 
miszerint:   
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"... A gyermeket különleges védelem illeti meg, és a törvény és más eszközök által nyújtott 
lehetőségek, hogy fizikailag, szellemileg, erkölcsileg, lelkileg és társadalmilag egészségesen és 
normálisan tudjon fejlődni, szabadságban és méltóságban. Az erre a célra hozott törvényekben a 
gyermek felsőbb érdeke legyen a döntő és meghatározó szempont.  
-... A fizikailag, szellemileg vagy társadalmilag hátrányos helyzetű gyermeknek meg kell kapnia az 
állapota és helyzete által megkövetelt kezelést, nevelést és speciális gondozást."  

SNI gyermek ellátásának irányelvei  

Az SNI gyermek fejlesztésének alapjául az illetékes Szakértői Bizottság illetve a Nevelési Tanácsadó 
szakvéleménye szolgál. A közoktatási törvény értelmében az SNI gyermeknek joga, hogy különleges 
gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
ellátásban részesüljön.  
A program arra épít, hogy az SNI gyermekek mintaként tekintik és érzelmileg kötődnek ép 
kortársaikhoz. Ez részükre spontán létrejövő húzóerőt jelent. Énképük és önértékelésük pozitív 
irányba fejlődik, csökken a függőségi beállítódásuk, nem hatalmasodik el rajtuk a sérültség tudata.  
Az ép gyermekek részéről a gyermeki előítélet-mentességre építünk. Ezzel a későbbi társadalmi 
integrálódás, a természetes elfogadó attitűd kialakulásának alapjait célozzuk meg, valamint azt, hogy 
megtanulják a segítségnyújtás és az elvárások helyes arányát.  
A társas kapcsolatok során a gyermekekben kialakul a másság természetesnek tekintése, valamint a 
másik pozitív tulajdonságainak értékelése.  

Sajátos nevelési igényű gyermek a csoportba  

Fontos, hogy az óvónő példát mutasson, elfogadja őt olyannak, amilyen. Nyerje el bizalmát, erősítse 
öntudatát. Vonja be a játékba, képességeihez mérten adjon neki feladatokat. Ismerje el teljesítményét, 
igyekezetét. Építsen kedvező adottságaira. Irányítsa társai felé, mondja el a csoportnak, hogy adott 
gyermek miben más, mi a problémája, pl. nem beszél. Mondja el, hogy az emberek különbözőek, 
mindannyian mások vagyunk. Van, aki szépen énekel, vagy gyorsan fut, de mindenki mindent nem 
tudhat. Együtt, közösen többre vagyunk képesek. Mindenkinek hangsúlyozza ki jó tulajdonságait, a 
„más” gyermeknek is. A nevelés hatására a sérülés arányában a sajátos nevelési igényű kisgyermeknél 
is ki kell alakulnia az alkalmazkodó készségnek, az akaraterőnek, az önállóságra törekvésnek, az 
együttműködésnek. Mindig annyi segítséget kap a gyermek, hogy önállóan tudjon cselekedni.   

A program feladatai:  

Az óvodai nevelés általános feladatai az óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek 
kielégítése:  
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• egészséges életmód alakítása;  

• érzelmi nevelés és szocializáció;  

• értelmi fejlesztés és nevelés.  
Minden óvodáskorú gyermek esetében feladat a prevenció és a korrekció, de ezek, az  SNI-s 
gyermekek esetében kiemelt hangsúlyt kapnak  

Személyi feltételek  

Az intézményünkbe járó - szakértői vélemény alapján- sajátos nevelési igényű gyermekeket több 
szakember (gyógypedagógus, logopédus, pszichopedagógus) és két fő gyógypedagógiai asszisztens 
segíti.  

A tehetséggondozás  

Az óvodás gyerekeknél tehetségígéretről, tehetségre irányuló hajlamról beszélhetünk. A fejlődés belső 
menete, és a környezeti hatások (nevelés) szerepet játszanak ennek az ígéretnek a megvalósulásában, 
alakulásában. A gyerekek adottságai a megfelelő környezeti hatások (család, óvoda, iskola, társak) 
által fejlődnek képességekké, esetleg tehetséggé. Óvodánk kiegyensúlyozott légkörével, változatos, 
kötetlen lehetőségeivel segíti, hogy felszínre kerüljenek a gyermekek adottságai, képességei. Korán 
megmutatkoznak a művészi és pszicho-motoros képességek (testi ügyesség, kézügyesség), zenei 
képességek (hallás, ritmusérzék), rajzkészség. A rajzkészségnél fontos figyelnünk azt, hogy mit 
ábrázol, mennyire lép túl a megszokott sémákon a rajz, a színek formák alkalmazása milyen, s hogy 
mennyire érzelem gazdag, kifejező az ábrázolás. Óvodáskorban megmutatkoznak a kiemelkedő 
szociális, esetleg vezető képességek is (pl. empátia, szervező képesség, döntéshozói képesség)  

Honnan ismerhető fel a tehetséges óvodás?  

A viselkedésjegyek megfigyelésével tetten érhető a tehetség.  

• pozitív viselkedésjellemzők: gyorsan tanul, elvont dolgok iránt érdeklődik, kreatív, elmélyült, 
érdeklődő, kritikus  

• negatív viselkedésjellemzők: erős kritikai érzékű, energikus, megszállott, néha nehezen találja 
meg a hangot társaival, egyenlőtlen fejlődés jellemzi  

Sok kiváló képességű gyermek harmonikusan fejlődik, de gyakori, hogy a kiváló képességű gyermek 
egyéb területeken – pszicho-motoros, érzelmi-szociális téren – lemaradást mutat.  

• pszicho-motoros lemaradás. Célszerű a számára olyan feladatokat adni, ahol finomodhat a 
mozgása, javulhat egyensúlyérzéke.  
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• érzelmi-szociális lemaradás: pl. nehezen alkalmazkodik társaihoz. A művészet és a testbeszéd 
segíti az érzelmi érést.  

A tehetséges gyermek jellemzői:  

• átlag feletti általános képességek (pl. jó memória, fejlett anyanyelvi képesség stb.)  

• átlagot meghaladó speciális képességek (nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális - téri, testi-
mozgásos, szociális)  

• kreativitás (pl. eredetiség, rugalmasság, probléma iránti érzékenység)  

• feladat iránti elkötelezettség (pl. érdeklődés, versenyszellem, kitartás, emocionális stabilitás), 
azaz a hajtóerő, motiváció  

Tehát tehetséges az a gyermek, aki a kiváló adottságai alapján magas szintű teljesítményre képes 
valamilyen tevékenységterületen. Az óvodai tehetséggondozás első lépése, a tehetség azonosítása, 
felismerése. Az óvodai tehetséggondozásban a legfontosabb feladat az elfogadó légkör, tág cselekvési 
szabadság, gazdag tapasztalásokra lehetőség biztosítása, a gyermek egész személyiségének 
harmonikus kibontása.  

Az óvodai tehetségfejlesztés célja:  

• fejlesszük a tehetséges gyermek erős oldalát, differenciált feladatokkal, játékokkal, mélyítsük el 
tudását  

• erősítsük a gyermek esetlegesen gyenge területeit, amelyek megnehezítik vagy 
megakadályozzák a tehetség fejlődését.  

• pihenés, relaxáció lehetőségének megteremtése  

A tehetséges gyermek is gyermek, akinek fontos a kikapcsolódás, játék, sport, pihenés.  

A tehetséggondozás útjai  

• elkülönítés  

• gyorsítás pl. vegyes csoportok létrehozásával, vagy korai beiskolázással  

• gazdagítás (kiscsoportos formában, ahol többletismereteket kaphat a gyermek)  

A pedagógus (felnőtt, szülő) a tehetség kibontakozását segítő tulajdonságai  

• türelem  

• rugalmas gondolkodás  
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• kreativitás  

• önbizalom  

• következetesség  

• empátia  

• humorérzék  

• a gyermek iránti tisztelet  

• érezze kihívásnak a feladatot, amit egy tehetséges gyermek fejlesztése jelent  

Az alulteljesítő tehetségek  

Az alulteljesítő tehetségesek népes tábora még nem igazán ismert populáció a tehetségesek között. A 
tehetség gyakran jár együtt olyan hátrányos tényezőkkel, melyek jelentős mértékben megnehezítik 
vagy akár lehetetlenné is teszik a tehetség kibontakozását. Az egyik ilyen hátráltató faktor a megkésett 
idegrendszeri fejlődés. Intézményünkben kiemelt figyelmet szentelünk ezeknek a gyermekeknek. 
Célunk felismerni, kiemelni és szakszerű ellátásban részesíteni az érintetteket.  

Gyermekvédelem 

Az intézményben gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki koordinálja a gyermekvédelmi munkát. 
Ha az óvoda a gyermeket, veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja  
megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól. A gyermekvédelmi felelős személyéről, 
elérhetőségéről a szülőket a tanév elején tájékoztatjuk. A házirendben meghatároztuk azokat a védő-
óvó eljárásokat, amelyeket a gyermekeknek az intézményben való tartózkodás során be kell tartaniuk. 

Célunk:  

• A prevenció, a gyermek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának 
megelőzése illetve segítségnyújtás.  

• Együttműködés a családokkal, különböző szakemberekkel.  

• Olyan feltételek megteremtése, ahol minden gyermek biztonságban és jól érzi magát, 
képességeit és tehetségét a lehető legjobban  tudja kibontakoztatni.  

A gyermeknek joga:  

• hogy a nevelési-oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, 
óvodai életrendjét – pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési 
lehetőség biztosításával – életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.  
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• vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelő oktatásban és nevelésben részesüljön, mely 
az óvodai nevelési időn kívül szervezhető.  

• képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön.  

• nem állami, önkormányzati intézményben vegye igénybe az óvodai ellátást.  

• személyiségi jogait, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez való jogát az 
óvoda tiszteletben tartsa.  

• állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön.  
  
Az óvodai nevelés során a gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, 
védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A hátrányos megkülönböztetés 
tilos! Az óvodai nevelés és nevelést-oktatást kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele 
ingyenes. Minden gyermek számára biztosított az óvodai neveléshez való egyenlő hozzáférés. A 
beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel küzdő gyermek közösségi életbe való 
beilleszkedését elősegítő rehabilitációs célú foglalkoztatásra jogosult, amelyet az óvodai nevelés vagy 
a nevelési tanácsadás keretében kell megvalósítani. A gyermeknek joga, hogy családja anyagi 
helyzetétől függően kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. A sajátos 
nevelési igényű gyermek fejlesztését, a gyermek fogyatékosságának megfelelő szakemberek végzik, 
nevelési időben.  

A szülő jogai  

• A szülőt megilleti a nevelési intézmény szabad megválasztásának joga.  

• Az óvodai nevelés nyelve a magyar, illetve a nemzeti és etnikai kisebbség nyelve.  

• A szülők joga igényelni, hogy az óvoda a nevelési programjában és tevékenységében a 
tájékoztatást és az ismereteket többoldalú módon közvetítse.  

• Megismerni az óvoda nevelési programját, házirendjét.  

• Tájékoztatást kapni gyermeke fejlődéséről, magatartásáról, nevelésében tanácsot, segítséget 
kapni.  

• Kezdeményezni az óvodaszék vagy a szülői munkaközösség létrehozását.  

A szülő kötelessége 

• biztosítani gyermeke – óvodai nevelés keretében folyó – iskolai életmódra felkészítő 
foglalkozáson való részvételét.  

• hogy megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért.  

• elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését.  
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Gyermekjóléti alapszolgáltatások:  

A gyermekjóléti alapellátások a személyes gondoskodás keretébe tartoznak. Az alapellátás a gyermek 
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét, a családban történő nevelésének elősegítését, a 
veszélyeztetettség megelőzését, kialakult helyzet megszüntetését, a gyermek családból történő 
kiemelésének a megelőzését szolgálja. 

Az Intézményvezető feladatai 

• A vezetői felelősség kiterjed az óvodai nevelő munka egészséges és biztonságos feltételeinek 
megteremtésén túl a gyermekbalesetek megelőzésére is;  

• az intézkedéseket a házirendben rögzíti, az SZMSZ-ben szabályozni kell a személyi felelősség 
kérdését;  

• biztosítja a rendszeres egészségügyi vizsgálatok elvégzésének feltételeit (óvodaorvos, fogorvos) 
az óvodában;  

• ellenőrzi az intézményben folyó étkeztetés minőségét az óvodaorvossal együtt;  

• felelős azért, hogy minden – körzetébe tartozó – gyermek bekerüljön az óvodába abban az 
évben, amikor a harmadik életévét betölti;  

• szükség esetén javaslatot tesz a család bevonására a szociális segélyezettek körébe; biztosítja a 
gyermekkel kapcsolatos adatok védelmét, valamint felhívja az óvoda dolgozóinak figyelmét a 
hivatali titoktartási kötelezettség betartására;  

• nemzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelésben a kisebbség kultúrájának és nyelvének 
ápolásával járó feladatok, (anyanyelven folyó nevelés vagy kétnyelvű nevelés, anyanyelven 
folyó speciális szolgáltatások, kulturális hagyományokat ápoló művészeti tevékenység).  

A gyermekbalesetek megelőzése: 

• biztonságos eszközök vásárlása, 

• az eszközök működésének folyamatos ellenőrzése, javíttatása, 

• munkavédelmi szemle megszervezése, a hibák jelentése, javíttatása, 

• elsősegély tanfolyamok szervezése, 

• gyermekvédelmi felelős kijelölése, 

• a balesetek intézkedési tervének kidolgozása, 

• adminisztráció, jelentések készítése. 

Egészségügyi vizsgálatok szervezése: 

• orvosi vizsgálatok nyomon követése 
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• iskolába menők részére hallás- és látásvizsgálatok meglétének ellenőrzése, 

• fogászati szűrés és felvilágosítás szervezése, 

• folyamatos kapcsolattartás védőnőkkel, 

• státuszvizsgálat, kötelező oltások meglétének ellenőrzése. 

Egészséges életmód biztosítása: 

Elsősorban a szükségletek kielégítésével függ össze. Komolyan kell venni a pihenés, étkezés, a 
mozgás, szabad levegőn való tartózkodás optimális feltételeinek biztosítását. Ennek ellenőrzése, a 
hibák korrigálása évente, illetve szükség szerint történik. 

Az óvodába járás nyomon követése: 

Az intézményvezető kötelessége a hosszabb hiányzások okának felderítése, igazolatlan hiányzás 
esetén a szülő értesítése. 

Szociális helyzet ismerete: 

Az óvodapedagógusok jelzése alapján segély javaslata, közös terv kidolgozása a gyermekvédelmi 
felelőssel. 

A gyermekekkel kapcsolatos adatok védelme: 

A gyermekekről az óvodában, a csoportnaplóban, valamint a gyermekdossziékban pedagógiai 
megfigyelés, fejlődésre, családi, szociális helyzetre való feljegyzések szerepelnek. Az óvoda dolgozóit 
titoktartás kötelezi, ezért illetéktelen személynek felvilágosítást nem adhat. A gyermekekről csak a 
szülő tudtával továbbítható információ. 

A gyermekvédelmi felelős feladatai 

Feladatai: 

• a gyermekvédelmi munkaterv összeállítása, 

• a szülők írásbeli tájékoztatása munkájáról, elérhetőségéről, 

• tájékoztatót ad ki a szülők részére a gyermekvédelmi feladatot ellátó 

• intézményekről, 

• rendszeresen figyeli a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, arról 

• tájékoztatja a szülőket, kollégákat. 
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• összehangolja az óvodai gyermekvédelmi munkát, 

• nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket, az 

• intézkedéseket, 

• szükség esetén részt vesz családlátogatáson, fogadóórán. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

• a gyermekek szükségleteinek maximális kielégítése 

• a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek kiszűrése, a kialakított 

• nyomtatványok vezetése 

• szükséges óvó-védő intézkedés megtétele 

• a család megismerése, családlátogatások végzése, a megfigyelések rögzítése 

• az új gyermekek beilleszkedésének elősegítése 

• egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezése 

• problémák, hátrányok felismerése, szakember segítségének kérése 

• felzárkóztatás megszervezése 

• tehetséggondozás megvalósítása 

• egyéni gyermekdossziék vezetése 

• hiányzási naplók vezetése, rendszeres hiányzás jelentése 

• rendszeres konzultáció a gyermekvédelmi felelőssel 

• kapcsolattartás a gyermekvédelmi szervekkel 

• prevenció egyéni ismeret alapján 

• a gyermekbalesetek megelőzése, elhárítása, szükség esetén intézkedés megtétel 

• a szülőket érintő kérdésekben rendszeres tájékoztatás. 

•  A szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatása: 
Az óvodai nevelés messzemenően támaszkodik a családi nevelésre, a család és óvoda szoros 
együttműködésre törekszik. A prevencióhoz fontos a gyermek óvodás korát megelőző testi-lelki 
fejlődésének alapos ismerete. Információt kell kapnunk az óvodába lépés előtti anya - gyermek, 
család-gyermek kapcsolatról, a gyermekek élettörténetéről. 

Az óvónő feladatai: 

• a peremhelyzet okainak feltárása, kérdőív, írásbeli feljegyzés készítése a gyermekek egyéni 
dossziéjába, 

• gyermekvédelmi nyilvántartó lap kitöltése, konzultáció az óvoda gyermekvédelmi felelősével, 
szükség esetén külső szakemberrel, 

• a csoportbeli tevékenységek megfigyelése, a fejlesztés irányának kijelölése, 

• egyéni beszélgetések, szoros érzelmi kapcsolat kialakítása, 

• a csoportbeli beilleszkedés segítése, 
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• az együttéléshez szükséges erkölcsi normák és tulajdonságok megismertetése, 

• fokozott gyakoroltatása változatos módszerekkel, 

• változatos egyéni tevékenység biztosítása, 

• eszközök, játékok megismertetése, 

• baráti kapcsolatok segítés, 

• kommunikációs készség felmérése, egyéni fejlesztés. 

Gyermekvédelmi munkánk akkor eredményes, ha:  

• A problémákat megfelelő időben felismerjük, a megoldás feltételeihez hozzájárulunk,  

• lehetőségeinkhez mérten sikeresen kompenzáljuk a hátrányokat,   

• családgondozás eredményeképpen a családok helyzetében pozitív változást tudunk elindítani.  
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Küldetésnyilatkozat 

„Tanítani sokkal könnyebb, mint nevelni: ahhoz csak tudni kell valamit, ehhez viszont lenni kell 
valakinek.” 

A Puzzle Kamaraerdei Kerekeredő Általános Iskola köznevelési feladatokat ellátó intézmény, a 
szakmai elvárásoknak, a lakosság igényeinek, az érvényes jogszabályi elvárásoknak megfelelően  és a 
rendelkezésre álló pénzügyi források szerint működik. 

Iskolánk  célul tűzte ki a kisebb létszámú osztályokban történő nevelést- oktatást. A tanulók speciális 
összetételéhez igazodva nevelő-oktató munkánk során kiemelt feladatnak tekintjük a 
tehetséggondozást, emellett maximális segítséget nyújtunk a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
problémákkal küzdő tanulóknak. 

Iskolaválasztás, beiskolázás 

Minden iskolánkba jelentkező leendő elsőst, aki a törvényben előírt dokumentumokat /születési 
anyakönyvi kivonat, iskolaérettséget igazoló okirat lakcímkártya/ bemutatja, az osztálylétszám 
maximumáig (18 fő) felveszünk. Az SNI és BTM diagnózissal rendelkezők esetében a felvételről saját 
szakembereink véleménye és javaslata alapján születik döntés. 

Amennyiben a jelentkező gyermek nem óvodánkból érkezik, intézményünk biztosítja a szülők 
számára, hogy már az iskolaválasztás időszakában sor kerülhessen az iskolával történő 
kapcsolatfelvételre: megismerkedjenek az iskola pedagógiai programjával, alapelveinkkel, nevelési és 
oktatási célkitűzéseinkkel, az alkalmazott oktatási módszerekkel. Minden tanév első félévében 
eljuttatjuk a városházára beiskolázási tájékoztatónkat. Beíratás előtt az érdeklődőknek nyílt napokat 
tartunk, ahol személyesen is választ kaphatnak az őket foglalkoztató kérdésekre. 

Célunk egy olyan biztonságos közeg megteremtése, melyben tanulóink egészséges testi, lelki és 
szellemi fejlődése megvalósulhat. 

Intézményünk számára elengedhetetlen az új, hatékony és a gyermekeknek élményt nyújtó módszerek 
iskolai alkalmazása és folyamatos innovációja kiterjesztve a mindennapos tevékenységekre. 

Szívügyünk diákjaink tehetségének sokrétű kibontakoztatása, készségeik, képességeik folyamatos 
fejlesztése, amiket a társadalom tagjaiként sikeresen alkalmazni tudnak. 

Kiemelt hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi, idegen nyelvi, digitális- és vizuális kommunikáció 
fejlesztésére, figyelembe véve a folyamatosan változó társadalmi igényeket. 
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Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük a gyerekek, szülők és tanárok igényeit,  hogy együttműködve 
valósítsuk meg céljainkat. 

Puzzle Iskola  elkötelezett pedagógusai törekszenek  a korszerű, „minőségi” iskola létrehozására, a 
szervezeti kultúra fejlesztésére.  
A nemzeti köznevelésről szóló́ 2011. évi CXC. törvény által meghatározott értékek katalógusa  

• 1. § (2) A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar 
társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és 
garanciáit az állam biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a 
szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, 
valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A 
köznevelés egyetemlegesen szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni 
célokat.  

• (3) A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, 
a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő  
követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését 
biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi. 

• [2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről] 

A pedagógiai program törvényi háttere 

Intézményünkben a nevelő-oktató munka a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
26.§(1) bekezdése alapján megírt pedagógiai program szerint történik. 

A pedagógiai program törvényi alapja: 

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

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

• a nemzeti alaptantervről szóló 110/2012.(VI.4.) Korm. rendelet 

• a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 

• a tankönyvpiac rendjéről szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet 

• az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3) NM rendelet- 32/2012 EMMI rendelet a 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű 
gyermekek iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
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Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink 

Pedagógiai elvünk az esélyegyenlőséget helyezi előtérbe. Pedagógiai munkánkban a tolerancia és a 
szolidaritás elvének érvényesülése a jellemző. 

Nagy hangsúlyt fordítunk az integráltan nevelhető-oktatható, különleges bánásmódot igénylő tanulók 
nevelésére és oktatására. Ugyanakkor a tehetséges, valamely területen kiemelkedőt produkáló 
tanulókra is fokozottan figyelünk. Gondozzuk és kamatoztatjuk tehetségüket. 

A tanárok,   gyógypedagógusunk és logopédusunk az első hónapokban fokozottan figyelnek arra, hogy 
kiszűrjék a tanulási nehézséggel küzdő gyermekeket és segítsék fejlődésüket úgy, hogy az a 
gyermeknek ne  okozzon kellemetlenséget, ne érezze magát kevesebbnek másoknál. 

Mindennapi nevelő-oktató munkánkban a következő pedagógiai alapelveket kívánjuk érvényre 
juttatni: 

Szeretetteljes, biztonságos légkör teremtése, ahol a tanulók otthon érezhetik magukat, ezért a 
szülök szívesen bízzák ránk gyermekeiket. 

Ennek érdekében: 

• a tanuló́ személyiségét tiszteletben tartjuk  

•  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 jóindulatú́ segítségére tanulmányi munkájában és 
életének egyéb problémaiban  

• folyamatosan ellenőrizzük és fejlesztjük környezetünket, hogy az a tanulók érdekeinek és 
igényeinek minél jobban megfeleljen  

A tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, 
képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése minél magasabb szintű társadalmi 
boldogulásuk érdekében.  
Ennek érdekében:  

• a tervszerű nevelő és oktató munkával a tanulók alapkészségeit fejlesztjük,  számukra korszerű, 
a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújtunk,  

•  oktató tevékenységünk célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk,  

•  fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit,  

• szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete 
legyen,  
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• törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, segítünk diákjainknak 
észrevenni és értékelni a jót  és  megelőzni, felismerni a rosszat,  

•  törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes 
formáinak kialakítására,  

•  megismertetjük tanulóinkkal nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő 
személyiségeit és hagyományait, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben 
a haza, a szülőföld iránti szeretetet.  

Pedagógusaink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk 
bízott gyermekekből. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés 
eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:  

• érdeklődő, nyitott,  

• kreatív, alkotó,  

• becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát,  

• képes a problémák érzékelésére és megoldására,  

• képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében,  

• jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban),  

• van elképzelése a jövőjét illetően,  

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

• ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,  

• ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító 
szabályokat,  

• 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,  
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• képes szeretetet adni és kapni,  

• szereti hazáját,  

• megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket,  

• egészségesen él,  

• szeret sportolni, mozogni,  

• megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.  

Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, 

feladatai 

Nevelő-oktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodnia kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, 
értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez, felkészültségéhez. 
Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását elősegítse. 
Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és 
tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos 
értékelés. 
Intézményünk a tananyag egy részét projektoktatás keretében dolgozza fel.  
Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 
személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.  
Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:  

• a.)  Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, 
személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.  

• b.)  Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 
közösségen keresztül érvényesül.  
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Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési 

eljárások 

 

A pedagógusok feladatainak meghatározása  

Osztályfőnök  

• Az iskola pedagógiai programja alapján végzi nevelő, oktató munkáját.  

• Megismeri az iskola családpedagógiai koncepcióját és ezt népszerűsíti.  

• Minden tanév első tanítási napján ismerteti a házirendet, baleset- és  

• tűzvédelmi oktatást tart és ezt az SZMSZ-ben meghatározottak szerint adminisztrálja.  

• Az SZMSZ-ben foglaltak alapján rendszeresen látogatja osztálya tanítási óráit.  

• Koordinálja osztálya szabadidős foglalkozásait.  

• Szervezi a közművelődési intézménybe való látogatásokat.  

• Szervezi az osztálykirándulásokat.  

• Részt vesz az erdei iskolai programok megszervezésében.  

• Ellenőrzi a digitális osztálynapló vezetését  

• Megnyitja és vezeti osztálya tanulóinak törzslapjait.  

• Elkészíti a félévi tájékozatót, az év végi bizonyítványt.  

• Nyomon követi osztálya tanulóinak fejlődését, tevékenységét, konfliktusait a szülői házban és 
kortárs csoportban.  

• Képviseli osztálya érdekeit a különböző iskolai fórumokon.  
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• Részt vesz az iskola munkatervében meghatározott minden olyan rendezvényen, melyen 
osztálya tanulói megjelennek.  

• A munkaközösség vezető kérése alapján közreműködik osztálya pszichológiai, szociológiai és 
pedagógiai mérésében.  

Szaktanár  

• Az iskola pedagógiai programja alapján végzi a tantárgyi tanulás irányítását az általa tanított 
tanulócsoportokban.  

• Megismeri a rendelkezésére álló tanítási programokat és taneszközöket.  

• Tanulmányozza a szaktárgya körébe tartozó új tudományos eredményeket.  

• Rendszeresen figyelemmel kíséri a hazai pedagógiai kutatásokat és fejlesztéseket.  

• Megismeri tantárgya történeti előzményeit.  

• Az intézményvezető által meghatározott időpontig elkészíti szaktárgya aktuális tanmenetét.  

• Óráit és foglalkozásait rendszeresen az SZMSZ-ben meghatározott módon adminisztrálja.  

• A munkaközösség-vezető utasításai alapján közreműködik a szaktárgya körében végzett 
teljesítménymérésben.  

• Közreműködik az egységes követelményrendszer kidolgozásában és kipróbálásában.  

• A munkaközösség-vezető utasításai alapján közreműködik a hátrányos helyzetű, a lemaradó 
gyerekek számára felzárkóztató program kimunkálásában és lebonyolításában.  

• Szaktárgya körében közreműködik a tehetségnevelésben.  

• A munkaközösség-vezető kérésére közreműködik a szaktárgyával kapcsolatos szabadidős 
programokban, versenyek lebonyolításában, a tanulók városi, területi, megyei, országos 
versenyeztetésében.  

• Szervezi a tantárgyával kapcsolatos közművelődési tevékenységeket.  

• Felhívja a tanulók figyelmét a szaktárggyal kapcsolatos könyvekre, folyóiratokra, TV- és 
rádióműsorokra, multimédiás anyagokra.  

• Viselkedésével, pedagógiai tevékenységével a kulturált, illemtudó, etikus magatartásformákra 
nevel.  

• Munkaközösség-vezetője kérésére részt vesz az iskolai rendezvények megszervezésében, 
lebonyolításában.  

• Ügyeleti tevékenységét szigorúan az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően végzi.  

• Munkájáról évente a munkaközösség-vezető szempontjai alapján beszámolót készít. 

Iskolánk a hagyományos nevelési módszerekhez igazodva a tudás megszerzésére fekteti a hangsúlyt, 
de fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink az ismereteket tapasztalati úton, életkorukhoz igazodva, 
játékos formában szerezhessék meg úgy, hogy a tanulás ne csak hasznos, hanem élvezetes is legyen 
számukra. 
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Legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy tanítványaink elsajátítsák a korszerű ismeretek 
megszerzésének módszereit, és képesek legyenek a megszerzett tudásukat az élet minden területén és 
mindenkor alkalmazni. 

Bár a tanár jelenléte még mindig fontosabb a digitális eszközöknél az osztály életében, azonban ezek 
az eszközök segítik a pedagógusok munkáját. Digitális eszközök nélkül a diákok nem készülnek fel a 
munkaerőpiacra, melynek ma már szinte minden része digitalizált. Így az okostábla, a laptop 
használata, az online feladatok megoldása napi szinten jelen vannak iskolai életünkben. 

Törekszünk arra, hogy intézményünk a belső ellenőrzés segítségével folyamatosan fejlessze oktató–
nevelő munkáját, melynek középpontjában a tanulók állnak. 

Iskolánkban a nevelés és az oktatás szoros egységben van. Tanítunk, hogy neveljünk és alakítsuk a 
gyermekeket. Hangsúlyt fektetünk tanulóink érzelmi intelligenciájának fejlesztésére. 

Kisebb létszámú osztályokban tanítunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy az osztály 
számára kijelölt pedagógus hosszú ideig kísérje el a diákokat. A pedagógus ez idő alatt megismeri a 
gyermekeket, és szorosabban tudja követni a fejlődést minden gyermek esetében. 

Célunk, ha valamely diák jól halad, őt ne tartsák vissza a pedagógusok, haladjon előrébb, de aki 
gyengébb képességű, kapjon esélyt a felzárkóztatásra. A kis csoportokban történő munkával nem 
versengeni, hanem együttműködni tanítjuk meg a gyermekeket.  

Stresszmentes iskola lévén a hosszabb ebédszünet mellett több nagyobb intervallumú szünet is van a 
nap folyamán, amit a gyermekek a szabad levegőn töltenek. 
Alsó tagozatban, aki délután is iskolában marad, nem visz haza leckét, a hétvége pedig a családé és az 
önfeledt játéké, pihenésé. 

Minden hónapban egy-egy témát járunk körül, melyek a különböző tantárgyak tanításába is beépülnek. 
Ezzel segítjük a diákok kritikus gondolkodásának, problémamegoldási készségének fejlődését. 
Kinyitjuk az ablakot a Világra számukra. 

A téma alapú oktatás előnyei: 

• Kreatív és kritikus gondolkodás fejlesztése 

• Tudáselemek integrálása, összekötése 

• Pályaorientáció megalapozása 

• Diákok számára aktív, izgalmas tanulási mód 

• Problémákra és helyzetekre irányuló holisztikus megközelítés kialakítása 

• Csoportos együttműködés a diákok között 
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• Különböző források kezelése és értékelése 

• Eredmények bemutatása/prezentálása szóban és írásban 

• Nézőpontok különbözőségének elfogadása és megértése 

Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a pedagógusok és a diákok is jól érezzék magukat 
intézményünkben. Fontos számunkra, hogy otthon érezzék magukat abban a 8-10 órában, amit 
intézményünkben töltenek. Minden tanító az osztályára szabva rendezi be termét, hogy a diákok 
komfortosan érezzék magukat az iskolában töltött idejük alatt is. 

Törekszünk arra, hogy intézményünk a belső ellenőrzés segítségével folyamatosan fejlessze oktató–
nevelő munkáját, melynek középpontjában a diákok állnak. Ez szerepelt az előző oldalon is. 

Iskolánkban a nevelés és az oktatás szoros egységben van. Tanítunk, hogy neveljünk és alakítsuk a 
gyermekeket. Hangsúlyt fektetünk tanulóink érzelmi intelligenciájának fejlesztésére. Ez is volt már 
ott. 

Biztosítani kívánjuk mindazon ismeretek átadását, azoknak az alapkészségeknek és képességeknek 
kialakítását és fejlesztését, melyek élet-kori adottságaiknak megfelelnek, és szükségesek ahhoz, hogy 
fejlődésük töretlen legyen, megalapozva a továbbtanulást.  

Célunk olyan széleskörű általános műveltség biztosítása, amely jó alapot ad a középiskolában való 
helytálláshoz. 

Olyan intézményért dolgozunk nap, mint nap, amit alapvetően a gyerekek érdeke határoz meg, 
törekszünk a partnerközpontú gondolkodás és tevékenységrendszer megvalósítására. 

A nevelés-oktatás során arra kell törekedni, hogy a diákokban kialakítsuk a fogékonyságot - életkornak 
megfelelő szinten, erre alkalmas tevékenységformákkal - az alábbi értékekkel kapcsolatban: 

• tolerancia 

• integráció 

• nemzeti, lelki, érzelmi, tradicionális értékek 

• az emberiség közös értékei 

• a demokrácia értékei. 

Konkrét célunk olyan személyiségek nevelése 

• akik a tapasztalás, az intelligens tanulás, a gyakorlás és a logikus, kreatív gondolkodás 
segítségével a mindennapi élet színterein tudnak jó döntéseket hozni, 

• képesek az önálló ismeretszerzésre, 

• képesek kapcsolatteremtésre, 
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• az etikai értékek megismerésére, betartására, 

• figyelemmel kísérve egészségi állapotát, képesek legyenek egészségük megőrzésére, 

• rendelkezzenek életkornak megfelelő stresszkezelő és konfliktuskezelő képességgel, 

• rendelkezzenek az egészséges táplálkozási szokások kialakításának igényével, 

• rendelkezzenek egymás iránti toleranciával, 

• aktívan vegyenek részt környezetük kialakításában, megóvásában. 

Fontos cél 

• a beszéd, az értő olvasás, a kommunikációs kultúra fejlesztése, 

• a szociális és életviteli készség kialakítása, 

•  tanulóink ismeretszerzési motivációjának növelése, 

• a játékos oktatási módszerek fokozottabb alkalmazása a b e v e z e t ő 
szakaszban, 

• az óvoda és az iskola között megkönnyíteni az átmenetet, 

• a terhelésnek a képességekhez való igazítása, 

• a kompetenciák fejlesztése az oktatás egészében 

A nevelő-oktató munka színterei 

Az intézményben évfolyamokra építetten osztályok működnek. Az osztályok kialakításának nincsenek 
a tanulói képességtől függő szempontjai. Az arra rászoruló tanulók egyéni szükségleteik szerinti 
fejlesztő, vagy felzárkóztató foglalkozásokon vesznek részt. 

A célok megvalósításáért az intézmény vezetője és nevelőtestülete felelős. 
Az intézmény vezetője felelős a pedagógiai program megvalósulásának irányításáért, ellenőrzésének 
megszervezésért. 
A fenntartó biztosítja a humán erőforrások meglétét. 

Az eredményes pedagógiai tevékenység nem képzelhető el a szülők tevékeny közreműködése nélkül. 
Az iskola és a pedagógusok feladata az is, hogy a szülő részére segítséget adjanak gyermekük 
neveléséhez. Az iskolában folyó nevelési feladatok végrehajtásához a pedagógusnak szüksége van 
azokra az információkra, amelyeket csak a szülő közölhet, és amelyek segítik feltárni a tanuló 
fejlődését előrevivő vagy hátráltató tényezőket. Ezért megteremtjük azokat a fórumokat, amelyek erre 
lehetőséget adnak. 

A nevelő-oktató munka hatékonyságát döntően meghatározza a családdal való együttműködés 
sokoldalúsága, az egyénre szabott differenciálás, a tanulói esélyegyenlőség biztosítása, egységes 
nevelési elvek alkalmazása, a pedagógusok egyéni felelőssége a tanórai és tanórán kívüli 
tevékenységek során. 
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A célok megvalósítása érdekében a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos főbb feladataink a 
következők: 

• A tanórán a tananyag feldolgozása, az alkalmazott módszerek segítsék elő: 
o a tehetség, adottság felismerését, a gyermekekben rejlő képességek sokoldalú 

kibontakoztatását, játékszeretet és az alkotásvágy fejlesztése, 
o az ismeretszerzési vágy, tudásvágy felébresztését; a permanens tanulás igényének és 

képességének kialakítását, 
o a kreativitást, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését. 

• Az alkalmazott módszerek és az ismeretek számonkérésének formái fejlesszék a tanulók 
tanulási kötelességtudatát, segítsék a helyes tanulási szokások, hatékony tanulási módszerek 
kialakítását (megfigyelés, lényeglátás, összefüggések felismerése, rendszerező képesség). 

Pedagógiai tevékenységünk alapelvei 

• az EMBER tiszteletére, megértésére, elfogadására és segítésére való nevelés - egyéni és életkori 
sajátosságok figyelembe vétele 

• az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése 

• a szülőkkel, kapcsolódó intézményekkel való együttműködés 

• a másság elfogadására, egymás iránti toleranciára törekvés 

• nemzeti öntudatra nevelés 

• emberközpontú szemlélet kialakítása 

• aktivitásra, kezdeményezőképességre, döntési képességre, az új iránti fogékonyságra való 
törekvés 

• derűs, harmonikus iskolai közösség kialakítása 

• célunk a tudatos testi-egészség megőrzésére való képesség kialakítása 

• iskolai hagyományok kialakítása 

Nevelőmunkánk célja: 

Minden gyermek személyiség: individuum és közösségi lény egyszerre. Ebből következően 
támogatjuk a gyermekek egyéni képességeinek 

• kibontakoztatását 

• a ránk bízott gyermekeket önálló tanulásra képes, életkornak megfelelő önálló döntés- és 
cselekvésbiztos személyiségekké neveljünk, akik képesek a társadalmi változásokra gyorsan 
reagálni 

• az anyanyelv és a kultúra közvetítésével hazaszeretetre nevelés 

• a nemzeti értékek és hagyományok védésére való nevelés 

• környezettudatos szemlélet kialakítása. 
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Nevelési céljaink megvalósításában számítunk a család alapvető emberi értékeket, szeretetteljes 
légkört, viselkedési normákat nyújtó együttműködésére. 

Nevelő-oktató munkánk feladatai: 

Nevelő-oktató munkánkat olyan módon fogjuk végezni, hogy felkeltve a gyermekek érdeklődését, az 
egyéni adottságokat figyelembe véve minden tanulónak szilárd alapműveltséget, biztos 
alapkészségeket nyújtsunk. Legyenek majd tovább haladásra képesek. 

Követelményeink éppen ezért magasak, de oktató - nevelő munkánk humánus és segítőkész. A 
terhelést az egyéni képességekhez igazítjuk. 

 

Mindazok a követelmények, melyek a Nemzeti alaptanterv által meghatározottak, meghatározzák 
mindennapos tevékenységünket. 

Az erkölcsi nevelés céljainak megvalósítását személyiségfejlesztéssel, azonos követelményrendszerrel 
a nevelési lehetőségek maximális kihasználásával igyekszünk megvalósítani. A pedagógus 
személyisége, viselkedése, külső megjelenése, szavainak és tetteinek összhangja az egyik legfontosabb 
és legmeghatározóbb minta. Személyes példamutatással neveljük tanítványainkat toleranciára, 
empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására. A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai 
programunk összeállításánál elsődleges szempont a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges 
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olyan követelmények meghatározása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Nevelési 
programunk összeállításánál ezért elsődlegesek az alábbi feladatok:  

• A színes, sokoldalú iskolai élet, tanulás, játék, munka.  

• A fenti lehetőségek a tanulók önismeretét, együttműködési készségét  

• fejlesszék, eddzék akaratukat.  

• Járuljanak hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő  

• azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez.  

• Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé  

• alakítása.  

• A tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és aktivitásra  

• késztető érzelmek kialakítása.  

• Pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése.  

• A helyi tantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása,  

• valamint az ezekre épülő differenciálás. 

A hazaszeretetre nevelés céljainak megvalósítását: szűkebb környezetünk megismertetésével kezdjük. 
Túrákat, kirándulásokat szervezünk. megtanítjuk őket a nemzeti jelképek tiszteletére, a nemzeti 
ünnepek méltó megünneplésére. Fontosnak tartjuk, hogy az iskolai szintű rendezvényeink, 
ünnepélyeink egyaránt hassanak az értelemre és az érzelemre, maradandó élményt nyújtsanak 
diákoknak, vendégeknek, tanároknak. 
 Önismeret és társas kultúrára nevelés céljainak megvalósítását: 
Emberi kapcsolatokat igénylő, azok kialakulását segítő tevékenységek során alakítjuk ki a tolerancia, 
az egymás elfogadása, segítése elvek mentén. 

A családi életre nevelés terén: erőteljesen építünk a családokkal kialakított kapcsolatokra. Fontosnak 
tartjuk a testvéri szeretet megélését, az idősek tiszteletét, megbecsülését. 

A testi-lelki egészségre nevelés területén: Kihasználjuk iskolánk kedvező környezete adta 
lehetőségeket, biztosítjuk a mindennapos testmozgást. Évszakoknak megfelelő szabadtéri 
spotlehetőségeket is kínálunk. Sokat vagyunk a szabad levegőn. Megismertetjük és gyakoroltatjuk a 
testápolás és a tisztálkodás fontosságát. Az egészséges életmódra nevelés érdekében fontosnak tartjuk 
pozitív életmódminták megismerését és alkalmazását, a harmonikus személyiség értékként való 
tiszteletét. 

A felelősségvállalás másokért, önkéntess nevelési terület céljainak megvalósítását: főleg a 
gyakorlatban kívánjuk megtanítani tudatosan megtervezett egyéni és csoportos feladatok során. 
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A tanulás tanítása fejlesztési terület céljait: a tanulási stratégiák megismertetésével, gyakoroltatásával 
szeretnénk elérni. Figyelembe vesszük a megismerés és elsajátítás életkori és egyéni jellemzőit és 
ezekre alapozzuk a tanulás fejlesztését. 

Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Az iskola nevelési programja a nemzeti köznevelési törvényben foglalt célok elérése érdekében a 
Nemzeti Alaptanterv a köznevelés feladatát alapvetően a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek 
kultúrájának átadásában, megőrzésében, az egyetemes kultúra közvetítésében, az erkölcsi érzék és a 
szellemi –érzelmi fogékonyság elmélyítésében jelöli meg. A harmonikus személyiségfejlődéshez a 
szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességek fejlesztése szükséges. 
Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjú korig hosszú 
folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind emberi 
példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek. A nevelőhöz való viszony is sokat alakul a 
kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson át a közvetlen bizalmi kapcsolatig.  
Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket:  
Cél: 

• a haza felelős polgárává válás 

• a hazafiság érzelemvilágának megalapozása 

• reális önismeret, szilárd erkölcsi ítélőképesség 

• találja meg helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségben, valamint a munka világában  

• törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására 

• legyen képes felelős döntéshozatalra, váljék képessé önálló véleményformálásra, cselekvésre 

• ismerje és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat 

• tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését. 

• Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése.  

A kívánt célok elérése során feladatunk a tanulók személyiségének mind teljesebb kibontakoztatása. 

E feladat megvalósítása során számolunk: 

• a tanulók eltérő szintű adottságaival 

• a tanulók eltérő ütemű, mértékű fejlődésével 

• életkori sajátosságokkal 

• iskolai és iskolán kívüli tanulással 

• szervezett ismeretközvetítéssel 

• szociális és egyéb környezeti tényezőkkel, hatásokkal 

• a nevelők személyes példaadására, felelősségtudatára 

• az osztály és iskolai közösség pozitív hatására 

  103
 



PUZZLE Óvoda és Általános Iskola - Óvodai Pedagógiai Program, Iskolai Nevelési Program és Helyi tanterv

• a szülői - társadalmi háttér támogatására 

A személyiségfejlesztés fázisai 

 Megismerés 
Az egyes tanulók vonatkozásában: 

• családi szociális helyzet, szülők nevelési módszerei 

• egészségi állapot 

• erkölcsi tudat, morális gondolkodás 

• önismeret 

• konfliktusok 

• kudarctűrés 

 Tanulócsoport vonatkozásában 

• összetétel, pedagógiai értékelés alapján történő rétegződés, tanulmányi eredmény, magatartás, 
informális kapcsolatrendszer, baráti kapcsolatok, tekintély hierarchia 

• nevelési problémák, konfliktushelyzetek 

 A megismerés munkaformái: 

• családlátogatás 

• egyéni beszélgetések 

• szituációs helyzetek 

A személyiség fejlesztését az önismeret, önfejlesztés, önkipróbálás képességét közösségi élmények 
keretében és formájában valósítjuk meg. Ezek lehetnek csoportos játékok, szituációs gyakorlatok, 
közös tevékenységek szervezése, drámaórák, küzdelem és játék, testnevelés órák, edzések. 

Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Az iskola előtt a gyermekek két korábbi közösségben jutottak élményekhez, a családban és az 
óvodában. Az itt szerzett ismeretekre építve alakítható, fejleszthető az új, az iskolai közösség. Egy új 
első osztály véletlenszerűen összekerülő csoport, akikből a közös tevékenységeken keresztül alakul ki 
a közösség. 
Nemcsak az egyes csoportok, hanem az egész iskola közösséggé kovácsolását szolgálják a közös 
rendezvények, az ünnepélyek, a hagyományok, melyeket a szülők és támogató partnereink 
bevonásával tervezünk kialakítani. 
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 

  104
 



PUZZLE Óvoda és Általános Iskola - Óvodai Pedagógiai Program, Iskolai Nevelési Program és Helyi tanterv

közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók közösségben, illetve közösség által történő 
nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

A közösségen belüli kölcsönhatások, amelyek a tanulók között játszódnak le, nagy hatékonysággal 
járulnak hozzá a közösségfejlesztő és önfejlesztő magatartás-és tevékenységformák mintáinak, 
modelljeinek közvetítéséhez, valamint a konstruktív aktivitást megalapozó meggyőződések 
kialakításához is. 

A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink: 

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

• A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek támogatása. 

• A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése. 

• Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka kísérlet, verseny) az együvé tartozás, az 
egymásért való felelősség érzésének erősítése. 

• Kooperatív tanulási technikák alkalmazása. 

• Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt követeléseivel és nevelési 
eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja. 

A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai 

• A szabadidő tartalmas, hasznos eltöltését a tanuló belső igényévé tegye. 

• Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére. 

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

• A sokoldalú és változatos foglalkozások (zenei, tánc, képzőművészeti, kézműves, stb.) 
járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez. 

• A séták, a kirándulások, erdei iskolák mélyítsék el a természetszeretetet és a környezet iránti 
felelősséget. 

• A kulturális műsorokban való szerepléssel a tanulók szerezzenek gyakorlatot a kisebb-nagyobb 
nyilvánosság előtti megjelenésben és megnyilvánulásban. 

A pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenység során: 

• Építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal, szüleikkel, külső szakemberekkel. 
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• Fejlessze a csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az önfegyelmet, az 
együttműködést. 

• Segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív irányú 
elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlesztésére. 

A személyiség- és közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló 

tevékenységi rendszer és szervezeti formák  

Tanórák: 
Iskolánkban a tanítási órák a csengetési rend szerint követik egymást, de témahetek alkalmával az 
időbeosztást a munkaközösségek munkatervükben megváltoztathatják. Az órák tartalmát a helyi 
tanterv alapján elkészített tanmenetek határozzák meg, melyekben megnyilvánul pedagógusaink 
módszertani szabadsága és kultúrája. Az órák helyszínei lehetnek az intézmény erre a célra kialakított 
helyiségei és udvara, valamint a pedagógusok által munkatervükben meghatározott egyéb helyszínek 
(iskolai könyvtár, múzeumok, állatkert, sportlétesítmények, közterületek, kereskedelmi és szolgáltató 
létesítmények, üzemek, gyárak stb.). 

Tanórán kívüli foglalkozások  
Tanórán kívüli foglalkozásainkat a tanév első hónapjában elkészített munkatervekben határozzuk meg. 
A munkatervek elfogadása egyben kötelezettségvállalás is a feladatok végrehajtására.  

• A napközi  a tanórákra való felkészülést, a társas együttlétet, az aktív pihenést szolgálja.  

• A szakkörök a tehetség kibontakoztatásának, a kreativitás fejlesztésének, a tanulmányi 
versenyekre való felkészülésnek szinterei. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az 
iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola vezetése dönt. 
Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.  

• A felzárkóztató foglalkozásokon a lassabban haladó tanulók esélyt kapnak tanulmányi 
munkájuk fejlesztésére.  

• A tanulmányi kirándulások munkaterv alapján szerveződnek konkrét pedagógiai céllal. Az 
iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése 
céljából az osztályok tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való 
részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük, de mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy ezeket külső források (pályázatok, alapítvány) bevonásával csökkentsük.  

• Az erdei iskola nélkülözhetetlen színtere a pedagógiai munkának. A nevelési és a tantervi 
követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több 
napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások. A helyszíneket valamint az aktuális 
feladatokat munkatervben határozzuk meg. Az erdei iskolai foglalkozásokon való részvétel 
önkéntes (itt a kötelező tananyagon felüli ismeretbővítés folyik), a felmerülő költségeket a 
szülőknek kell fedezniük. 
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Szabadidős tevékenységek  

• A múzeum- és színházlátogatások a közös kulturális élmény színterei.  

• A sportesemények látogatása megismerteti a tanulókkal a versenysportot, miközben 
megtapasztalják a sportküzdelmek példaértékű hangulatát.  

• A nyári- és sporttáborok élményekben és tapasztalatokban gazdag napokat adnak a 
gyerekeknek.  

• A heti rendszerességgel tartott napközis, szabadidős programok kulturális- és sportélményt 
nyújtanak. 
A fenti tevékenységek költségét alapvetően a szülők állják. 

Iskolai rendezvények  
Hagyománnyá kívánjuk tenni: 
Az összetartozás tudatát, a közösségi eszmék és értékek megbecsülését a hagyományok közvetítik, 
amelyek bizonyos állandóságot és folyamatosságot teremtenek az iskola mindennapi életében. 
Hagyományteremtő és  -ápoló munkánk során tudatosan kialakított szokásokkal és jelképekkel 
erősítjük a közösséghez tartozást, az egyéni arculat formálását, a személyiség fejlődését. 
Iskolatörténeti hagyományaink fontos elemei lesznek a megrendezésre kerülő kulturális és ünnepi 
rendezvényeink. 
Új iskolában még nincsenek hagyományok. A közösen átélt hagyományok örömének, fejlesztő 
hatásának hozadékait - érzelmi és értelmi vonatkozásban is - mindenképpen szeretnénk beépíteni. 
Hagyományokat szeretnénk kialakítani: 

• A tanévnyitó ünnepélyen ajándékkal köszöntjük az elsősöket 

• Projektek évfolyamszinten( Pl.: 1. Maci-projekt, 2. Alma-projekt, 3. Budapest-projekt,4. 
Kenyér-projekt) 

• Megemlékezés Október 23-ról  

• Mikulás 

• Karácsonyi ünneplés 

• Játékos farsangi mulatság 

• Ünnepi megemlékezés 1848. március 15-ről 

• Húsvéti hagyományok 

• Egész évben folyamatos kiállítás az „iskolagalériában” a legszebb tanulói munkákból. 

• Tanévzárás a ballagással egybekötve a tanév záró rendezvénnyel 

• Családi nap 

• Madarak és Fák Napja 

• Anyák Napja 

• Gyereknap 

• Évközi erdei iskolák, ill. nyári táborok 
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Versenyek, vetélkedők, bemutatók, kiállítások. 
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) 
versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb 
tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők 
megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai 
munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik.  

A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai 

A tanórán kívüli szervezett foglalkozások a személyiség-és közösség fejlesztésének, a társas 
kapcsolatok alakításának színterei. Jellegüktől függően az iskola pedagógiai célrendszeréhez igazodva 
szolgálják a tanulók értelmi, érzelmi, esztétikai, közösségi, munkára, egészséges életmódra nevelését 
az egyén és a közösségek szempontjából egyaránt. 

Napközi: 
A délutáni közös tanulás alatt a diákok elmélyítik az aznap tanult tananyagot. Ezáltal otthon nincs 
szükség további gyakorlásra. 

A napközi működtetésének célja és feladatai: 
Helyes és kulturált étkezési szokások kialakítása, a tanulás támogatása, a társakkal való 
együttműködés, az önálló munkára nevelés, a nyugodt tanulás és felkészülés biztosítása, 
hagyományápolás, hagyományőrző foglalkozások szervezése, a gyengébb tanulók felzárkóztatásának 
segítése, illetve a játék, a szabadidő hasznos eltöltése.  

Szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások: 
A tehetséggondozást, a versenyekre való felkészítést, a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 
szolgálják a tanulók érdeklődésétől függően (művészeti, tantárgyi, technikai). A szakkörbe jelentkezés 
tanévre szól, a foglalkozások előre meghatározott tematika alapján folynak. 

Korrepetálás, felzárkóztató foglalkozások: 
Az alapkészségek egyéni fejlesztésére, a tantervi követelményekhez való felzárkóztatásra szervezünk 
rendszeres foglalkozásokat. A gyenge teljesítményt nyújtó vagy hosszabb ideig hiányzó  tanulókra 
kötelező jellegű lehet a tanítók, szaktanárok javaslata alapján elsősorban matematikából és magyarból. 

Tanulmányi és sportversenyek: 
Tehetséges tanulóink intézményi, városi, országos és egyéb meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, 
szaktanári felkészítéssel. Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai munkaközösségek határozzák meg 
és az illetékes igazgató, vagy helyettese irányítása mellett felelősek a lebonyolításukért. A pénzdíjas 
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versenyek nevezési díjait a tanulók fizetik, de - szociális okok miatt, egyéni elbírálás szerint - az iskola 
vagy az iskola alapítványa átvállalhatja. 

Gyógyúszás 
Az iskolai testi nevelés és fejlesztés speciális formája az egészségügyi okok miatt hátrányos helyzetű 
tanulók számára. A gyógyúszást szakorvosi javaslat alapján biztosítjuk. 

Logopédia: 
Az iskola által foglalkoztatott logopédus végzi a fejlesztést - elsősorban alsó tagozatos - beszédhibás 
tanulóinkkal egyéni fejlesztésük céljából az órarendjükhöz igazodó időpontokban. 

Az iskolán kívül szervezett tanórai foglalkozások keretei: 

A kötelező tananyag elsajátításának speciális keretei lehetnek intézményünkben: 

• hangversenyek 

• színházlátogatások 

• múzeum, tárlat látogatások 

• Állat-és Növénykert látogatás 

• Tanulmányi séták 

• Művészeti és ismeretterjesztő előadások 

• Könyvtári és rendhagyó tanítási órák 

• Osztály és/vagy csoport tanulmányi kirándulások 

• Az iskolán kívül szervezett foglalkozásokat a pedagógusok az adott tanulócsoport éves tantárgyi 
programjában, tanmenetében tervezik a szülői és diák véleményének kikérésével az intézmény 
vezetőjének jóváhagyásával. 

A tanulmányi kirándulások időpontját az éves munkaterv rögzíti. 

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok a környezeti és egészségfejlesztési 
koncepcióval szerves egységében  
128. § (1) A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött 
időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát 
hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő 
egészségfejlesztő tevékenységekben. 
(2) A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, 
amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési-oktatási intézményben végzett tevékenységet, a 
helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek, a tanuló és a szülő részvételét a 
nevelési-oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek, a tanuló egészségi 
állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 
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(3) A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a 
gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel 
összefüggő feladatokra, amelyek különösen 

• a) az egészséges táplálkozás,  

• b) a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

• c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 
vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

• d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

• e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

• f) a személyi higiéné területére terjednek ki. 
(4) A nevelési-oktatási intézményekben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a 
gyermekek, tanulók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a nevelési-oktatási 
intézményben megvalósuló átfogó prevenciós programokba. 
(5) A nevelési-oktatási intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, 
nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a helyi pedagógiai program részét 
képező egészségfejlesztési program keretében. 
(6) A helyi egészségfejlesztési programot a nevelőtestület az iskola-egészségügyi szolgálat 
közreműködésével készíti el. 
(7) A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján kívül 
csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló szakember vagy szervezet 
programjait, alkalmazásában álló munkatársát vonhatja be tanórai vagy gyermek, tanuló részére 
szervezett egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység 
megszervezésébe, aki vagy amely rendelkezik minőségbiztosított egészségfejlesztési, prevenciós 
programmal és az egészségpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény szakmai ajánlásával. 
(8) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az egészségfejlesztési és prevenciós programok 
kiválasztásánál beszerzi 

• a) az intézményben dolgozó iskolapszichológus, 

• b) az iskola-egészségügyi szolgálat, továbbá 

• c) amennyiben működik, a helyi vagy megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum véleményét. 
(9) A nevelési-oktatási intézményekben megvalósuló teljes körű egészségfejlesztés minőségbiztosítási 
keretrendszerét az egészségfejlesztésért felelős országos intézet dolgozza ki. 
129. § (1) Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és házirendben 
előírt szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező. 
(2) A nevelési-oktatási intézmény közreműködik a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének 
megelőzésében és megszüntetésében, ennek során tevékenyen együttműködik a gyermekjóléti 
szolgálattal, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, 
intézményekkel és hatóságokkal. 
(3) Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai 
eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme érdekében 
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indokolt, megkeresi a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem, területen 
működő szervezetet, hatóságot, amely javaslatot tesz további intézkedésekre. 
(4) A nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a gyermekek, 
tanulók részére szervezett rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. 
törvény hatálya alá tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusítható. A nevelési-oktatási 
intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a gyermekek, tanulók részére szervezett 
rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem fogyasztható.  
(5) Az óvoda, az iskola, a kollégium SZMSZ-ében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, 
amelyeket a gyermekeknek, tanulóknak az óvodában, az iskolában, a kollégiumban való tartózkodás 
során meg kell tartaniuk. 
[20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról]  

Egészséges életre nevelés programja 

A gyerekek hosszú éveket töltenek iskolákban. Ebben az időszakban érdemi hatást lehet gyakorolni 
személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az életmódjukban később kialakuló 
szokásaikat, életideálokat, preferenciák kialakítását. Az egészségfejlesztés és annak egyik 
megvalósulási formája a korszerű egészségnevelés az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére 
irányul.  Az egészséges életre nevelés célja olyan ismeretek, technikák elsajátítása, melyek 
segítségével képessé válnak megérteni az egészséges életmód változatosságát, és képesek egyensúlyt 
teremteni életükben. Az ehhez kapcsolódó témakörök az általános iskolai évek alatt  spirálisan épülnek 
fel. 

 Táplálkozás 

Cél: rávezetni a tanulókat arra, hogy kritikusan tudjanak viszonyulni a mindennapi és az ünnepi, 
étkezési és ivási alkalmakkor, életkori sajátosságuknak megfelelően bevezetni őket az élelmiszerek, 
táplálékok egészséges és kevésbé egészséges típusú osztályozásának folyamatába. Ki kell alakítani a 
kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás fogalmát. 

Mozgás és személyes higiénia 

Cél: az egészséges állapot örömteli megélése. Aktív részvételt biztosítva segítjük a gyerekeknek a 
témával kapcsolatos személyes viszonyuk tisztázását, - elvárva, hogy saját döntésük alapján 
rendszeres fizikai aktivitást fejtsenek ki. A témához szorosan kapcsolódva a személyes higiénével való 
fokozott foglalkozás kap helyet. A hosszú szünet alatt kora tavasztól késő őszig a szabadban töltik 
idejüket a tanulók. 

  111
 



PUZZLE Óvoda és Általános Iskola - Óvodai Pedagógiai Program, Iskolai Nevelési Program és Helyi tanterv

• ·   a testnevelés órákon és azokon felül edzések, sportkör, úszás, korcsolyázás és egyéb 

rekreációs tevékenységek biztosítása;  

• ·   osztályok közötti sportversenyek, házibajnokságok rendezése, hogy a tanulóknak a mozgás 

igazi örömöt jelentsen;  

• ·  az iskolai testnevelés óra keretében tartásjavító torna beiktatása;  

Biztonság megőrzése 

A témakör tárgyalásának legfontosabb célja, hogy a tanulók ismerjék meg érzéseiket, testüket, melyet 
meg kell óvniuk a fenyegetettségtől és sérüléstől. Meg kell tanulniuk, hogy az érzelmek jóllétük fontos 
részét képezik, és szerepet játszanak a lehetséges veszélyek és kockázatos helyzetek felismerésében, 
kezelésében. 

Veszélyes anyagok 

Általános és kiegyensúlyozott képet kapnak anyagok természetéről, tudják felismerni azokat a 
társadalmi helyzeteket, amelyekben legális vagy tiltott anyagokkal kínálhatják őket, hogy megfelelő 
döntéseket tudjanak hozni. 

Családi élet és hangulatok 

Legyenek képesek a tanulók felismerni önmaguk és mások érzelmeit, feszültségeit, annak okait, 
tegyenek szert olyan készségekre, melyek révén építhetik, újraépíthetik, karbantarthatják 
kapcsolataikat. 

Környezet 

Ismereteket nyújtunk a környezeti ártalmakról, hangsúlyt kap a személyes felelősség a környezethez 
való viszonnyal kapcsolatban. 

A témák feldolgozása főként osztályfőnöki órák és osztályprogramok, környezetismeret, 
természetismeret, életvitel, testnevelés órákon történik. Tudatosan szervezett programok, témanapok, 
egészségnap, szabadidős tevékenységek során élményekben gazdag lehetőségeket kapnak az ismeretek 
elsajátítására, gyakorlásra. 
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Környezeti nevelés: 

A környezeti nevelés célja, hogy az otthonokat, a Földet, a természeti környezetünket rendbe hozzuk 
és megóvjuk, hogy nyugodtan maradhassunk, fejlődhessünk ezen a bolygón. A környezeti nevelés 
kultúrára, világképre és életmódra nevelés. Információkat, motivációt, értéket közvetít, de elsősorban 
azt a szerepvállalás erősíti, ami szükséges a természeti erőforrások hatékony felhasználásához, a 
felelősségvállalást a környezet állapotának megőrzéséért. A környezeti nevelés célkitűzései a világon 
mindenhol hasonlók: őrizzük meg, és javítsuk a környezet állapotát, előzzük meg a jövőbeli 
környezeti problémákat.  
Tudatosítja a problémákat, felismerteti a saját, személyes értékeket, segít a tanulók önértékelésében és 
hozzájárul a környezeti problémákkal szembeni felelősség kialakításához. Legfontosabb feladatunk 
tehát, hogy megismertessük a tanulókkal az élővilág szépségét és sokféleségét, felébresszük bennük a 
szeretetet és a felelősséget, hogy felnőttként ne pusztítsák majd, hanem védjék és becsüljék azt.  

A Nemzeti Alaptanterv bevezetésével megteremtődtek az intézményes környezeti nevelés törvényi 
garanciái. A műveltségi területek oktatásának közös követelményei lehetővé teszik, hogy e korszerű 
szemlélet áthassa az iskolai oktatás szinte valamennyi elemét. Témakörei minden követelményszinten 
megjelennek, mind a tananyag, mind a fejlesztési követelmények tartományában. Ezek megvalósítása 
minden pedagógus feladata, valamennyi műveltségi területen és a tantárgyak anyagában. Mindemellett 
szükség van a szintetizáló, rendszerszerű összefoglalásra is, hiszen a kognitív gondolkodás csak olyan 
természeti, művészeti látás- és gondolkodásmóddal kiegészítve lehet teljes, amely az értékek 
megjelölésekor képes az emberi önző célokat, a kapzsiságot alárendelni egy magasabb, egyetemes 
értékrendszernek.  

A környezeti nevelés célja és fontossága 

A környezetvédelmi tudatformálás célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 
elősegítése. 

Ahogy azt Lehoczky János (1999) is írta: „A környezeti nevelés célja többrétegű, nem csupán a 
környezetvédelmi ismeretek átadása. A személyiség egészére igyekszik hatással lenni, így a tudatra 
ismeretekkel, az érzelmekre élményekkel, és az akaratra célratörő tevékenységekkel.” 

A nevelés általános feladata, hogy a pedagógus ismereteit, tapasztalatait és a kialakult értékek 
tiszteletét átadja a jövőt képviselő nemzedékeknek. A ma környezeti nevelése a holnap környezeti 
kihívásaira készít fel.  
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A környezeti nevelés létfontosságú a természeti környezet megőrzése szempontjából, de nagyon 
lényeges a gyermek egész személyiségének alakulása szempontjából is. Segít az énkép és a személyes 
felelősség tudatának kialakításában, valamint abban, hogy a személyiségük egészségesen fejlődjön, 
kialakuljon az összhang a fizikai, a szellemi, az érzelmi és a lelki tulajdonságaik között. 
A környezeti nevelés ráébresztheti a gyermekeket a természet szépségére és segíthet abban, hogy 
felfedezzék az emberi létezés költői, mitikus és alkotó oldalát, valamint fejleszti a képzelőtehetséget, s 
mindezeket néhány verssor is kifejezi. 
Az iskolai oktatás olykor túlzottan elvont, tudatos, mellőzi a képzelőerő használatát. Fontos, hogy már 
a kisgyermekeknek is legyenek ismereteik a természetről, azonban lényeges, hogy ez az 
ismeretszerzés élményszerű tapasztalatszerzésen alapuljon. 

A környezeti nevelés eredménye a tudás mellett érzés is. Az a cél, hogy a gyermekek felfigyeljenek a 
természet szépségére, érezzék a felfedezés örömét, izgalmát, amikor új, ismeretlen dolgokkal 
találkoznak, és kialakuljon bennük az együttérzés, a sajnálat, a csodálat és a szeretet érzése. A 
környezeti nevelés katalizátorként segítheti a gyermekek érzelmi és esztétikai nevelését. 

A környezeti nevelés alapelvei és hosszútávú céljai 

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk:  

• a fenntartható fejlődés  

• a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések  

• a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései  

• alapvető emberi szükségletek  

• emberi jogok  

• demokrácia  

• elővigyázatosság  

• biológiai és társadalmi sokféleség  

• az ökológiai lábnyom.  
Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak tanulóink. Ennek 
érdekében diákjainkban ki kell alakítani:  

• a környezettudatos magatartást és életvitelt  

• a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt  

• a természetes és mesterséges környezet értékei iránti felelős magatartást,  annak megőrzésének 
igényét és akaratát  

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

• a rendszerszemléletet  

• tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését 

• az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, módszereket.  
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A környezeti nevelés színterei iskolánkban  

Tanórai oktatás szervezésben:  
Az  Én és a világ programcsomagot választottuk környezeti nevelésünk elsődleges forrásául. 
Fókuszában a kompetenciafejlesztés: képesség- és készségfejlesztés, attitűd formálás és a kognitív 
dimenzió fejlesztése áll. Tovább viszi ezt a programot a természetismeret tantárgy.  
Feladatunk a tanulók készségeinek és képességeinek fejlesztése, a környezettudatos magatartás, a 
kritikai gondolkodás kialakítása. Hozzájárul az emberiség közös értékeinek védelmét szolgáló 
magatartás alakításához, a biztonságos életvitel és az aktív felelősségtudat kialakulásához.  
Közös törekvésünk, hogy a szocializált ember a társadalmi környezetébe illeszkedve, a közös 
erőforrások által limitált keretek között, a társas viselkedés, és ne az egyéni, a közösség érdekeivel 
ellentétes érdekérvényesítő magatartás formáit sajátítsa el.  
Minimális stratégiai célunk, hogy a gyermekek el tudjanak igazodni a környezetükben, biztonságos 
életvitelre és felelős döntések hozására legyenek képesek a maguk mindenkori szintjén.  
Célunk, hogy a valós élethelyzetekben mindegyik tanulónk felelős, önálló és kritikus, autonóm 
személyiség lehessen.  

Környezeti kompetenciák: biztonság és felelősség  

Biztonság: 
A gyerekeink olyan világot örökölnek, amilyent tőlünk kapnak. Ilyen minőségben. Néhány évtizeddel 
ezelőtt sokkal kevesebb veszélyforrásra kellett figyelni és felhívni a figyelmet, a közvetlen és a tágabb 
környezetünkben. A szokásos hétköznapokban a gyereket a tűztől, áramtól, gyógyszerektől kellett 
távol tartani, majd a legegyszerűbb közlekedési szabályokra megtanítani.  
Civilizált környezetünk sok újdonsággal szolgál. A könnyen hozzáférhető, de ártalmas élelmiszerek, 
veszélyes háztartási vegyszerek, halálosan mérgező (de gyerekjátékokban is fellelhető) galvánelemek; 
a televízió, a PC monitorja, a mobiltelefon, a hanglejátszó és a mikrohullámú sütő által kibocsátott 
sugárzások kockázatos társaságában élünk, ezekkel kapcsolatban is ki kell alakítanunk a megfelelő 
szokásokat. Lehetőleg olyan módon, hogy ne félelmeket és szorongást keltsünk. Azt képviseljük, hogy 
ne az ember eszközei uralkodjanak rajtunk, hanem a használatuk szolgálja a mi érdekeinket. 

Felelősség: 
A felelősség megjelenik minden döntésben és cselekedetben, a felelősségvállalás képességének 
fejlesztése önálló nevelési célként is megfogalmazódik.  
Csak a teljes, 12 éves közoktatás végén remélhető (és jó esetben: érhető el), hogy teljes körű felelősség 
vállalására képes állampolgárok, nagykorú választók lépjenek ki az iskolából, akik erkölcsi, szakmai 
és jogi felelősséget is vállalnak döntéseikért – a fenntartható fejlődés érdekében.  
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Az alapfokon elvárható cselekvő felelősség képessége, a pozitív viszonyulás kialakítható a közvetlen 
környezet értékei, élőlényei, és embertársaink iránt. A kortársak, a kistestvér, a beteg, hátrányos 
helyzetű vagy sérült ember, az állatok és általában: az élőlények iránt.  
A második szakasz, az 5-6. évfolyam 10-12 éves diákjai számára több cselekvési lehetőség nyílik meg. 
Képesek bonyolultabb oksági összefüggéseket is megérteni, Ebben a szakaszban tervezhetők önálló 
projektek egy-egy problémakör feldolgozására az információgyűjtéstől az eredmények bemutatásán 
keresztül a lehetséges megoldási javaslatok kidolgozásáig (problémakezelés). Részt vehetnek 
környezetvédő társadalmi szervezetek munkájában, folyamatos tevékenységében, akcióiban.  
Elvárható, hogy gyermekünk a segélykérés, segítségnyújtás formáit, csatornáit minél hamarabb 
ismerje és szükség esetén alkalmazni tudja (felnőtt, mentők, tűzoltók stb. értesítése).  

 Természetvédelem és felelősség  

Az ember a természet része. A természetvédelem értelmes célja éppen az emberi beavatkozás 
kárainak, nyomainak eltüntetése, vagy azok megelőzése. A kíváncsiság fenntartása mellett – mert 
megismerni érdekes és fontos is - a természetért akkor tesszük a legtöbbet, ha tiszteljük és békén 
hagyjuk. Ha pedig erőforrásait használjuk, mert rájuk vagyunk utalva, akkor nem vehetünk el többet, 
mint amennyi megújulni képes.  

Környezeti nevelés és szocializáció  

A környezeti nevelés a fenntartható fejlődés érdekében olyan összetett tevékenység, amelynek célja és 
feltétele is a legtöbb szintű és legszélesebb körű közösségi együttműködés. A helyi (lakó és települési) 
környezettől a globális természeti és társadalmi rendszerekig, az egyéntől az emberiségig terjed az 
érdekeltsége.  
Fenntartható fejlődés csak akkor lehetséges, ha nem születnek elszigetelt döntések, ha az egyéni 
döntések is a legnagyobb közös haszon elérésére irányulnak.  
Kitüntetetten fontosnak tartjuk az érzékenységet, a szó eredeti értelmében, amelyet fenn kell tartanunk 
(vagy fel kell keltenünk) a diákokban a világ jelenségei és egymás iránt. Az élményszerzés, a 
személyes tapasztalatok nélkül nem alakul ki a kíváncsisággal, örömmel megszerzett asszimilált tudás.  
A szenzitív pedagógia alapelve, hogy a világhoz a lehető legtöbb csatornán keresztül kapcsolódjunk. 
Minden, a lehető legtöbb érzékszervünk vegyen részt a közvetlen tapasztalatszerzésben.  

Elsősegélynyújtási ismeretek oktatása: 

Az iskolai elsősegély ismereti oktatás célja, hogy a tanulók a baj jellegének, a bajbajutott tüneteinek 
felismerésével, a pontos segélyhívással életkoruknak és tudásuknak megfelelően képesek legyenek 
segíteni embertársaikon. 
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Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt 

feladatok  

• a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 
jártasságokkal rendelkezzenek az elsősegélynyújtási alapismeretek területén;  

• a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás alapismereteit;  

• a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és egyéb foglalkozások keretében – 
foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.  

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 
szolgálják, így a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó 
elsősegélynyújtási ismeretek a következő tantárgyakba épülnek be:  

• Biológia: rovarcsípések, légúti akadály, artériás vérzés, komplex újraélesztés.  

• Kémia: mérgezések, vegyszer okozta sérülések, savmarás, égési sérülések, forrázás, 
szénmonoxid mérgezés.  

• Fizika: égési sérülések, forrázás.  

• Testnevelés: magasból esés  

• környezetismeret 1-4. osztály: égési sérülés; horzsolás; rovarcsípések; orrvérzés; félrenyelés  

• Az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegélynyújtási 
ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat 
felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi 
szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente egy alkalommal az 
ötödik-nyolcadik évfolyamon egy- egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegélynyújtási 
alapismeretekkel kapcsolatosan.  

Az egészségnevelést szolgáló egyéb foglalkozások:  

• ·  évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély- nyújtással foglalkozó 

egészségnap szervezése a tanulók számára.  

 Alsó tagozat (1.-4. osztály): A tanulók ismerjék meg a veszélyhelyzetek, balesetek, sérülések 
elkerülésének módjait, illetve elemi elsősegély nyújtási ismereteket szerezzenek a leggyakoribb 
balesetek ellátására vonatkozóan. 

• „Maradj biztonságban!”- balesetek elkerülése otthon, iskolában és közúton (tűz, elektromos 
áram, mérgek, füst, gázok, közlekedés, stb.) 

• „Mit tegyek, ha baj van?” 
o nyugodtság, segélykérés felnőttől 
o mentőhívás 
o alapvető teendők égés, vérzés, fulladás, eszméletlenség esetén 
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 Felső tagozat (5-8. osztály): 

• Alsó tagozatban hallottak ismétlése. 

• „Mit jelent az elsősegélynyújtás és miért fontos?” 

• „Azonnali intézkedés” – hogyan viselkedjen veszélyhelyzetben. 

• „A segítség életet menthet!” - hogyan segíts másoknak? 

Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenységek 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermek meghatározása az ágazati kerettörvényben  
4. § 13. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

• a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 
o aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 
o ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 
o ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

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

25. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki 
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd, 
3. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 
életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 
igényűnek,  
14. kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki 
átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és 
felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség,  
[2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről]  
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A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenységek: 

A személyiségfejlődésének rossz prognózisa (felnőtté válva nem tud beilleszkedni a társadalomba, 
deviánscsoportok felé orientálódik) az impulzivitáson és tanulási zavaron kívül azoknak az átélt 
kudarcoknak a sorozatából is ered, amelyeket az ilyen tanuló az iskolában, családban, kortárs 
közösségben megél. 
Éppen ezért lettünk befogadó iskola, hogy szakmai tudásunkkal, tapasztalatunkkal, 
gyermekszeretetünkkel mindent elkövessünk a kudarcok csökkentése (kizárása) érdekében. 
Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk a megfelelő magatartásmódok kialakításában, illetve a magatartási 
problémák kezelésében a pedagógusok személyes hatását, személyiségük közvetlen befolyását és azt a 
viszonyt, amelyet a tanulókkal kialakítanak. 
A családdal, a szülőkkel való személyes és rendszeres beszélgetéseket is nagyon lényegesnek tartjuk. 
A gyermekek családi körülményeiről szerzett tapasztalatok nagyon sok esetben eredményesek a 
problémák feltárásában és megoldásában. 

Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulókat integrálva, a többi tanulóval együtt nevelő-oktató 
intézmény. A helyi tanterünk elkészítésénél, ezért figyelembe vesszük a 32/2012. (X.8.) EMMI 
rendelet 2. mellékleteként kiadott " Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei" 
előírást. 

A benne foglaltaknak ily módon teszünk eleget: 

• megismerjük a szakértői véleményekben leírtakat 

• képzett szakember végzi a korrekciós tevékenységet (gyógypedagógus konduktor, logopédus 

• szükség esetén átalakításokat végzünk a tantárgyi tartalmak tanításánál 

• ha szükséges a megvalósításhoz hosszabb időt biztosítunk 

• individuális módszerek alkalmazása 

• az eltérő viselkedés és eltérő képességek elfogadása 

• biztosítjuk a gyógytestnevelést, gyógy úszást 

 Kit tekintünk kiemelt figyelmet igénylő tanulónak?  

A különleges bánásmódot igénylő gyermekeket: 

• sajátos nevelési igényű tanuló (SNI) 

• beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló (BTMN) 

• kiemelten tehetséges gyermek 
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 A sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) 
esetében is törekszünk a nevelés általánosan kitűzött céljainak megvalósítására. Kiemelten törekszünk 
az állandó és folyamatos felzárkóztatásra. a kompetencia fejlesztő szakaszokban a 
teljesítményméréseket az egyéni szintekhez állítjuk be. Igyekszünk az iskolai tevékenység során a 
lehető legmagasabb fokú önállóságára építeni, mindig csak annyi segítséget adunk, amennyire 
feltétlenül szüksége van. 
A kudarcok csökkentése érdekében először a háttérben rejlő okokat igyekszünk megtalálni, majd 
közös szakmai konzultációval alakítjuk ki a vélhetően leghatékonyabb módszert, mindezt nagy 
körültekintéssel. 
Kihasználjuk a tanítási órán történő differenciálási lehetőségeket is. Törekszünk minél több 
sikerélményhez juttatni a tanulót. 
Ha kell gyógypedagógusi, logopédusi segítséget is nyújtunk. 

 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTMN) 
esetében a családdal együtt keressük a megoldást. Rendszeresen információt cserélünk a 
gyermekekkel foglalkozó pedagógusokkal, a nevelési tanácsadóval, vagy társintézményekkel. 
Ezeknek a gyermekeknek hosszabb türelmi időt biztosítunk, a leghatékonyabb motivációt 
alkalmazzuk. Elismerjük az "apró" eredményeket is, közösen örülünk a sikernek. 

 A kiemelten tehetséges gyermekek 
önálló kezdeményezéseit támogatjuk. Megmérettetési lehetőségeket biztosítunk versenyeken való 
részvétellel. 
Differenciált házi feladatokkal is segítjük egy-egy témában való elmélyülését. 

Pedagógiai tevékenységeink során törekszünk a közösség egységgé formálására, a másság 
elfogadására, a közösség helyes érték-és normarendszerének kialakítására. 
A tanítás során a tanulásszervezésben hangsúlyt fektetünk a differenciálásra. Különböző elsajátítási 
utaknak és módoknak helyt adó szervezési módokkal biztosítjuk a tanulók képességeinek megfelelő 
haladást a tananyagban. Egy osztályban, egy tanórán egy időpontban különböző tanulók dolgozhatnak 
párhuzamosan csoportmunka és egyéni munka, vagy egyéni munka és páros munka keretében. 

A differenciálás lehetséges területei: 

• a tananyag tartalmának alakítása a gyermek érdeklődése, előzetes tudásának megfelelően 

• az oktatás céljának meghatározásánál is figyelembe vesszük a gyermek képességének 
pillanatnyi fejlettségi szintjét 

• megfelelő munkaformákat választunk 

• a tanulásszervezés, tanulásirányítás módját is a tanuló egyéni szükségletéhez igazítjuk 

• a legmegfelelőbb információszerző csatornákat választjuk 

• a munkavégzés ütemét is differenciáljuk 
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• ügyelünk arra, hogy ne segítsünk többet a szükségesnél. 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei 

A NAT-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatok az irányadóak. 
A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók egyéni lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez 
igazodva kell megszervezni az alábbiak figyelembevételével: 

• A fogyatékosságnak megfelelő tanulási környezet biztosítása: eszközök, segédeszközök, 
bútorzat. Szükség esetén a lehetőségekhez mérten alternatív kommunikációs eszközök, 
módszerek. 

• Állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás biztosítása. 

• Integrált, differenciált fejlesztés a tanítási órákon. 

• Sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmak, követelmények kialakítása, 
teljesíttetése. 

• Lehetőséget kapjanak adott tananyagrész hosszabb idő alatt történő elsajátítására. 

• Segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogatni és értékelni kell a tanulókat, kiemelten az 
önmagukhoz mért fejlődésüket. 

• A feladatok meghatározásánál a „Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei 
és a vizsgaszabályzatok” adnak eligazítást. 

A fejlesztési feladatok meghatározása és dokumentálása 

● A rehabilitációs célú foglalkozásokat a mindenkori törvényi szabályozásnak megfelelően 
szervezzük meg és dokumentáljuk. 

● A sajátos nevelési igény típusa szerint logopédus, gyógypedagógus, pszichológus, 
fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő szakember bevonása szükséges a fejlesztő 
tevékenységbe. 

● A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődéséről egyéni fejlesztési naplót kell vezetni. 

● A fejlesztési napló tartalmaz: rövid esettanulmányt, anamnézist, a szakértői bizottság 
szakvéleményét, más orvosi és egyéb vizsgálatok eredményeit, javaslatait, a szülői 
nyilatkozatot, az egyéni fejlesztési programot és a fejlesztő foglalkozások leírását, vezetését. 

● Az egyéni fejlesztési terv a szakértői bizottság által kiadott szakvélemény alapján készül 
háromhavi ciklusokban. A ciklusok végén egyéni ellenőrzés történik. 

● A kapcsolattartás és a szakemberek munkája a dokumentációban megjelenik. 

● A csoport- és osztálynaplóban is jelzés történik a sajátos nevelési igényű gyermekekről. 
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SNI tanulók integrációja 

Iskolánk a következő fogyatékossággal rendelkező sajátos nevelési igényű tanulók oktatását, nevelését 
vállalja és a sajátos nevelési igényű gyerekekkel kapcsolatban eljárásaink vázlatosan a következők: 

Magatartási zavart mutató gyermekek 

L e g f e l t ű n ő b b 

tünetek:

Visszatérő, tartós diszszociális, agresszív vagy dacos magatartás 

sémák. 

Szokatlanul erős szorongás- fej, hasfájás, hányinger. 

Önkéntelen, gyors, visszatérő, nem ritmusos mozgás vagy hangok 

formálása. 

Csapongó tevékenységsorok, figyelmetlenség, nagyfokú 

impulzivitás, 

szabályok gyakori megszegése, megfontolatlanság, 

többszöri konfrontálódás a társakkal.

Szempontok az okta- 

tásszervezéshez

Tr é n i n g c s o p o r t műk ö d t e t é s e a b e i l l e s z k e d é s i é s 

magatartászavaros tanulók számára 

pedagógus legyen elfogadó a magatartási zavarokat mutató 

gyermekkel szemben, legyen ismerete a problémáról, annak 

pedagógiai korrekciójáról, a lehetséges módszerekről, 

legyen jó problémamegoldó készsége

Eljárásaink ültetés 

figyelem huzamosabb fenntartása 

követelmények mérlegelése - ne legyen túlkövetelés 

alkalmazkodás segítése a társakhoz 

szabályok kialakítása – fontos, hogy körülhatárolt legyen, mi a jó 

és mi a rossz, a szabályszegés milyen következményekkel jár a 

reális énkép kialakítása
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Beszédsérült gyermekek 

Kapcsolattartás a 

szülőkkel

Meg kell ismerni a tanuló szociokulturális környezetét. Nem 

tanácsos a szülőkre zúdítani az iskolai problémákat. 

Fontos elfogadtatni a szülőkkel, mi az, amit gyermeküktől 

elvárhatnak, mi az, amit nem.

Együttműködés 

más szakemberekkel

Pszichológus, pszichopedagógus

L e g f e l t ű n ő b b 

tünetek:

beszédhangot hagy ki, felcserél, torzít 

feltűnő, orrhangzós színezet, beszéd érthetősége problémát okoz 

a folyamatos beszéd zavara: kapkodó légzés, szaggatott beszéd, 

hangok, szótagok kihagyása, egyenetlen ritmus 

szótagismétlése, megakadások, befelé fordulás, érzelmi 

kiegyensúlyozatlanság, fokozott szorongási szint, én-

bizonytalanság 

felnőttekkel való kommunikáció hiányaS z e m p o n t o k a z 

okta- 

tásszervezéshez:

pedagógus legyen elfogadó, legyen ismerete a problémáról, 

annak pedagógiai korrekciójáról, a lehetséges módszerekről, 

legyen jó problémamegoldó készsége 

megértő, tapintatos magatartás a társak részéről

Eljárásaink: lassabb tempó elfogadása, hosszabb tanári magyarázat 

kiegészítése táblai vázlattal, 

írásban rögzített házi feladat 

vizuális szemléltetés 

jól lássa a pedagógus gesztusait, m imiká já t , 

szájmozgását 

a pedagógus megfelelő hangereje, t e m p ó j a , 

hangsúlya, hanglejtése, artikulációja legyen minta 

türelmes, elfogadó, megértő, bátorító, pozitívumokat kiemelő 

pedagógusi magatartás
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Együttműködés 

m á s 

szakemberekkel:

Logopédus
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Az olvasás és írásképesség zavaraival küzdő gyermek: 

Az olvasás-  és írás- 

képesség zavarai: 

Diszlexia 

Diszgráfia

L e g f e l t ű n ő b b 

tünetek:

hiányzó tudatosság a szavak hangjaira, a hangok sorrendjére, 

rímekre, a szótagok sorrendjére 

a szavak „megfejtésének” nehézsége 

a szavak tárolásának nehézsége 

az olvasott szöveg megértésének nehézsége 

a gondolatok írásbeli kifejezésének nehézségei 

kézhasználat bizonytalanságai 

a kézírás nehézségei

S z e m p o n t o k a z 

oktatásszervezéshez

Logopédiai egyéni és csoportos terápia. 

Szenzoros integrációs tréningek és terápiák. 

Kommunikációs tréningek. 

Bábterápia. 

Drámaterápiás foglalkozások

Eljárásaink: a hangoztató-elemző , i l letve a diszlexia-prevenciós 

olvasástanítási módszer ajánlott; 

hosszabb begyakorlási, érési szakaszok tervezendők; 

a téri orientáció, mozgás-, ritmus-, beszédkoordináció fejlesztése 

művészetekkel, testnevelés és sporttal 

diszlexiás tanulóknál pedig az auditív módszerek – 

elsőbbségének biztosítása

Együttműködés más 

szakemberekkel

Gyógypedagógus, logopédus 

Pedagógiai szakszolgálat, szakértői bizottság

Diszkalkulia
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A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók 

Célja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek csökkentése, enyhítése, kialakulásának 
megakadályozása. 

L e g f e l t ű n ő b b 

tünetek

különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, 

szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, 

egyezte tésének, graf ikus ábrázolásának, a számok 

sorrendiségének, számneveket szimbolizáló 

vizuális alakzatok azonosításának nehézsége

S z e m p o n t o k a z 

okta- 

tásszervezéshez

segítő, kompenzáló eszközök használata 

egyéni és csoportos terápia 

differenciált tanórai foglalkoztatás 

tanulópárok 

kooperatív tanulásszervezés

Eljárásaink az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és 

a beszéd összehangolt, intenzív fejlesztése, 

a testséma kialakítása, 

a téri relációk biztonsága, 

a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 

a szerialitás erősítése, 

segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 

a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a 

manipuláció előtérbe helyezése, a megfigyelés és a megértés 

érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális 

megerősítés, 

a fokozot t mennyiségű gyakorlás során az egyéni 

sajátosságokhoz igazí- 

tott, megjegyzést segítő technikák, eljárások megtalálása és 

alkalmazása.
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Feladatok, tevékenységek: Különleges bánásmódban kell részesíteni azokat a tanulókat, akik a 
szakértői bizottság szakértői 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. 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségek okainak feltárása: 

• az óvodák illetve a Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye, 

• A Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye, 
javaslata, 

• a pedagógusok diagnosztizáló mérései, megfigyelései, hatékony tanuló- megismerési technikák 
alkalmazása, 

• alsó tagozaton szűrővizsgálat a másodlagos tünetek alapján. 

Differenciált fejlesztést biztosító egyéni, ill. kiscsoportos foglalkozások megtervezése a szakvélemény, 
szakértői vélemény, javaslat alapján, a köznevelési törvény által biztosított heti óraszámban történik, 
az egyéni fejlesztési tervnek megfelelően. 

• Együttműködés a Pedagógiai Szakszolgálattal (diagnosztizálás, szakvélemény, pedagógiai-
pszichológiai támogatás, konzultáció, terápiás gondozás) 

• Együttműködés az óvodával, hospitálás, vélemény-tapasztalatcsere az okok időben történő 
feltárás és az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében. 

A beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal kapcsolatos tevékenységek: 

• Oldott, szorongásmentes légkör biztosítása (érdeklődés felkeltése, fenntartása, tolerancia, 
elfogadás; rendezett, tiszta, motiváló környezet kialakítása, fenntartása igényesség). 

• Kiegyensúlyozott társas kapcsolatok alakítása (közösségi viszonyrendszer, egymás 
megismerése; stresszhelyzetek kezelése, konfliktusok feloldásának módjai, feszültségoldó 
szabadidős tevékenységek, együttes élmények, viselkedéskultúra). 

• Mentálhigiénés tréningek, osztályfőnöki órák, napközis foglalkozások témaköreinek, 
tartalmának tudatos, célirányos tervezése és megvalósítása. 

• Nyugodt, kiszámítható, következetes nevelői magatartás, személyes példamutatás, 
következetesség, beszédstílus kommunikáció, felnőtt- gyerek kapcsolat erősítése – 
viselkedéskultúra iskolán belül és kívül. 

• Kiscsoportos egyéni fejlesztés, egyéni fejlesztési tervek alkalmazásával, a szakvélemény 
alapján. 

• Egységes nevelői követelménytámasztás. 

Önértékelés és csoportértékelés alkalmazása. 

• Sokszínű tevékenységforma biztosítása. 
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• A tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása IKT eszközhasználattal. 

• Szülő-gyermek kapcsolat erősítése, a családok nevelési gondjainak segítése (tanácsadás, 
előadás, fogadóóra, nyílt nap), családlátogatások szervezése. 

• Rendszeresség kiépítése: Házirend, napi- és heti rend az iskolában és otthon. 

A tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységek 

• A probléma időben történő észrevétele, diagnosztizálása, okok feltárása. 

• Szükséges intézkedések megtétele, szűrővizsgálatok a másodlagos tünetek alapján, a 
szakszolgálatok szakmai segítségnyújtásának igénybevétele. 

• A szakértői bizottság véleménye alapján, a tanuló mentesítése egyes tantárgyak, vagy 
tantárgyrészek érdemjegyekkel, osztályzatokkal történő értékelése és minősítése alól, ehelyett 
szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő. 

• Egyéni haladási ütem biztosítása. 

• Az alapozó időszak megnyújtása, fejlesztések folytatása. 

• Motiválást segítő differenciált tanulásszervezés, tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása, 
IKT eszközök, interaktív feladatok használatával. 

• A tanulás tanítása. 

• Célirányos órai és tananyag felosztás, differenciálás. 

• A tananyag életszerű tartalommal való megtöltése. Gyakorlatorientált ismeretek, élet- viteli 
technikák megismertetése. 

• Differenciált házi feladatok adása minden pedagógus részéről, gyakori pozitív jellegű, 
előremutató értékelés, megerősítés. 

• értékelés differenciálása. A viszonyítás módja: önmagához, fejlődéshez, követelményhez. 

• A továbbtanulás irányítása, segítése. 

• Fejlesztő szoba biztosítása fejlesztő eszközökkel felszerelve. 

• Speciális tudással rendelkező szakemberek alkalmazása (fejlesztő pedagógus, logopédus, 
pszichológus). 

• Pedagógusok továbbképzése, átképzések orientálása, hogy iskolán belül is több speciálisan 
képzett pedagógus vegyen részt a fejlesztő munkában. 

• Napközi otthon, tanulószoba megszervezése. Homogén és vegyes napközis csoportok 
szervezése. 

• Az iskolai könyvtár, valamint más létesítmények, eszközök egyéni vagy csoportos 
használatának biztosítása. 
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Az otthoni munkát segítő tevékenységek 

Házi feladatok az alsó tagozaton: 

Iskolánkban a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanítási órán tanultak felelevenítése, az új 
ismeretek megszilárdítása, gyakorlás. 
Az intézmény jellegének megfelelően csak olyan házi feladatot adunk, amellyel differenciálhatunk,az 
egyéni terhelés biztosított és fejlesztő hatású. Természetesen a házi feladat csak az órán tanultakhoz 
kapcsolódhat, mennyisége is akkora legyen, hogy minden tanuló időben is teljesíteni tudja. 

A tanulókat motiváló, érdeklődési körének megfelelő, önként vállalt szorgalmi feladat adható. 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység  

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

A tehetségfejlesztés célja:  

• az iskolánkba járó tanulók egyéni adottságainak, képességeinek felderítése  

• képességeik fejlesztése a leghatékonyabb pedagógiai módszerek, eszközök alkalmazásával  

• az önképzés igényének kialakítása  

• a tanulási technikák megismertetése  

• a tehetség kibontakozásához szükséges személyiségfejlesztés,  
o önismeret fejlesztése  
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• a kommunikációs képességek fejlesztése  
o A tehetségfejlesztő tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre 

egyaránt. Ez a legszorosabb együttműködést tételezi fel a családdal és a tehetségek 
fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel.  

o A tehetséggondozás eszközei iskolánkban:  

• az eredmények, sikerek rendszeres és nyilvános elismerése;  

• tanulócsoportok bontása;  

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése:  
o differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák, projektmódszer,  
o tevékenységközpontú pedagógiák;  

• a tehetséggondozó foglalkozások;  

• az iskolai sportkör szervezése;  

• a sportedzések tartása;  

• a szakkörök megszervezése;  

• versenyek, vetélkedők, bemutatók, kiállítások, pályázatok szervezése és  
o lebonyolítása (szaktárgyi, sport, kulturális stb.);  

• a szabadidős foglalkozások szervezése és lebonyolítása (pl. színház- és múzeumlátogatások);  

• Internethasználat biztosítása a hét minden munkanapján;  

• iskolai nyilvános fellépések szervezése és lebonyolítása  

A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységek 

A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok  

Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek kerültek. A 
nevelés három színterén – család, iskola, társadalom – a családok nagy többsége nem tudja, vagy nem 
akarja elsődleges szerepét betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a helyzettel megküzdeni, de képtelen a 
családi és társadalmi nevelés hiányát teljesen pótolni.  
Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család a gyermek számára nem 
biztosít megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív példa a gyerek előtt. Ezekre a 
hiányosságokra sok esetben későn derül fény, amit csak a tanuló rendhagyó magatartása, 
megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben vállalnunk kell a fokozott törődést a tanulóval.  
A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók száma emelkedik. Ezért is indokolt, hogy a gyermek és 
ifjúságvédelem átfogja az iskolai élet egészét, biztosítsa a gyermekeket megillető jogok 
érvényesülését, védő–óvó intézkedéseket tegyen a rászorulók érdekében.  
Ezt a tevékenységet az osztályfőnök, mint gyermek- és ifjúságvédelmi felelős koordinálja. Szükség 
esetén családlátogatáson vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében. Kapcsolatot tart a 
különböző gyermekvédelmi szervezetekkel.  
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Gyermekvédelmi tevékenységünk fontosabb feladatai:  

• A gyerekek elemi szükségletei (élelem, tisztálkodás, ruházat, tanszer, pihenés) meglétének 
figyelemmel kísérése.  

• Az egészséges fejlődésükhöz szükséges nevelési légkör kialakításának elősegítése a családon 
belül és a családon kívül.  

• A tanulók intézményi ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása igényeik 
szerint (napközi, tanulószoba, ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, tankönyvtámogatás, 
étkezési támogatás stb.).  

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

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

• A gyermeket veszélyeztető helyzetben minden pedagógusunk gyors és hatékony intézkedést 
kezdeményez!  

Megvizsgáljuk, 

•  hogy a családi minta, törődés, érzelmi kötődés mennyire szolgálja a tanuló erkölcsi, érzelmi, 
értelmi fejlődését.  

• hogy mennyire ellenőrzött a tevékenysége, szabad mozgása.  

• hogy használ-e a tanuló egészségére káros anyagokat, szereket, folytat-e fejlődésére káros 
életmódot.  

• hogy folyamatos ellenőrzést igényel-e a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett környezetben 
nevelkedő gyermekek otthoni életformája, ellátása, pihenése.  

• hogy szükséges-e rendszeres segítségnyújtás tanulmányai befejezéséhez, pályaválasztásához és 
eredményes beiskolázásához.  

• hogy tudunk-e olyan érzelmi kötődést biztosítani, amelyben a gyermek őszintén feltárhatja 
problémáit.  

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek  

A családok életkörülményeinek kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a 
gyermekek kerülnek. A nevelés három színterén – család, iskola, társadalom – a családok nagy 
többsége nem tudja, vagy nem akarja elsődleges szerepét betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a 
helyzettel megküzdeni, de képtelen a családi és társadalmi nevelés hiányát teljesen pótolni. 

Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család a gyermek számára nem 
biztosít megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív példa a gyerek előtt. Ezekre a 
hiányosságokra sok esetben későn derül fény, amit csak a tanuló rendhagyó magatartása, 
megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben vállalnunk kell a fokozott törődést a tanulóval.  
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A szociális hátrányok enyhítését a következő tevékenységekkel valósítjuk meg:  

• tehetséggondozó programok szervezése,  

• napközis ellátás biztosítása,  

• szülők, családok életvezetési gondjainak segítése,  

• drog- és bűnmegelőzési program alkalmazása,  

• felvilágosító munka, a szociális hátrányok enyhítését segítő pályázatok figyelése, részvétel a 
pályázatokon.  

• A szociális kompetenciát fejlesztő programcsomag moduljainak beépítése.  
A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik az 
érintett családdal, a Nevelési Tanácsadóval, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Családsegítő Szolgálattal, 
a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal, a gyermekorvossal és a védőnővel.  

Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 

Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a 
szülői ház és a pedagógus közösség együttműködése. Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös 
felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási 
formái a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az 
iskolai nevelés egysége, és ennek nyomán a gyermeki személyiség kedvező fejlődése.  

Iskolánk együttműködési formái:  

A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái  

• A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az 
intézményvezető, az osztályfőnökök tájékoztatják.  

• A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, közölhetik 
az intézményvezetővel, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy a szülői munkaközösséggel a 
házirendben megfogalmazottak szerint.  

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

A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái  

• Családlátogatás: szükség szerint, előre egyeztetett időpontban.  

• Szülői értekezlet: a munkatervben meghatározott időpontokban, illetve az osztályfőnök vagy a 
szülők indítványára előre egyeztetett időpontban.  

• Fogadóóra: a munkatervben meghatározott időpontokban, vagy a pedagógus és a szülő közötti 
egyéni megállapodás alapján.  
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• Nyílt tanítási nap: munkaterv szerint.  

• Írásbeli tájékoztató: a helyi tantervben megfogalmazottak szerint.  

• Szakkörök indítása: tanári, szülői vagy diák kezdeményezésre.  

• Előadások szervezése: tanári, szülői vagy diák kezdeményezésre.  

• Megbeszélés az iskolai szülői munkaközösség elnökségével: az intézményvezető vagy az 
elnökség kezdeményezésére.  

• Közös rendezvények  

A szülők részéről a következőkre számítunk  

• aktív részvételt az iskolai rendezvényeken,  

• ötletnyújtást az előadások témáihoz,  

• őszinte véleménynyilvánítást a megadott fórumokon,  

• együttműködő magatartást,  

• nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést,  

• érdeklődő, segítő hozzáállást,  

• szponzori segítségnyújtást közvetlenül (természetben), vagy az iskolánk mellett működő 
alapítványon keresztül,  

• együttműködést a projektekben. 

A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei  

• További közös rendezvények (pl.: szülők, nevelők bálja) szervezése a szülők és pedagógusok 
részvételével.  

• Osztály-család közös hétvége.  

• A partneri elégedettségvizsgálat során a szülők által hiányosságként vagy fejlesztendő 
területként megjelölt témákra intézkedési terveket dolgozunk ki, ezeket megvalósítjuk, 
értékeljük. A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a szülők elégedettsége iskolánkkal – 
reményeink szerint – nő. 

Az intézmény kapcsolattartása szakmai szervezetekkel  

• gyermek és ifjúságvédelmi szervezetek,  

• gyámhatóság,  

• szakmai szolgáltató szervezetek,  

• szakszolgálatok,  

• iskola-egészségügy,  

• kulturális és sportszervezetek,  

• civil szervezetek.  

  133
 



PUZZLE Óvoda és Általános Iskola - Óvodai Pedagógiai Program, Iskolai Nevelési Program és Helyi tanterv

2. A kapcsolattartás rendjét az SZMSZ tartalmazza.  

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

A vizsgák a jogszabálynak megfelelően történnek, a helyi tantervben rögzítve.  

Jogszabályi háttér: 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a tanulmányi kötelezettségek teljesítéséről  

• 64. § (1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, 
a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban 
a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú 
tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.  

• (2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 
megállapításához, ha  

• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  

• b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 
az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

• c)6 az 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,  

• d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság 
előtt tesz vizsgát.  

• (3) Egy osztályozó vizsga - a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel - egy adott 
tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év 
lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.  

• (4) Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában - a szakképzésre vonatkozó 
rendelkezések szerint - szervezett beszámoltató vizsga is.  

• (5) Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 
kívánja.  

• (6) Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A 
vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 
körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 
gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a 
vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló 
vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig 
a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.  
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• (7) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 
o a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 
o b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 

távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

• 8) A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 
15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 

• 65. § (1) A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot 
kell kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, 
osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül 
kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során 
bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor 
írásban tájékoztatni kell. 

• (5) * A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a 

gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell 
meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga - ha azt az iskolában szervezik - vizsgabizottságának 
elnökét és tagjait az intézményvezető, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg 
illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal bízza meg.  

A felvétel és az átvétel helyi szabályai, rendelkezései a helyi tantervben szerepelnek.  

HELYI TANTERV 

A kötelező és választható tantárgyak heti óraszámai: 

Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az alábbi 
kerettantervekre épül: 
A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1.sz. 
mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”, és iskolánk helyi 
tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei teljes 
egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott 
tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek által előírt tananyagok a tantárgyak számára 
rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot 
iskolánk pedagógusai a kerettantervben szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, 
a tanulói képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel. 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. 
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Alsó tagozat 

Felső tagozat 

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4.évfolyam
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s 
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Heti 
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Éves 

össze

s 

órasz

ám

Magyar nyelv és irodalom 7 252 7 252 5 180 5 180

Első élő idegen nyelv 2 72

Matematika 4 144 4 144 4 144 4 144

Etika/hit és erkölcstan 1 36 1 36 1 36 1 36

Környezetismeret 1 36 1 36

Ének-zene 2 72 2 72 2 72 2 72

Vizuális kultúra 2 72 2 72 2 72 1 36

Digitális kultúra 1 36 1 36

Technika és tervezés 1 36 1 36 1 36 1 36

Testnevelés és úszás 5 180 5 180 5 180 5 180

Órakeret 22 792 22 792 22 792 23 828

Szabadon tervezhető

3D 1 36 1 36

Környezetismeret 1 36 1 36

Idegennyelv 2 72 2 72

Összesen 24 864 24 864 24 864 25 900
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5. 
évfolyam

6. 
évfoly

am

7. 
évfolya

m

8. 
évfolyam

Heti 

órasz

ám

Éves 
összes 
óraszá

m

Heti 

óras

zám

Éves 
össze

s 
órasz
ám

Heti 

órasz

ám

Éves 
össze

s 
órasz
ám

Heti 

órasz

ám

Éves 
összes 
óraszá

m

Magyar nyelv és irodalom 4 144 4 144 3 108 3 108

Idegen nyelv: angol 3 108 3 108 3 108 3 108

Matematika 4 144 4 144 3 108 3 108

T ö r t é n e l e m é s 

állampolgári ismeretek
2 72 2 72 2 72 2+1 72+36

Erkölcstan 1 36 1 36 1 36 1 36

Természettudomány 2 72 2 72 4 144 5 180

Biológia 2 72 1 36

Fizika 1 36 2 72

Kémia 1 36 2 72

Földrajz 2 72 1 36

Ének-zene 2 72 1 36 1 36 1 36

Vizuális kultúra 1 36 1 36 1 36 1 36

Hon és népismeret 1 36

Informatika 1 36 1 36 1 36 1 36

Technika és tervezés 1 36 1 36 1 36

Testnevelés és úszás 5 180 5 180 5 180 5 180

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 36 1 36

Órakeret 27 972 26 936 28 1008 28 1008

Szabadon tervezhető

3D 1 36 1 36 1 36 1 36

Idegennyelv 1 36 1 36 1 36

Összesen 28 1008 28 1008 30 1080 30 1080
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A több tantárgy anyagát integráltan tartalmazó „Természettudomány” tantárgy a 7. és 8. évfolyamon 
akkor szerepel 4, illetve 5 órában, ha a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyakat az általános 
iskola nem szakrendszerű oktatásban kívánja tanítani. Ez a 4, illetve 5 óra az összegző sorokban nem 
szerepel. A szabadon tervezhető órakeretet a pedagógiai programban meghatározottak szerint egyes 
tantárgyak kötelező óraszám feletti tanítására vagy más oktatási célokra lehet felhasználni. 

A tankönyvek és a taneszközök kiválasztásának elvei: 

Iskolánkban csak olyan nyomtatott taneszközt, illetve digitális kiadványt használnunk, melyet a 
tankönyvellátásról szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően tankönyvvé 
nyilvánítottak, így a hivatalos tankönyvjegyzéken szerepel. 
Az iskola igazgatója az érvényben lévő jogszabályban foglalt időpontig felméri a tankönyvrendeléshez 
szükséges igényeket. Tájékoztatja a szülőket arról, hogy kik jogosultak ingyenes tankönyvhasználatra. 

Az egyes évfolyamokon a tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói eszközök 
kiválasztása a helyi tanterv előírásai, valamint a pedagógusok véleményének meghallgatásával az 
adott tárgyat tanító pedagógus joga és kötelessége. 

Szempontok: 

• A kerettantervben és az ahhoz készült helyi tantervben lévő követelményeknek megfeleljen. 

• Feleljen meg az életkori sajátosságoknak. 

• Taníthatóság, egyszerű, gyerekek által is jól kezelhető felépítés. 

• Tartalmazza a továbbhaladáshoz szükséges előző évi alapvető ismereteket. 

• Változatos, sokszínű feladatokat nyújtson. 

• Tartalmazzon a tananyag elmélyítésére szolgáló feladatokat, gyakorlatokat. 

• Legyen felmenő rendszerű. 

• Nyelvezete világos, érthető legyen. 

• Kiviteli minősége, esztétikája megfelelő legyen. 

• Legyen tartós. 

• Legyen árban elfogadható, esetleg újra felhasználható. 

• A segédkönyvek az iskolai könyvtárban kellő példányszámban hozzáférhetők legyenek. 

• A taneszközök szolgálják az oktató-nevelő munka hatékonyságát. 

• A tankönyv mellett legyen jól használható, sok gyakorló feladatot tartalmazó munkafüzet, 
számonkérésre megfelelő feladatsorok, mérőlapok. 

• A tanári oktató munkát segítő IKT anyagok. 
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Az egyes tantárgyak ennél részletesebben is meghatározhatják a választott tankönyveket, 
tankönyvcsaládokat. Ezeket a követelményeket az iskola helyi tantervének adott tantárgyra vonatkozó 
bevezető része tárgyalja. 

Iskolánk nevelőtestülete támogatja és előnyben részesíti az egyes kiadók által ajánlott 
tankönyvcsomagokat, mert: 

• teljes tankönyvi rendszert képeznek (tankönyv, munkafüzet, tudásszintmérő füzetek) 

• olcsóbb, ezáltal a szülők anyagi terhei csökkennek 

• a rendszert támogató interaktív tananyagok bőségesek, ingyenesek 

• a tanári példányokat és a tanári munkát támogató segédletek térítésmentesek. 

Egyéb taneszközök kiválasztása  

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az egyes 
szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.  
  
A kötelezően előírt taneszközökről a leendő elsős szülőket minden tanév előtt, az első szülői 
értekezleten (júniusban) tájékoztatjuk. A 2-8. évfolyamon az első szülői értekezleten tájékoztatjuk a 
szülőket a tanév kötelező taneszköz-listájáról.  
  
A taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat veszik figyelembe:  

• Gazdaságosan és hatékonyan lehessen használni a tanév folyamán.  

• Megfeleljen a tanulók életkori sajátosságainak.  

• Motiválja a tanulót a tanulmányaiban történő előrehaladásra. 

Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

Jogszabályi háttér  

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet  
3. § (1) Az iskolai nevelés-oktatás egységes pedagógiai folyamat, amelyben a Nat műveltségi 
területenként határozza meg az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai tartalmát.  
A fejlesztési feladatok és közműveltségi tartalmak az egyes nevelési-oktatási szakaszokhoz 
kapcsolódnak.  
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Az alsó tagozat első két évében a tartalmi szabályozás lehetővé teszi, ösztönzi az ebben az életkorban 
a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai 
kezelését. Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán erőteljesebbé - a negyedik évfolyam végére 
már meghatározóvá - válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási 
folyamatok. A Nat feladataiból, céljaiból következő motiválás és a tanulásszervezés folyamata a Nat 
fejlesztési feladataiban is kifejeződő elvárásokra összpontosít.  
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási 
eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak 
megalapozásának folytatása. A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás 
alapvető feladata - a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már 
megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés 
megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  
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Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai, feladatai, eszközei és eljárásai az 
intézményi értékrend és alapelvek mentén 

Cél Feladat Eszközök és eljárások 

A kompetencia-alapú oktatás 
k e r e t é b e n a 
k u l c s k o m p e t e n c i á k 
fejlesztése.  
A k u l c s k o m p e t e n c i á k  
tanórai és tanórán kívüli 
fejlesztése.  
 

A z a d o t t s z a k t á r g y i 
f e j l e s z t é s e n t ú l a 
kulcskompetenciák, kereszt 
t a n t e r v i f e j l e s z t é s e i i s 
bekerüljenek az oktató-nevelő 
munkába, helyi kompetencia 
a l a p ú t a n t e r v ü n k e t , 
tanmeneteinket ennek  
szellemében folyamatosan  
fejlesztjük  

S z e m é l y k ö z p o n t ú , 
s z e m é l y i s é g f e j l e s z t ő , 
kons t ruk t ív, in te rak t ív 
p e d a g ó g i a i m ó d s z e r e k 
alkalmazása folyamatos 
b e l ső h o s p i t á l á s o k é s 
mentorálások, team munkák 
eredményeképp.  
 

A z a l a p m ű v e l t s é g 
megszerzése, az élethosszig 
tartó tanulás képességének 
kialakítása.  
A hely i tantervben az 
alapműveltség  
kialakításánál figyelembe 
vesszük a tanulók meglévő 
ismereteit,  
melyek alapján fontosnak  
tartjuk a  
tudáskülönbségek tudatos 
kezelését.  
 

A m e g l é v ő t u d á s s z i n t 
feltárása, összetett, rendszert 
alkotó kognitív struktúrák 
belső fejlesztésének segítése, 
a k r i t i k a i g o n d o l k o d á s 
fejlesztésének beépítése az 
órai feladatokba. Konstruktív 
pedagógiai módszerekkel 
törekszünk arra, hogy a 
tanulás középpontjába a 
tanulók belső értelmező 
k e r e t e i n e k f e l t á r á s a , 
működtetése és újraalkotása 
kerüljön. Fő szempont az 
önálló ismeretszerzés utáni 
igény kialakítása. 

A gyermekek előzetes  
i s m e r e t e i n e k , 
t u d á s s z i n t j é n e k , 
képességeinek feltárása 
d i a g n o s z t i z á l ó 
m ó d s z e r e k k e l , m é r é s i 
eredmények összegzése, 
egyéni és/vagy csoportos 
fejlesztési terv készítése. 
IKT eszközök készségszintű 
haszná la ta , koopera t ív 
óraszervezés.  Egyéni, páros, 
kiscsoportos, kooperatív, 
projekt tanulási forma. 
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Egyéni fejlettségi szinthez 
i g a z í t o t t d i f f e r e n c i á l t 
ismeretek átadása  
A hely i tantervben az 
alapműveltség kialakításánál 
f i g y e l e m b e v e s s z ü k a 
tanulók egyéni  
f e j l e t t s é g é h e z – 
m e n n y i s é g b e n é s 
minőségben – igazodó  
ismereteket, jártasságokat, 

Kiemelt feladat: a tananyag 
egyéni tanulási utakká való 
á t a l a k í t á s a . A z ö n á l l ó 
ismeretszerzés utáni igény 
k i a l a k í t á s a . A z i s k o l a 
elsődleges, kiemelt feladata a 
b i z t o s a l a p k é s z s é g e k 
kialakítása minden gyereknél. 
A tanulók számára annyi  
és olyan jellegű tevékenységre 
kell lehetőséget biztosítani, 

Szaktárgyi versenyek,  
t e h e t s é g g o n d o z á s ,  
d i f f e r e n c i á l t 
k é p e s s é g f e j l e s z t é s .  
Interaktív – reflexív tanítási 
technikák alkalmazása.  
Ta n a n y a g s z e r k e s z t ő k 
segítségével differenciált 
ré tegmunkára a lkalmas 
tananyagok.  
IKT eszközök, kooperatív 
óraszervezés.  

képességeket és készségeket.  
Tartalmi, mennyiségi és 
minőségi differenciálást 
s z o l g á l ó p e d a g ó g i a i 
módszerekkel törekszünk 
a r r a , h o g y a t a n u l á s 
középpontjába a tanulók 
belső értelmező kereteinek 
feltárása, működtetése és 
újraalkotása kerüljön. 

amennyire az adott fejlettségi 
fokán szüksége van ahhoz, 
hogy egy-egy ismeret biztos 
készséggé válhasson.  
 

Egyéni, páros,  
kiscsoportos, kooperatív, 
tanulásszervezési módok, 
módszerek.  
 

A t a n u l á s s z e r v e z é s 
struktúrájának  
folyamatos átalakítása  A 
m e r e v ó r a k e r e t e k 
átalakítása,  
á t s ze rvezése , me lyben 
modulok, projektek, epochák 
integrált oktatás, tanórán 
kívüli tevékenységek kapnak 
helyet.  
 

Az új struktúra alapján a 
tanmenetek átgondolása, 
átalakítása.  
Az iskolai, tanórán kívüli 
rendezvények (projektek, 
témahetek, Miénk a színpad, 
F a r s a n g , e r d e i i s k o l a ) 
alkalmával az éves tervben 
meghatározott felelősök, 
p r o j e k t g a z d á k k ö z ö s e n 
t e r v e z i k m e g a 
tevékenységeket, továbbá 
alkalmi munkacsoportok is 
szerveződnek az előre nem 
tervezett aktuális feladatokra. 

 Munkaközösségek, egy  
tagozaton, egy évfolyamon, 
egy osztályban tanítók 
összehangolt pedagógiai 
munkája.  
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A magasabb évfolyamba lépés feltételei, a gyermekek 

esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A magasabb évfolyamba lépés jogszabályi hátterét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. 
törvény 57.§- a tartalmazza. A tanuló csak akkor léphet az iskola magasabb évfolyamába, ha az előírt 
tanulmányi kötelezettségeket eredménnyel teljesítette. 
A továbblépés feltételeként a tanulónak legalább az "elégséges" (2) osztályzatot kell megszereznie. 
Az a tanuló, aki tanév végén egy, vagy két tárgyból elégtelen osztályzatot szerez javítóvizsga 
megtételére kötelezett. 
Az a tanuló, aki tanév végén három vagy több tárgyból elégtelen osztályzatot szerez az évfolyam 
megismétlésére kötelezett. 
Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első 
évfolyamának megismétlését, akkor is, ha az előírt tanulmányi követelményeket teljesítette. 
A tanuló az egyes évfolyamok sikeres teljesítéséről bizonyítványt kap. 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata: 

Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák: 

• osztályozó vizsga 

• különbözeti vizsga 

• javítóvizsga 
3.Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

• aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

• akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

• akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira: 

• akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 
különbözeti vizsga letételét írja elő. 

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

A javítóvizsga időpontját augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban kell megtartani. 
A tanuló javítóvizsga köteles, ha az osztályozó vizsgán nem jelenik meg. 
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• A negyedik-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az 
oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott követelményeket az 
adott évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból teljesítette.  

• A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 
érdemjegyei alapján bírálják el. A szövegesen értékelt tantárgyaknál a pedagógusok a 
fejlesztendő területek kijelölésével minden esetben engedélyezik a továbbhaladást.  

• Ha a tanuló az osztályozott tantárgyakból a tanév végén 1-3 elégtelen osztályzatot szerez, a 
következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet.  

• Ha a tanuló az osztályozott tantárgyakból a tanév végén négy vagy több tantárgyból szerez 
elégtelen osztályzatot, akkor a tanévet meg kell ismételnie.  

• Az osztályozott tantárgyakból a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat 
megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha:  

o az intézmény vezetője felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;  
o az intézmény vezetője engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse;  
o egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, és emiatt nem osztályozható;  
o egyéni munkarend szerint tanult.  

A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések: 

•  tehetséggondozó programok, 

• felzárkóztató foglalkozások.  

• napközis, ellátás biztosítása,  

• szülők, családok életvezetési gondjainak segítése,  

• hozzájárulás tanulmányi kirándulásokhoz, táborozásokhoz, erdei iskolákhoz,  

• drog- és bűnmegelőzési program alkalmazása,  

• felvilágosító munka, a szociális hátrányok enyhítését segítő pályázatok figyelése, részvétel a 
pályázatokon.  

Az esélyegyenlőségét veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik az 
érintett családdal, a Nevelési Tanácsadóval, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Családsegítő Szolgálattal, 
az iskolaegészségügyi szolgálattal.  

 Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát tesz a tanév végi osztályzat megállapítására az a 1- 8.évfolyamos tanuló, 

• akit az iskola igazgatója felmentett a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

  144
 



PUZZLE Óvoda és Általános Iskola - Óvodai Pedagógiai Program, Iskolai Nevelési Program és Helyi tanterv

• akinek az iskola igazgatója engedélyezte, hogy a tanulmányi követelményeket egy vagy több 
tárgyból az előírtnál rövidebb/hosszabb idő alatt teljesítse; 

• egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; 

• aki az adott tanévben magántanuló volt és folyamatos beszámolási kötelezettségének nem tudott 
eleget tenni a tanév folyamán. 

• Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. 

• Az osztályozó vizsga tantárgyai a következők: 

• 4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret 

• 5-6. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, 
természetismeret 

• 7-8. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, fizika, 
biológia, kémia, földrajz 

Különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki az 1- 8. évfolyam idején érkezik és a bizonyítvány bejegyzése 
szerint az intézménybe lépés előtt az adott tantárgyat korábban nem tanulta. 
Ezek a tantárgyak lehetnek: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, 
fizika, biológia, kémia, földrajz. 
Az osztályozó és különbözeti vizsgákat az osztályozó értekezletet megelőzően, vagy a javítóvizsga 
időpontjában kell lebonyolítani. Ettől eltérni csak a tanuló egyéni, sajátos helyzetére tekintettel a szülő 
külön írásbeli kérelmére - a nevelőtestület döntése alapján - lehet. 

A vizsgák 3 tagú –az igazgató által a nevelőtestület tagjaiból kijelölt –bizottság előtt zajlanak. A javító, 
osztályozó és különbözeti vizsgák írásbeli és szóbeli részből állnak. A szülő - kérelmére –a vizsgán 
részt vehet. 

A vizsgákról jegyzőkönyv készül. 

A vizsgák eredményét a bizonyítványba és törzskönyvbe be kell jegyezni. 
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó számára 
az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell 
növelni. Az iskolai tanulmányik során alkalmazott segédeszközt a tanuló használhatja. 

A szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tehet. 
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A képzés szakaszai 

Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az első évfolyamon kezdődik, és a nyolcadik évfolyam végéig 
tart. 

Az 1-2. évfolyam feladatai 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli 
különbségek pedagógiai kezelése. Az alsó tagozat első két évében a tartalmi szabályozás lehetővé 
teszi, ösztönzi az ebben az életkorban a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 
fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelését. Fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda 
játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. 
Legfontosabb feladat az értő olvasás, az élvezhető íráskép, alapvető számolási képesség, megfelelő 
szocializáció kialakítása. 

A 3-4. évfolyam feladatai 

Az alsó tagozat harmadik–negyedik évfolyamán erőteljesebbé – a negyedik évfolyam végére már 
meghatározóvá – válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási- tanulási 
folyamatok. Legfontosabb feladat az önálló tanulás alapjainak letétele, egyéniség kibontakoztatása, 
társas és szociális kompetencia elmélyítése. 

Az 5-6. évfolyam feladatai 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási 
eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak 
megalapozásának folytatása. 
Legfontosabb feladata tanulás módszertani eljárásokkal az önálló tanulási vágy felkeltése, erősítése. 
Ismeretbővítés. 

A 7-8. évfolyam feladatai 

A felső tagozat hetedik – nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és 
egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák 
továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy 
fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 
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Iskolánk pedagógiai programjának a Nemzeti alaptantervvel 

megegyezően kiemelt fejlesztési feladatai: 

• mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait 

• a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás 
fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával 

• az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk 
hozzájárulni 

• a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának 
bemutatása 

• fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív- interaktív, tanulási 
technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

A Nemzeti Alaptanterv pedagógiai céljainak iskolai szintű 

megvalósítása 

A Nemzeti Alaptantervben foglaltak lehetővé teszik, sőt hangsúlyozzák az alsó tagozat első két évében 
a t a n u l ó k k ö z ö t t t a p a s z t a l h a t ó e g y é n i k ü l ö n b s é g e k p e d a g ó g i a i k e z e l é s é t . 
Küldetésnyilatkozatunkbanmegfogalmazottaknak megfelelően ebben a szakaszban iskolánk is 
elsődleges feladatul tűzte ki a jelentős fejlődésbeli különbségek kiegyenlítését, megszüntetését. 
Mindenekelőtt: 

• az iskolába lépő gyermek megismerő- megértő képességeit fejlesztjük 

• érdeklődést, nyitottságot váltunk ki 

• az iskola előkészítő csoportunkban már azért dolgozunk, hogy az iskolába történő átmenet 
minél problémamentesebb legyen 

• környezetével való fogékonyságra nevelünk 

• kihasználjuk a közösség, a társas kapcsolatok teremtette lehetőségeket. 

Harmadik és negyedik évfolyamon már nyomatékosan jelennek meg a tanulási folyamatok. Ebben az 
életkorban az alapvető képességek, készségek és kompetenciák fejlesztése kap prioritást :  

• kiemelten építünk a tanulói aktív tevékenységre 

• tanulási technikákat és tanulásszervezési módokat kínálunk 

• élményszerű folyamattá tesszük a tanulást 

• differenciálunk. 
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A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő 
szakemberek segítsége mellett az alábbi módszerek alkalmazásával élünk: 

• Lassabb ütemű, kis lépésekben történő haladás 

• Következetesség, hézagnélküliség az ismeretek elsajátításában 

• Szemléletesség, cselekvéssel egybekötött ismeret elsajátítás 

• Differenciálás /mennyiségi és minőségi/ 

• Intenzív ismétlés 

• Változatos gyakorlás 

• A megismerő tevékenység fejlesztése minden tanórai és tanórán kívüli tevékenység keretében. 

A mindennapos testnevelés, a rendszeres testmozgás biztosítása 

A mindennapos testnevelés lehetőséget ad arra, hogy a tanuláshoz szükséges tulajdonságokat 
megerősítsük: a tanuló legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen fáradékony, bírja a 
tanulással járó idegi és fizikai terhelést. Az iskolában a testnevelés órákat a kötelező tanítási órák 
megszervezéséhez szükséges időkeret terhére biztosítjuk, a helyi tanterv alapján. A heti 5 testnevelés 
óra bevezetését az alsó tagozaton felmenő rendszerben fogjuk bevezetni.Ez a mondat nem kell, 
elavult. 
Rendelkezésre álló létesítmények: 

• tornaterem 

• uszoda (nem saját) 

• szabadtéri sportolási lehetőség 

• korcsolyázási lehetőség 

• túrázás feltételei 

A pedagógusok feladatai 

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 

• a tanítási órákra való felkészülés, 

• tanulás tanítása, 

• a tanulók dolgozatainak javítása, 

• a tanulók munkájának rendszeres értékelése szóban, írásban, 

• a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

• felvételi előkészítése, osztályozóvizsgák lebonyolítása, 

• kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

• a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

• tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével, felzárkóztatásával kapcsolatos feladatok, 

• felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 
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• iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, lebonyolítása 

• osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot s eg í tő f e l ada tok 
ellátása, 

• az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

• szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

• részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

• részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

• a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, ebédeléskor, az intézményen kívül tartott 
foglalkozások és programok ideje alatt 

• tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

• iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

• részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

• tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai 
dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

• szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

• osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

• leendő elsős tanítók bemutatkozása 

• nyílt nap megtartása 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

•  Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 
maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

• Segíti a tanulóközösség kialakulását. 

• Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. 

• Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. 

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

• Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. 

• Szülői értekezletet tart. 

• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év 
végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos 
adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

• Segíti osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokra, 
kapcsolatot tart az ifjúságvédelmi szakintézményekkell. 

• Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít,  

• Közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
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• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. 

• Órát látogat az osztályban. 

• Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze a magatartási és egyéb problémák megoldása 
érdekében 

• Pályaorientáció támogatása 

• Együttműködik a különböző szakmai szolgáltatókkal (rendőrség, iskolaorvos, védőnők, 
Nevelési tanácsadó, stb.) 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer 
elvét figyelembe véve. 

A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és 

szorgalmának ellenőrzése és értékelése 

Az értékelés mindig legyen: személyre szóló, tárgyszerű, érveken alapuló, ösztönző hatású, 
önállóságot erősítő, nyilvános, folyamatos és kiszámítható.  
Az egyes tanulók teljesítményének és előrehaladásának értékelése a szaktanár feladata. Az értékelés 
alapján nyert információk a diák, a tanár és a szülő tájékoztatására szolgálnak.  
Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a 
tanulók szóbeli, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik.  
A magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (a 4-8. évfolyamon), matematika, természetismeret, 
történelem, fizika, biológia-egészségtan, kémia 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.  

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 
követelmények elsajátítását szóban.  
A tanulók szóbeli megnyilvánulásának formái: beszélgetés, vita, kommunikációs 
helyzetgyakorlat ,kiselőadás, szóbeli beszámoló vagy felelet. Kiselőadás és felelet előtt, legkésőbb az 
ilyen szóbeli megnyilvánulást megelőző tanórán a pedagógus, a témakör pontos megjelölésével jelzi a 
tanulónak, hogy meg kívánja hallgatni.  
Az ének-zene, a vizuális kultúra, az informatika, a technika tantárgyból valamilyen gyakorlati 
tevékenységgel összekapcsolva szóban vagy írásban ellenőrizzük a tanulókat.  
A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.  
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 A tanulmányi munka értékelése  

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 
elsősorban a tanuló saját képességei, másodsorban 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.  
A kezdő és alapozó időszakban a gyermekek által készített munkák és mérési eredmények portfolió-
szerű gyűjteményével támasztjuk alá az értékelésben foglaltak hitelességét. Ezeket a munkákat évről-
évre a gyermek saját értékelési dossziéjában gyűjtjük, így láttatva az évközi és évfolyamok közötti 
fejlődést.  
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak esetében 
a következők szerint történik:  

• Az első-második évfolyamon minden tantárgy esetében félévkor és év végén csak szöveges 
értékelést alkalmazunk. A harmadik-negyedik évfolyamon a tanulók teljesítményét félévkor és 
év végén az ének-zene, technika és tervezés, vizuális kultúra, rajz irányultság, testnevelés és 
sport szövegesen értékeljük, a többi tárgyból érdemjegyekkel minősítjük és osztályozzuk.  

• Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét magyar nyelv és 
irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, digitális kultúra, környezetismeret, 
természettudomány, fizika, biológia-egészségtan, kémia, földrajz, ének-zene, technika, vizuális 
kultúra és médiaismeret és testnevelés tantárgyakból érdemjegyekkel minősítjük és 
osztályozzuk.   

• Az integrált modulok értékelése a befogadó tárgy záró értékelésébe számít bele.  
A szöveges értékeléssel értékelt tantárgyakból a tanulók munkáját az egyes tantárgyakhoz készült 
értékelő lapok segítségével értékeljük.  
A negyedik évfolyam év végi valamint az ötödik-nyolcadik évfolyam félévi és év végi osztályzatát az 
adott félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell 
meghatározni.  
  
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:   

• jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).  
Egyetlen tanulói megnyilvánulásra érdemjegy, osztályzat nem adható, kivéve akkor, ha ez előre 
bejelentett számonkérés.  
A pedagógusok motivációs, megerősítési céllal szabadon tervezhetnek bármilyen jutalmazási 
rendszert.  
A tanuló által szerzett eredményekről, érdemjegyekről, osztályzatokról a szülőt az adott tantárgyat 
tanító nevelő értesíti a digitális naplón keresztül.  
Bukásveszélyről a tavaszi szünet előtt kellett értesíteni a szülőket. 
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Az ellenőrzés, értékelés formái, kritériumai  

Szóbeli ellenőrzés, értékelés  

• Beszélgetés, kérdés-válasz, összefüggő felelet. Értékelés szóban és/vagy jutalmazással.  

Írásbeli ellenőrzés és értékelés  

házi feladatok és feladatmegoldások  
Értékelés a pedagógus által meghatározott megerősítő pontozással vagy jutalmazással. 

röpdolgozat  
Nem előre bejelentett írásbeli felelet a továbbhaladáshoz szükséges tananyagból. A feladat végrehajtási 
határideje legfeljebb 20 perc. A tanuló a kijavított röpdolgozatot hazaviheti, nála maradhat.  
Értékelés a pedagógus által meghatározott pontozással vagy százalékos értékeléssel. 

írásbeli felelet  
Legkésőbb az előző órán bejelentett írásbeli felelet az elmúlt legfeljebb három óra tananyagából. A 
feladat végrehajtási határideje legfeljebb 20 perc. A tanuló a kijavított írásbeli feleletet hazaviheti, nála 
maradhat.  
Értékelés a pedagógus által meghatározott pontozással vagy százalékos értékeléssel. 

témazáró dolgozat  
Előre bejelentett, a témakör egészét érintő írásbeli dolgozat. A feladat végrehajtási ideje legfeljebb egy 
tanóra. Kijavítási határideje két hét. A tanuló a kijavított témazáró dolgozatot nem viheti haza, de a 
szülő szülői értekezleten és/vagy fogadóórán megtekintheti. A dolgozatok megőrzési ideje a következő 
tanévkezdés. Egy tanulócsoport egy tanítási napon két témazáró dolgozatnál többet nem írhat.  
Értékelés a pedagógus által meghatározott pontozással vagy százalékos értékeléssel. 

év eleji (diagnosztizáló), félévi, év végi felmérés  
Célja elsősorban a tanulók tudásszintjének, képességének felmérése, vagy a tanulók, tanulócsoportok 
eredményeinek összehasonlítása.  
Értékelés a pedagógus által meghatározott pontozással vagy százalékos értékeléssel. 

házi dolgozat, projektmunka  
Bármely konkrét eredménnyel járó elsősorban az iskolán kívül elvégzendő feladat.  
Értékelés a pedagógus által meghatározott megerősítő pontozással vagy jutalmazással.  
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A gyakorlati jellegű feladatok ellenőrzése és értékelése  

kiselőadás  
Előző órán, vagy korábban megadott téma alapján történő önálló, otthoni felkészülés és bemutatása, 
előadása tanórán. 

gyűjtőmunka, kutatómunka 
Előző órán, vagy korábban megadott témában önálló gyűjtés, kutatás, könyvtári, internetes munka, 
vetített előadás bemutatása tanórán. 

Tárgy, makett, könyv, kép bemutatása tanórán  
Gyakorlatsor bemutatása  
Előre megadott és begyakoroltatott mozdulatsor  
Értékelés minden esetben a megadott szempontok alapján szóban vagy írásban, megerősítő 
pontozással, jutalmazással.  
Versenyek, fellépések  
Értékelése megerősítő pontozással (valamely tantárgy értékelési rendszerén belül), írásbeli dicsérettel, 
tárgyjutalommal, oklevéllel. 

Az írásbeli munkák kijavítására és kiosztására a megíratást követő két tanítási héten belül sor kerül.  
Az osztályozott tantárgyakból kapott évközi osztályzatok mindig a két jegy között született munkák, 
megnyilvánulások alapján kerülnek odaítélésre. Az év  
végi osztályzatok meghatározásánál nem elsősorban az jegyek átlagát veszi figyelembe az értékelő 
szaktanár, de az év végi jegy nem lehet kisebb, mint az évközi jegyek átlagának egészrésze.  
Az angol nyelvet emelt szinten tanulók 7. évfolyamon a tanév második félévében vizsgát tesznek, 
melynek követelménye a helyi tantervben pontosan meghatározott.  

A magatartás értékelése  

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás (5), 
jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket, illetve osztályzatokat használjuk. 

Az első-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén 
érdemjegyekkel értékeli. 

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület 
véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt 
az osztályzatról. 
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A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:  

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

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

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

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

• Rossz (2) az a tanuló, aki:  
o a házirend előírásait sorozatosan megsérti;  
o feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti;  
o magatartása fegyelmezetlen, rendetlen;  
o társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik;  
o viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza;  
o több alkalommal igazolatlanul mulaszt;  
o 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.  
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A szorgalom értékelése  

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó 
(4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

A első-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület 
véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt 
az osztályzatról. 

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

• Példás (5) az a tanuló, aki:  
o képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;  
o tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi;  
o a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi;  
o munkavégzése pontos, megbízható;  
o a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz;  
o taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.  

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

önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti;  
o taneszközei tiszták, rendezettek.  

• Változó (3) az a tanuló, akinek:  
o tanulmányi eredménye elmarad képességeitől;  
o tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig 

teljesíti;  
o felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik;  
o érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja;  
o önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik.  

• Hanyag (2) az a tanuló, aki:  
o képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;  
o az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg;  
o tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen;  
o feladatait többnyire nem végzi el;  
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o felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek;  
o a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak 

ellenszegül;  
o félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.  

  
A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.  
  
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. 

A szöveges értékelés 

Szöveges értékelés 1-2. évfolyamon. 
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében szöveges értékelést kell alkalmazni az 1. 
évfolyamon félévkor és tanév végén, továbbá 2. év félévkor. 

A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünkben a tanulók teljesítményét szövegesen 
értékeljük, az ötfokozatú skála teljes elhagyásával. 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése a következők szerint történik: 
Első osztályban negyedévente rövid szöveges értékelést adunk a tájékoztató füzetbe. Ha a szülő 
érdeklődik fogadóórán bővebb szóbeli tájékoztatást is kaphat. Félévkor előre meghatározott 
nyomtatott skálán értékeljük a tanulmányi munkát. Év végén az alábbi minősítések valamelyikét 
használjuk. 

Szöveges értékeléssel kell kifejezni, hogy a tanuló:  

• Kiválóan teljesített   

• Jól teljesített   

• Megfelelően teljesített   

• Felzárkóztatásra szorul. 
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A szöveges értékelés kategóriái  

Magatartás  

• Több társával jó a viszonya.  

• Társaival igyekszik megtalálni a közös hangot.  

• Társaival nehezen találja a közös hangot.  

• Konfliktusait önállóan oldja meg.  

• Esetleges konfliktusai megoldásához felnőttek segítségére szorul. Konfliktushelyzetben gyakran 
előfordul, hogy agresszívvá válik.  

• Pedagógusai kérését mindig betartja.  

• Pedagógusai kéréseit általában betartja.  

• Pedagógusai kéréseit többnyire nem tartja be.  

• Felszereléseit rendben tartja.  

• Felszereléseit segítséggel tudja rendben tartani.  
  
Szorgalom  

• A foglalkozásokon aktív, hozzászólásaival segíti a közös munkát.  

• Önállóan még nem kapcsolódik be az osztály munkájába.  

• A foglalkozásokon előfordul, hogy zavarja a munkát.  

• Feladatait, házi feladatait önállóan oldja meg.  

• Feladatait, házi feladatait segítséggel oldja meg.  

• Feladatait, házi feladatait sok segítséggel oldja meg.  

• Szorgalmi feladatokat szívesen vállal.  

• Szorgalmi feladatokat külön még nem vállal.  
  
Magyar nyelv és irodalom  
Olvasás  

• Hangos olvasása kifejező, pontos.  

• Hangos olvasása megfelelő.  

• Hangos olvasása fejlesztésre szorul.  

• Az olvasott szöveget biztosan megérti.  

• Az olvasott szöveg megértésében bizonytalan.  

• Az olvasott szöveget nehezen érti meg.  
  
Írás  

• Igényesen, megfelelően, hibátlanul ír.  

• Kevés hibával képes írni.  

• Sok hibával, esetleg szabálytalan betűalakítással vagy kötéssel, de képes írni. Nem tud még írni, 
állandó fejlesztésre szorul.  
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Matematika  

• Számfogalma biztos.  

• Számfogalma bizonytalan.  

• Matematikai műveleteket hibátlanul végez.  

• Matematikai műveleteket kevés hibával végez.  

• Matematikai műveleteket sok hibával végez.  

• Képes matematikai tudását, új ismereteit önállóan alkalmazni.  

• Kis segítséggel képes matematikai ismereteit alkalmazni.  

• Matematikai ismereteinek alkalmazásához sok segítséget vesz igénybe. Még nem tud önállóan 
számolni, rendszeres fejlesztésre szorul.  

• Számfogalma biztos 0-10-ig.  

• Számfogalma bizonytalan 0-10-ig.  

• Összetettebb logikai, szöveges feladatokat, szabályjátékokat, sorozatokat képes önállóan 
megoldani.  

• Összetettebb logikai, szöveges feladatokat, szabályjátékokat, sorozatokat kis segítséggel képes 
megoldani.  

• Összetettebb logikai, szöveges feladatokat, szabályjátékokat, sorozatokat sok segítséggel képes 
megoldani.  

  
Ének-zene  

• Szívesen énekel egyedül vagy társaival együtt, szereti a körjátékokat. 

• Bíztatásra énekel, szereti a körjátékokat.  

Testnevelés  

• Örömmel, szívesen mozog, a szabályokat elfogadja, betartja.  

• A mozgásra bíztatni, ösztönözni, a szabályok betartására figyelmeztetni kell.  

• Örömmel szívesen mozog, a szabályok betartására figyelmeztetni kell. 

• A mozgásra bíztatni, ösztönözni kell, a szabályokat elfogadja, betartja.  
  
Rajz és vizuális kultúra  

• Szívesen rajzol, fest.  

• Bíztatásra rajzol, fest.  

• Térépítése, téralakítása, környezetalakítása kifejező.  

• Térépítése, téralakítása, környezetalakítása fejlődik.  

• Színhasználata, színérzékenysége ízléses, igényes.  

• Színhasználata, színérzékenysége fejlődik.  

• Egyéni kifejezésmódja fantáziadús, ötletes.  

• Egyéni kifejezésmódja fejlődik.  
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• Kreativitása, vizuális kifejezése gazdag.  

• Kreativitása, vizuális kifejezése fejlődik.  
  
Technika  

• Az eszközöket rendeltetésszerűen, önállóan használja.  

• Az eszközök használatában segítséget igényel.  

• Eszközhasználata nehézkes.  

• Önállóan, pontosan dolgozik.  

• Munkavégzése során segítséggel dolgozik.  

• Esztétikus munkadarabokra törekszik, egyéni ötleteket alkalmaz.  

• A munkadarabot elkészíti.  

• A munkadarabot nem képes befejezni.  

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 

követelményei és formái 

Iskolánk pedagógusai a 2011. évi CXC. Köznevelési törvény 54.§-a alapján értékelik a tanulók 
teljesítményét. Az értékelés alapja a helyi tanterv tantárgyi követelményrendszere. 
Tanév közben –az első évfolyam és a második évfolyam első félévének kivételévek –a tanuló 
teljesítményének, előmenetelének érdemjegyekkel történő folyamatos és rendszeres tantárgyi 
értékelését tartjuk célravezetőnek, a szakaszos, témák utáni méréssel kombinálva. Így tudjuk nyomon 
követni tanítványaink fejlődését, illetve regisztrálni azokat a területeket, tanulókat, ahol korrekcióra 
van szükség. Ez az alapja a személyre szóló képességfejlesztésnek is. 
A heti 1-2 órás tantárgyakból félévenként minimum 3-4, a heti 3 vagy ennél nagyobb óraszámú 
tantárgyakból havonta legalább egy érdemjegy alapján osztályozható a tanuló. A pedagógus 
felelőssége a szóbeliség-írásbeliség arányainak megtartása a tantárgy jellegétől függően. A 
pedagógusok a helyi tanterv alapján összeállított tantárgyi programban határozzák meg a tanévenként 
írandó felmérések és dolgozatok számát. 

A tanulók tudásának értékelése, minősítése félévkor és tanév végén történik. 
Az első évfolyamon, a második évfolyamon félévkor, valamint az újonnan belépő tantárgyakból a 3-8. 
évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel értékeljük a tanuló teljesítményét. A szöveges bejegyzés 
lehet: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szorul. 

A 2. évfolyam végén, és a 3-8. évfolyamban félévkor és év végén az osztályzatok öt fokozatú skáláját 
alkalmazzuk: 

• jeles (5) 

• jó (4) 
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• közepes (3) 

• elégséges (2) 

• elégtelen (1) 

Kitűnő bejegyzést, szaktárgyi dicséretet kap a tanító, szaktanár megítélése alapján az a tanuló, aki az 
adott félévben jeles tantárgyi osztályzata mellett kimagasló teljesítményt nyújtott. 
Nevelőtestületi dicséretet kap az a tanuló, aki az adott félévben jeles osztályzatai mellett általánosan is 
kimagasló teljesítményt nyújtott tanulmányi, közösségi munkájában és versenyeken. A dicséretről az 
osztályfőnök javaslata alapján a Nevelőtestület dönt. 
Negyed - illetve háromnegyed évkor írásbeli értesítést küldünk azoknak a szülőknek, akiknek 
gyermekei az adott időszakban elégtelen teljesítményt mutatnak, vagy tanulmányi előmenetelükben 
lényeges lemaradás tapasztalható. 
A tanulók írásbeli munkájának százalékos értékelését a következőképpen váltjuk át érdemjegyekre: 
százalékhatárok érdemjegyek az érdemjegynek megfelelő szöveges bejegyzés alapján váltjuk át 
érdemjegyekre. 

Tantárgyi felmérők, témazárók, röpdolgozatok, dolgozatok (a helyi tanterv alapján évente készített 
tantárgyi programokban, tanmenetekben meghatározottak szerint). A tantárgyi témazárók, dolgozatok 
írásakor hiányzó tanuló a szaktanár döntése alapján tesz eleget beszámolási kötelezettségének. A 
tantárgyi témazárók, dolgozatok érdemjegyei a naplóba piros színnel kerülnek beírásra, hogy az 
átlagai a félévi/év végi osztályzat megállapításához – kétes esetekben a döntés alapjául szolgálhasson 
a szaktanár számára. 

A tanulók jutalmazása, díjazása 

Az iskola dicséretben részesíti, jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

• tanulmányi munkáját jól végzi 

• példás szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít 

• közösségi ember 

• kiemelkedő sportteljesítményt ért el 

0-35% - elégtelen - felzárkóztatásra szorul

36-50% - elégséges - megfelelt

51-75% - közepes - megfelelt

76-90% - jó - jó

91-100% - jeles - kiváló
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Az elismerés szóban és írásban adható. Az írásbeli dicséretet a tájékoztató füzetbe és az 
osztálynaplóba be kell jegyezni. 
Az írásos dicséretek formái: 

• szaktanári dicséret 

• napközi-vezetői dicséret 

• osztályfőnöki dicséret 

• igazgatói dicséret 
4.

Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a 
bizonyítványba is be kell vezetni, melynek szövege: 
„Példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kimagasló tanulmányi eredményéért tantestületi 
dicséretben részesült 

A „PUZZLE-Alma díj” tanévenként 1 tanulónak adható. Odaítéléséről a nevelőtestület dönt. Az a 
tanuló kaphatja meg, aki magatartásával, tanulmányi munkájának eredményességével, sportbeli 
eredményeivel, közösségi tevékenységével kivívta tanulótársai és a tantestület elismerését. 

Ezen túlmenően jutalom adható: 

• a kiemelkedő tanulmányi munkáért 

• a színvonalas kulturális tevékenységért 

• a kimagasló sportteljesítményért. 

Az otthoni (napközis) felkészüléshez előírt házi feladatok 

meghatározása 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:  

• A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó 
gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek 
megszilárdítása.  

• Egyik napról a másikra nem adható olyan házi feladat egy tantárgyból a tanulónak, melynek 
elvégzése meghaladja a 15 perc időtartamot.  

• Az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási 
szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.  

• Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról 
a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.  

• Az egyik óráról a másikra feladott házi feladatok elvégzése nem haladhatja meg a 30 perc 
időtartamot.  
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• Az elvégzett házi feladat szóban és írásban (pl. motivációs pontozással) is értékelhető.  

• A házi feladat hiányára írásban hívjuk fel a szülő figyelmét az digitális osztálynaplóban, 
amennyiben ezt szükségesnek tartjuk.  

• A pedagógusok a kötelező házi feladatokon kívül adhatnak nem kötelező (szorgalmi) 
feladatokat, melyeknek célja a differenciálás és nem vonatkoznak rájuk a kötelező házi 
feladatokra megállapított megkötések.  

• Hibrid vagy tantermen kívüli oktatás idején kiadott feladatok nem számítanak házi feladatnak.  

A tantermen kívüli oktatás helyi szabályai 

A tantermen kívüli oktatás alapvetően a digitális platformokon történik. Rövid távú célja a tanulók 
fizikai érintkezésének csökkentése járvány idején, hosszabb távon viszont az iskola nevelési oktatási 
tevékenységének térbeli és időbeli kiterjesztését szolgálja. Alkalmazása lehetővé teszi az egyéni 
munkarendben tanulók hatékony támogatását, az egyéni tempóban tanulást, a több szempontú 
motiváló értékelést, a gamifikációt, végső soron az iskolai belső szakmai folyamatok nagyobb 
átláthatóságát minden iskolahasználó számára.  

A tantermen kívüli oktatás alapja a digitális munkarend, melynek alapelvei a következők:  

• A tanárok olyan tanulási lehetőséget biztosítanak a diákoknak, hogy saját ütemük szerint 
dolgozhassanak, és legyen idejük megérteni az adott tartalmat.  

• Az egyidejű online órák megtartása külön, digitális órarend szerint történik, melynek 
összeállítása intézményvezető helyettes által irányított közös feladat.  

• A lehető legvilágosabban ki kell jelölni a tanulási célokat és az értékelés szempontjait.  

• Minden pedagógusnak egyértelmű időbeosztást kell közzétennie, mely tartalmazza a tanulási 
folyamata ajánlott ütemezését és a visszajelzések pontos határidejét.  

• A feladatok kiadása során figyelembe kell venni a végrehajtási időket a tanulók képességének és 
otthoni tanulási környezetének függvényében.  

• A tananyagok átadása során, a folyamatos jelenlét hiánya miatt különös figyelmet kell fordítani 
a motivációra.  

• A feladatok kiadása és az egyéb üzenetek küldése-fogadása azonos online rendszerben 
történjen.  

• A tanulóktól rendszeres visszajelzést kell kérni, hogy megfelel-e számukra a tanulás üteme, 
fokozatossága.  

• A feladatok kiadásánál ügyelni kell a digitális eszközök előtt és az azokon kívül töltött idő 
arányára.  

• A pedagógusoknak munkaidőben elérhetőnek kell lenniük tanítványaik és munkatársaik, 
valamint – általuk megjelölt idősávban – a szülők számára.  
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A mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés iskolánkban A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
alapján valósul meg.  
„27.§ (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti 
oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből 
legfeljebb heti két óra  

• a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,  

• iskolai sportkörben való sportolással, versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, 
egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló 
kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított 
igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,  

• egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - 
amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület által 
kiállított igazolással váltható ki. 

  
Felső tagozaton a 3+2 rendszerű óraszervezést alkalmazva, a mindennapos testnevelés legfeljebb heti 
két óra iskolai tömegsport órán való sportolással szerveződik. A nem igazolt sportoló tanulók bármely 
tömegsport órát választhatják.  
  

MELLÉKLET 

Szöveges értékelés az alsó tagozaton  

Magatartás  

Több társával jó a viszonya.  
Társaival igyekszik megtalálni a közös hangot.  
Társaival nehezen találja a közös hangot.  
  
Konfliktusait önállóan oldja meg.  
Esetleges konfliktusai megoldásához felnőttek segítségére szorul.  
Konfliktushelyzetben gyakran előfordul, hogy agresszívvá válik.  
  
Pedagógusai kérését mindig betartja.  
Pedagógusai kéréseit általában betartja.  
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Pedagógusai kéréseit többnyire nem tartja be.  
  
Felszereléseit rendben tartja  
Felszereléseit segítséggel tudja rendben tartani.  
  
Az iskolai házirendet betartja.  
Az iskolai házirendet igyekszik betartani.  
Az iskolai házirendet több esetben megsérti.  
  
Tanórai fegyelme dicséretes.  
Tanórai fegyelme jó.  
Tanórai fegyelme javítandó.  

Szorgalom  

A foglalkozásokon aktív, hozzászólásaival segíti a közös munkát.  
Önállóan nem kapcsolódik be az osztály munkájába.  
A foglalkozásokon előfordul, hogy zavarja a munkát.  
  
Feladatait, házi feladatait önállóan oldja meg.  
Feladatait, házi feladatait segítséggel oldja meg.  
Feladatait, házi feladatait sok segítséggel oldja meg.  
  
Szorgalmi feladatokat szívesen vállal.  
Szorgalmi feladatokat külön nem vállal.  

Magyar nyelv és irodalom  

  
Olvasás  
Hangos olvasása kifejező, pontos.  
Hangos olvasása megfelelő.  
Hangos olvasása bizonytalan, fejlesztésre szorul.  
  
  
Az olvasott szöveget biztosan megérti.  
Az olvasott szöveg megértésében bizonytalan.  
Az olvasott szöveget nehezen érti meg.  
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Nyelvtani, helyesírási ismeretek  
A tanult nyelvtani ismereteket megfelelően alkalmazza.  
A tanult nyelvtani ismereteket igyekszik megfelelően alkalmazni. A tanult nyelvtani ismeretek 
alkalmazásában fejlesztésre szorul.  
  
Igényesen, megfelelően, ír.  
Sok hibával, esetleg szabálytalan betűalakítással vagy kötéssel ír. Nem tud még írni, állandó 
fejlesztésre szorul.  
  
Másoláskor biztosan, hibátlanul ír.  
Másoláskor biztosan, kevés hibával ír.  
Másolása fejlesztésre szorul.  
  
Tollbamondáskor biztosan, többnyire hibátlanul ír.  
Tollbamondáskor kevés hibával ír.  
Tollbamondáskor igyekszik megfelelően írni, de gyakran téveszt.  
Tollbamondáskor igyekszik megfelelően írni, de fejlesztésre szorul.  

Matematika  

Számfogalma biztos 0-100-ig.  
Számfogalma bizonytalan 0-100-ig.  
  
Matematikai műveleteket, (szorzás, bennfoglalás) hibátlanul végez.  
Matematikai műveleteket, (szorzás, bennfoglalás) kevés hibával végez. Matematikai műveleteket, 
(szorzás, bennfoglalás) sok hibával végez.  
  
Matematikai műveleteket, (összeadás kivonás) hibátlanul végez.  
Matematikai műveleteket, (összeadás, kivonás) kevés hibával végez. Matematikai műveleteket, 
(összeadás, kivonás) sok hibával végez.  
  
Matematikai ismereteit (szöveges feladat, szabályjáték, nyitott mondat) önállóan alkalmazza.  
Matematikai ismereteit (szöveges feladat, szabályjáték, nyitott mondat) kis segítséggel alkalmazza.  
Matematikai ismereteit (szöveges feladat, szabályjáték, nyitott mondat) sok segítséggel alkalmazza.  

Környezetismeret  

Órán érdeklődő, aktív.  
Órai munkája jó.  
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Órán a témától függően aktív.  
  
Tapasztalatok megfogalmazására, ábrázolására, lejegyzésére minden esetben képes.  
Tapasztalatok megfogalmazására, ábrázolására, lejegyzésére kis segítséggel képes. Tapasztalatok 
megfogalmazására, ábrázolására, lejegyzésére folyamatos segítséggel képes.  
  
Az élő természetről, (növények, háziállatok, emberi szervezet) szerzett tudása kiváló.  
Az élő természetről, (növények, háziállatok, emberi szervezet) szerzett tudása jó. Az élő természetről, 
(növények, háziállatok, emberi szervezet) szerzett tudása fejlesztendő.  

Ének-zene  

Szívesen énekel egyedül vagy társaival együtt, tudja a tanult dalokat. Bíztatásra énekel, ismeri a 
dalokat.  
  
A zenehallgatás érdekli, igényli.  
A zenehallgatás nem kelti fel érdeklődését.  
  
Zenei ismereteit alkalmazza.  
Zenei ismereteit segítséggel alkalmazza.  

Testnevelés  

Az új mozgáshelyzetekhez könnyen alkalmazkodik, jó mozgáskoordinációval rendelkezik.  
Az új mozgáshelyzeteket csak biztatás után, segítséggel tudja végrehajtani, de a továbbiakban önállóan 
dolgozik.  
Az új mozgáshelyzeteket csak állandó segítséggel tudja végrehajtani.  
Mozgáskoordinációja fejlesztést igényel, így folytonos segítségre szorul. Az új mozgáshelyzetekben 
sok segítségre van szüksége. Mozgáskoordinációja fejlesztést igényel.   
  
Az órán kitartó, szívesen mozog.  
Az órai feladatokat elvégzi, de néha biztatni kell.  
A számára elérhető feladatokat elvégzi, de a nehezebb feladatoknál könnyen feladja, folyamatosan 
ösztönözni kell.  
Aktivitása nem megfelelő, mozgásfajták iránt közömbös, nem szívesen mozog.  
  
A szabályokat mindig elfogadja, felismeri és megtartja; magatartása mindig sportszerű.  
A szabályokat többnyire elfogadja, megtartja, magatartása sportszerű.  
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A szabályokat néha fogadja el, sportszerű magatartásra mindig figyelmeztetni kell. A szabályok alól 
gyakran kibújik, mert többnyire érzelmei irányítják.  
  
A közösségben jól együttműködik, társaihoz jól alkalmazkodik. Játékintelligenciája fejlett.  
Jó közösségi ember, többnyire örömmel, szívesen dolgozik együtt társaival.  
A közösségben nehezen alkalmazkodik, nem mindig dolgozik együtt társaival.  
A közösségben nem együttműködő, társaihoz nehezen alkalmazkodik. Játékintelligenciája fejletlen.  

Rajz és vizuális kultúra  

Térépítése, téralakítása, környezetalakítása kifejező.  
Térépítése, téralakítása, környezetalakítása fejlődik.  
Színhasználata, színérzékenysége ízléses, igényes.  
Színhasználata, színérzékenysége fejlődik. Egyéni kifejezésmódja fantáziadús, ötletes.  
Egyéni kifejezésmódja fejlődik.  
Kreativitása, vizuális kifejezése gazdag.  
Kreativitása, vizuális kifejezése fejlődik.  
Szívesen rajzol, fest.  
Biztatásra rajzol, fest.  
Ábrázolási készsége, formaalakítása kiemelkedő.  
Ábrázolási készsége, formaalakítása életkorának megfelelő. Ábrázolási készsége, formaalakítása 
fejlődik.  

Technika  

Az eszközöket rendeltetésszerűen, önállóan használja.  
Az eszközök használatában segítséget igényel.  
Eszközeit megfelelően, rendeltetésszerűen használja.  
Eszközhasználata nehézkes.  
  
Önállóan, pontosan dolgozik.  
Munkavégzése során segítséggel dolgozik.  
  
Munkáját nem mindig tudja befejezni, törekszik a pontos, tiszta munkára.  
Önállóan dolgozik.  
Gyakran vesz igénybe segítséget.  
  
Kimagasló egyéni ötleteit önállóan megvalósítja.  
Egyéni ötleteit életkorának megfelelően valósítja meg.
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	A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai
	Napközi:
	A napközi működtetésének célja és feladatai:
	Szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások:
	Korrepetálás, felzárkóztató foglalkozások:
	Tanulmányi és sportversenyek:
	Gyógyúszás
	Logopédia:

	Az iskolán kívül szervezett tanórai foglalkozások keretei:
	Egészséges életre nevelés programja
	Táplálkozás
	Mozgás és személyes higiénia
	Biztonság megőrzése
	Veszélyes anyagok
	Családi élet és hangulatok
	Környezet

	Környezeti nevelés:
	A környezeti nevelés célja és fontossága
	A környezeti nevelés alapelvei és hosszútávú céljai
	A környezeti nevelés színterei iskolánkban
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