
 1 

 

 

Észak Budapest Tankerület Központ 

Csillaghegyi Általános Iskola 

1038 Budapest, Dózsa György utca 42. 

Tel: (1) 368 6651 (1) 368 0082 

E-mail: titkarsag.csillaghegyi@ebtk.hu,  www.csillaghegyiiskola.hu 

OM:034829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mottó: 

 

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon ta-

nulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megízlelje a 

jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgal-

mát, megtanulja szeretni amit csinál és megtanulja azt 

a munkát, amelyet szeretni fog.” 

(Szent-Györgyi Albert) 

 



 2 

Tartalom 
 

Tartalom _______________________________________________________________ 2 

I. Bevezető ______________________________________________________________ 6 

1. Az intézmény működésének törvényi feltétele _____________________________________ 8 

2. Helyzetelemzés _______________________________________________________________ 9 
2.1. Az intézmény múltja _________________________________________________________________ 9 
2.2. Az iskola mikrokörnyezete_____________________________________________________________ 9 
2.3. Belső erőforrások ___________________________________________________________________ 9 
2.4. Tartalmi munka ____________________________________________________________________ 10 
2.5. Kapcsolatok ______________________________________________________________________ 12 

II. Az intézmény nevelési programja ________________________________________ 13 

1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai _______ 13 
1.1. Pedagógiai alapelvek _______________________________________________________________ 13 
1.2. Célok, feladatok ___________________________________________________________________ 14 
1.3. Az intézményben folyó nevelő - oktató munka módszerei, eszköz- és eljárásrendszere _____________ 21 
1.4. A célok és feladatok megvalósulása ____________________________________________________ 23 
1.5. A sikeresség kritériumai _____________________________________________________________ 23 
1.6. A feladatok teljesítéséhez szükséges erőforrások, tárgyi eszközök _____________________________ 24 

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos célok, feladatok, színterek, tevékenységi formák _ 24 
2.1. Célkitűzések ______________________________________________________________________ 24 
2.2. Feladataink _______________________________________________________________________ 24 
2.3. Színterek és tevékenységi formák ______________________________________________________ 26 
2.4. A személyiség fejlettségének legfőbb mutatói ____________________________________________ 27 

3. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos célok, feladatok, színterek, tevékenységi formák _____ 27 
3.1. A közösségi nevelés célja ____________________________________________________________ 27 
3.2. A közösségi nevelés területe __________________________________________________________ 27 
3.3. Pedagógiai szempontból a közösségi nevelés területei ______________________________________ 27 
3.4. Közösségi formák __________________________________________________________________ 27 
3.5. Közösségi neveléssel kapcsolatos feladataink ____________________________________________ 32 
3.6  A feladatok megvalósításának színterei, tevékenységi formák ________________________________ 32 

4. Pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai _____________________________ 33 
4.1. Pedagógusok helyi feladatai __________________________________________________________ 33 
4.2. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre __________________________________________________ 34 

5. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység _________ 35 
5.1. Céljaink __________________________________________________________________________ 35 
5.2. Feladataink _______________________________________________________________________ 35 
5.3. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek ____________________ 36 

6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos tevékenység (tehetség, képesség 

kibontakoztatását segítő tevékenység) _____________________________________________ 38 
6.1. Céljaink __________________________________________________________________________ 38 
6.2. Feladataink _______________________________________________________________________ 38 
6.3. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek _________________________________ 39 
6.4. Motiválás ________________________________________________________________________ 40 
6.5. Az időkeret meghatározása ___________________________________________________________ 40 
6.6. A működéshez szükséges feltételek meghatározása, biztosítása _______________________________ 40 
6.7. A tehetséges gyerekek „szűrése” ______________________________________________________ 40 
6.8. A sikerkritériumok meghatározása _____________________________________________________ 40 

7.Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai ___________________________________________ 41 
7.1. Alapelveink _______________________________________________________________________ 41 
7.2. Céljaink __________________________________________________________________________ 41 
7.3. Speciális feladataink ________________________________________________________________ 41 
7.4. A működéshez szükséges feltételek meghatározása, biztosítása _______________________________ 42 
7.5. Alkalmazott módszerek ______________________________________________________________ 43 



 3 

7.6. A megvalósítást segítő tevékenységek ___________________________________________________ 43 
7.7. Sikerkritériumok meghatározása ______________________________________________________ 43 

8. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok ________________ 44 
8.1. Céljaink, feladataink ________________________________________________________________ 44 
8.2. A tanulási nehézségek leküzdését segítő tevékenységek és azok színterei ________________________ 45 
8.3. Feltételek _________________________________________________________________________ 45 
8.4. A tanulási kudarcnak kitett tanulók "kiszűrése" ___________________________________________ 45 
8.5. Sikerkritériumok ___________________________________________________________________ 46 

9. A szociális hátrányok leküzdését segítő tevékenység _______________________________ 46 
9.1. Célunk ___________________________________________________________________________ 46 
9.2. Feladataink _______________________________________________________________________ 47 
9.3. A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják ____________ 47 

10. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések _______________________________ 48 

11. A szülő, tanuló és pedagógus együttműködésének formái, a továbbfejlesztés lehetőségei 48 
11.1. A szülő és az iskola együttműködésének célja ____________________________________________ 48 
11.2. Feladataink, továbbfejlesztési lehetőségeink ____________________________________________ 49 
11.3. Az együttműködés formái ___________________________________________________________ 49 
11.4.Tanulók és az iskola együttműködése ___________________________________________________ 51 

12. A tanulóknak az intézményi döntési folyamataiban való részvételi joga gyakorlásának 

rendje _______________________________________________________________________ 52 
12.1. Diákönkormányzat jogai ____________________________________________________________ 52 

13. A tanulmányok alatti vizsga szabályzata _______________________________________ 53 
13.1. A vizsgaszabályzat célja, hatálya _____________________________________________________ 53 

14. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő - oktató munkát segítő eszközök 

és felszerelések jegyzéke ________________________________________________________ 59 
14.1. Tankönyvek, taneszközök ___________________________________________________________ 59 
14.2 . Az iskolai nevelő-oktató munkát, szemléltetést és foglalkoztatást szolgáló alapfelszerelések és eszközök 

az osztálytermekben és szaktantermekben _______________________________________________ 59 
14.3. Az iskolai oktató-nevelő munkát, szemléltetést és foglalkoztatást központilag (iskolai szinten) támogató 

eszközök _________________________________________________________________________ 59 

III. Az iskola egészségnevelési programja ____________________________________ 60 

1. Fogalmak, jogszabályi előírások _____________________________________________ 60 

2. Az egészségnevelés célja, feladatai ____________________________________________ 60 
2.1. Az iskolai egészségnevelés célja _______________________________________________________ 60 
2.2. Az egészségnevelés alapelve __________________________________________________________ 61 
2.3. Az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatok _______________________________________ 61 
2.4. Az egészségnevelés követelményei _____________________________________________________ 61 
2.5. Az egészségnevelési program tartalma __________________________________________________ 61 
2.6. Az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybevétele _______________ 64 

3. Egészségnevelés színterei az iskola keretein belül _________________________________ 64 

4. Az elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátítása __________________________________ 65 

5. A mindennapos testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló program _______________ 66 

6. Sikerkritériumok ____________________________________________________________ 67 

7. A fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatok_____________________________________ 67 
7.1.Jogi háttér ________________________________________________________________________ 67 
7.2. Célja ____________________________________________________________________________ 67 
7.3. Tartalmi elemei ____________________________________________________________________ 67 
7.4.Színterei az oktatásban ______________________________________________________________ 68 
7.5. Módszertani elemek ________________________________________________________________ 69 
7.6. Sikerkritérium _____________________________________________________________________ 69 

IV. Az iskolai környezeti nevelés programja __________________________________ 69 

1. A környezeti nevelés fogalma ________________________________________________ 69 



 4 

2. Célok ____________________________________________________________________ 70 

3. Feladatok __________________________________________________________________ 71 

4. A környezeti nevelés lehetőségei, módszerei, színterei ______________________________ 71 
4. 1. Lehetőségek ______________________________________________________________________ 72 
4.2. A környezeti nevelés színterei és módszerei iskolánkban ____________________________________ 72 

5. A környezeti nevelés összetevői ________________________________________________ 75 

6. Célok és feladatok megvalósítása _____________________________________________ 76 

7. A környezeti nevelési folyamatok egymásra épülése és értékelése __________________ 77 

8. Sikerkritériumok __________________________________________________________ 78 

9. Kapcsolatrendszer, kommunikáció ___________________________________________ 78 

10. Pedagógus-továbbképzés ___________________________________________________ 79 

11. Küldetésünk ______________________________________________________________ 79 

V. Az intézmény képzési rendje, élet és munkarendje ___________________________ 80 

1. Képzési rend _______________________________________________________________ 80 
1.1. Alapképzés és kiegészítő tevékenység ___________________________________________________ 80 
1.2. Az osztályba, csoportba sorolás elvei és rendje ___________________________________________ 80 
1.3. Tanulói jogviszony, átjárhatóság ______________________________________________________ 81 

2. Élet és munkarend __________________________________________________________ 84 
2.1. Általános munkarend _______________________________________________________________ 84 

VI. Helyi tanterv ________________________________________________________ 85 

1. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása __ 86 
1.1. Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása ___________________________________ 86 
1.2. A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása ____________________________________ 87 
1.3. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása ___________________________________ 87 
1.4. A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása ____________________________________ 88 

2. Tanórai keretek ___________________________________________________________ 89 
2.1 A választott kerettanterv _____________________________________________________________ 89 
2.2. A fenntartó által finanszírozott tanórák száma ____________________________________________ 89 

3. Választható tantárgyak, foglalkozások (szakkörök) és a pedagógusválasztás szabályai _ 102 
3.1. Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások _______________________________________________ 102 
3.2. Alkalmanként szervezett foglalkozások _________________________________________________ 103 

4. Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek __________________________ 106 

5. Az iskola által kínált nem kötelező tanórai és tanórán kívüli foglalkozások ___________ 107 

6. Az intézmény által felajánlott térítéses foglalkozások _____________________________ 108 

7. Intézményi szolgáltatások ____________________________________________________ 108 

8. Szociális ellátás ____________________________________________________________ 109 

9. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztásának elvei __________ 109 
9.1. Általános követelmények ____________________________________________________________ 109 
9.2. A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elve _________________________________________ 109 
8.3. Egyéb taneszközök kiválasztásának elvei _______________________________________________ 111 

10. Az otthoni (délutáni és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai ______________________________________________ 111 

11. A tanulók értékelése _______________________________________________________ 113 
11.1. Alapelv ________________________________________________________________________ 113 
11.2. A tantárgyi ellenőrzéseink módozatai _________________________________________________ 113 
11.3. Formái ________________________________________________________________________ 113 
11.4. A tanulmányi munka ellenőrzése_____________________________________________________ 114 
11.5. A tanulmányi értékelése ___________________________________________________________ 114 



 5 

11.6. Az iskola tantárgyi értékelési rendszere _______________________________________________ 115 
11.7. Szöveges értékelés az alsó tagozaton _________________________________________________ 117 
11.8. A szülő kérésére történő évismétlés eljárásrendje _______________________________________ 121 
11.9. A „felzárkóztatásra szoruló” tanuló értékelésének módja _________________________________ 121 
11.10. Tantárgyi osztályzatok tartalma ____________________________________________________ 121 
11.11. Nevelési eredményvizsgálataink ____________________________________________________ 122 
11.12. Magatartás, szorgalom értékelése __________________________________________________ 122 
11.13. A tanuló jutalmazásának formái ____________________________________________________ 125 
11.14. A tanuló büntetésének formái ______________________________________________________ 125 

12. Tanulóink fizikai állapotának felmérése ______________________________________ 126 

13. A közlekedésre neveléssel, a társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással, az 

erőszakmentes konfliktuskezelő technikákkal összefüggő ismeretek ___________________ 128 

14. A nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzeti, 

etnikai kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag ______________________ 129 

15. Iskolahasználók részvétele az iskola közéletében ________________________________ 131 
15.1. Tanulói részvétel _________________________________________________________________ 131 
15.2. Tanári részvétel__________________________________________________________________ 132 
15.3. Szülői részvétel __________________________________________________________________ 132 

16. A pedagógiai program és a helyi tanterv megvalósításának feltételei _______________ 133 
16.1. Tárgyi, infrastrukturális feltétele ____________________________________________________ 133 
16.2.Szakmai, személyi feltételek _________________________________________________________ 133 
Az iskola szervezeti felépítése ___________________________________________________________ 134 
16.3. Pénzügyi feltételek: _______________________________________________________________ 135 

VII. Pedagógiai Program kiigazítása emelt szintű angol nyelvi oktatással felmenő 

rendszerben a 2022-23-as tanévtől. ________________________________________ 135 

Bevezetés _____________________________________________________________ 135 

Kimeneti szintek _______________________________________________________ 138 

VIII. Legitimáció _______________________________________________________ 139 

1. A pedagógiai program, helyi tanterv érvényessége _______________________________ 139 

2. A pedagógiai program, helyi tanterv nyilvánossága ______________________________ 139 

3. A pedagógiai program elfogadása, jóváhagyása _________________________________ 140 

Felhasznált irodalom ___________________________________________________ 142 

Csatolt iratok __________________________________________________________ 143 

Helyi tanterv tantárgyi tervei (DVD-n) _____________________________________ 143 



 6 

I. Bevezető 
 "Ha az embert olyannak vesszük, mint 

 amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük. 

 De ha olyannak vesszük, amilyennek lennie 

 kell, akkor azzá tesszük őt, amivé lehetne." 

 (Goethe) 

 

Az 1990-es évek elején megkezdődött a közoktatási rendszer átszervezése, melynek eredmé-

nyeként nagyobb hangsúlyt kapnak a mikro folyamatok. 

1990-ben az önkormányzati törvény, majd az 1993-as közoktatási törvénymódosítás, 

1996-ban a Nemzeti Alaptanterv és más szabályozási dokumentumok jelentős változásokat 

hoztak. Ugyanakkor kiderült, hogy a Nemzeti Alaptanterv nem elégséges a szülők, a pedagó-

gusok és az oktatás irányítói számára egy átlátható tartalmi szabályozás kialakításához. Ez 

tette szükségessé a kerettantervek elkészítését. 

Ekkor az intézmény feladata volt, hogy a törvényi előírások betartásával - az 1993. évi 

LXXIX. törvény módosítása az 1999. LXVIII. törvény szerint; a 8/2000. (V.24.) OM sz. ren-

delet: A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet módosítá-

sa; a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX.21.) OM 

rendelet, a 32/1997. (XI. 5.) MKM-rendelet a nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról, - átdolgozza pedagógiai programját és helyi tantervét. 

A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 2003. évi LXV. 

törvényi módosítása további feladatokat határoz meg a közoktatás intézményeinek. A peda-

gógiai program átgondolása, átdolgozása, bővítése, továbbá a helyi tanterv 243/2003.(XII.7.) 

kormányrendelet szerinti elkészítése vált szükségessé 2004-ben. 

A törvénymódosításnak ekkor három alapvető célja volt: 

– A gyerekek használható, korszerű tudást kapjanak, hogy képessé váljanak egész éle-

tük folyamán új dolgokat megtanulni. 

– Megszűnjön a tanulók túlterheltsége. 

– Növekedjen a társadalmi egyenlőség. 

Mindezek megvalósulását szolgálja a szabályozó rendszer, amely kétpólusú (központi és he-

lyi) és háromszintű (NAT, kerettanterv, helyi tanterv). 

A NAT három területen célozta meg az áttörést: 

– intelligens tudás (kreativitás, tanítási technikák erősítése), 

– eszközjellegű tudás (a tanulók kompetenciái eltérő tudástartalmak mellett fejlődnek, 

ezért újra kell gondolni a tananyagot), 

– alkalmazható tudás (eljut a megértés és alkalmazás szintjére). 

A NAT további módosításának célja  

− a közös értékrend meghatározása, 

− a gyermeki jogok és a tanulási esélyegyenlőség érvényesítése, 

− kulcskompetenciák meghatározása, 

− az egységes alapokra épülő differenciálás megvalósítása. 

 

2011-ben elkezdődött az iskolarendszer teljes átalakítása, a régi törvényeket, rendelete-

ket folyamatosan hatályon kívül helyezték. Ma már új törvények, rendeletek határozzák meg 

az iskolai nevelő-oktató munkát az egységes iskolarendszer kialakítása jegyében. 

Ezek közül a legfontosabbak: 

– a 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény és annak módosításai, 

– a 229/2012.(VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végre-

hajtásáról, 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról. 
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− 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 7/2014. (I. 17.) 

Kormányrendelet a módosításról 

– 51/2012. (XII. 21) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásáról  

– A Nemzeti alaptantervkiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

(VI.4.) Korm. rendelet pedagógiai programmal, helyi tantervvel kapcsolatos rendelke-

zései, valamint ennek módosításaként megjelenő 5/2020. (1.31.) Kormányrendelet. 

 

Ezek a jelentős változások szükségessé tették a pedagógiai program átdolgozását, új helyi 

tanterv készítését. 

Az iskolában a nevelő-oktató munka a pedagógiai program alapján folyik. 

A pedagógiai program az iskola pedagógiai stratégiai terve, amely hosszú, illetve középtávra 

– az intézményben működő évfolyamok számához kapcsolódva legalább egy képzési ciklusra 

– határozza meg az iskolában folyó nevelés-oktatás rendszerét: céljait, feladatait és tevékeny-

ségeit. 

A pedagógiai program ebből következően az iskola szakmai önmeghatározásának dokumen-

tuma, egyben szakmai autonómiájának biztosítéka is.  

A pedagógiai programban, mint stratégiai tervben foglaltak, akkor valósíthatók meg, ha ahhoz 

kapcsolódva: 

- évente meghatározott aktuális célok és 

- az ehhez kapcsolódó feladatok teljesülnek. 

A pedagógiai program megvalósításának meghatározó feltétele az iskola éves rövid távú pe-

dagógiai célokat és feladatokat is tartalmazó munkatervének elkészítése és végrehajtása. 

A pedagógiai program magában foglalja: 

• a nevelési programot, 

• egészségnevelési programot, 

• környezeti nevelési programot, 

• a helyi tantervet. 

Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az első évfolyamon kezdődik, és a nyolcadik évfolyam 

végéig tart. 

Szakaszai: 

- az első évfolyamon kezdődő és a második évfolyam végéig tartó bevezető, 

- a harmadik évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó kezdő, 

- az ötödik évfolyamon kezdődő és a hatodik évfolyam végéig tartó alapozó, 

- a hetedik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó fejlesztő szakasz. 

 

Pedagógiai programunk átdolgozásakor az alábbiakra fordítunk kiemelt figyelmet: 

– A tudás alapú társadalom legfontosabb erőforrása az oktatás. 

– A pedagógia szakma és nem tudomány. 

– Szakmai elvárás, hogy az iskolát ne tantárgyakra, hanem gyerekekre szervezzük. 

– A jó pedagógus 

o Nem előadó, hanem animátor. 

o Megtanít tanulni, pozitív légkört alakít ki, példát mutat. 

o Felhasználja a tanulók tapasztalatait és a tanulót partnernek tekinti. 

o Figyel a nemzetközi tendenciákra és képes a folyamatos változásra. 

o Feladatának tekinti a sajátos nevelésű igényű, és a  beilleszkedési, tanulási és  

magatartási nehézséggel küzdő tanulók speciális  igényeinek figyelembe véte-

lét.  

– A gyerek mindenekfelett álló érdeke a legfontosabb. 

Feladatunk a pedagógiai programunkban és a helyi tantervünkben megfogalmazott szándék 

megvalósítása lesz. A fő hangsúly továbbra is a szakmai, módszertani fejlesztésen van. 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok, feladatok színvonalas megvalósítása a 

nevelőtestület együttes, összehangolt munkáját igényli. 
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1. Az intézmény működésének törvényi feltétele 
 

A köznevelési intézmény neve: Csillaghegyi Általános Iskola 

A köznevelési intézmény székhelye: 1038 Budapest, Dózsa György út 42. 

OM azonosító száma: 034829 

A köznevelési intézmény eredeti alapító szerve: Budapest III. kerületi Tanács VB. 

Az alapítás éve: 1965 

Az alapító okirat száma: 429/29/ÖK./1997.(VIII. 27.) Határozat 

 kelte: Budapest, 1997. augusztus 28. 

A köznevelési intézmény szakmai  

alapdokumentuma szerinti alapítója: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogok gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.  

A köznevelési intézmény fenntartó és működtető 

szerve: Észak-Budapesti Tankerületi Központ 

Székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 1. 

A köznevelési intézmény típusa: általános iskola 

Köznevelési és egyéb feladata: 

 Általános iskolai nevelés – oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás 

alsó tagozat, felső tagozat, SNI tanulók 

nevelése-oktatása 

 Maximális gyermeklétszám 480 fő 

 Iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 

A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 A köznevelési intézmény helyrajzi száma: 65537 

 Hasznos alapterület  2857 m2 

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
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2. Helyzetelemzés 

2.1. Az intézmény múltja  

Az iskola a III. kerület szélén Csillaghegy és Békásmegyer határán a Rókahegy lábánál talál-

ható. Az 1965-ben átadott 12 tantermes épületben kezdte meg működését. Jogelődje a Ráby 

Mátyás utcában működő általános iskola volt. Az alakulásakor a tanulók létszáma 300 fő kö-

rül mozgott. 

A békásmegyeri lakótelep építésekor a gyermeklétszám jelentős növekedése miatt 1982-ben 

az intézmény az udvarán épített 4 tantermes különálló épülettel bővült.  

A tanulók létszáma a 80-as évek közepén elérte az 510 főt, így az épületek túlzsúfolttá 

váltak. 

Az 1990-es évekre a lakosság összetételének változása miatt a gyermeklétszám 350-480 

fő közöttire csökkent. 

Beiskolázási körzete Csillaghegy Róka-hegy felőli oldala, amely délen a Határ utcáig 

tart, északon pedig a békásmegyeri lakótelepig. 

2.2. Az iskola mikrokörnyezete 

A tanulók Csillaghegy hegy felőli részének családi házas környezetéből és a lakótelep hegy-

oldali részéről, kisebb számban a Békásmegyer Ó-faluból és egyéb területéről jönnek az isko-

lába. Az itt élő családok jellegzetes adottságait és körülményeit tükrözi összetételük. A kü-

lönböző környezetből eleve társadalmi és szociális jellegű különbségeket hoznak magukkal. A 

lakótelepről a környezetre, az iskoláztatásra igényesebb szülők kérik gyermekük felvételét. 

2.3. Belső erőforrások 

2.3.1. Tárgyi feltételek 

A két épületben 16 osztályterem, 1 tornaterem, egy szükség tornaterem, 3 szaktanterem (1 

előadó, 2 technika), 1 számítástechnika terem, ezen kívül könyvtár, ebédlő, tálaló, orvosi szo-

ba segíti az oktató - nevelőmunkát. 

Az épületek körül 5700 m² az udvar, a zöld terület, amelyen egy salakos, egy műfüves 

sportpálya egy futópálya is van. A környezet ideális a 6-14 éves tanulók számára, elegendő a 

mozgásigényük kielégítésére. A legkisebbek részére fajátékokkal, homokozóval felszerelt 

játszóudvar biztosítja a mozgási lehetőséget. 

A tornaterem és a szükségterem, (utóbbi alacsony belmagasságú, pincében kialakított) 

lehetővé teszi a testnevelés órák szakszerű megtartását. 

Az iskola épületét 2006-ban EU-s pályázat segítségével az önkormányzat felújította. Fo-

lyamatos karbantartására, felújítására azóta is törekszünk. A folyosók, tantermek rendezettek, 

értékes tanulói munkák díszítik. Az udvaron a jelentős megújulás a gyerek – szülő - pedagó-

gus összefogás eredménye. Az udvar gondozásában a tanulók rendszeresen részt vesznek. 

Az oktatáshoz szükséges szemléltető eszközökkel való ellátottság átlagos szintű, az 

utóbbi időben sokat javult. A számítástechnika oktatásához szükséges feltételek (terem kiala-

kítása, géppark korszerűsítése) az elmúlt évben megvalósult. A tantermek bútorzatát folyama-

tosan lecseréltük, így most elmondhatjuk, hogy megfelelő. 

Az iskolai könyvtár jól felszerelt, kb. 13 000 kötetes könyvállománnyal rendelkezik, 

korszerűen kialakított. 
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2.3.2. Személyi feltételek 

2.3.2.1. Tanulók 

Az iskola 8 évfolyamos általános iskola, évfolyamonként általában két párhuzamos osztállyal. 

A tanulólétszám 450 körül alakul. Ez a csökkenő maximális osztálylétszámok miatt később 

várhatóan 420-400 közötti lesz. 

Napközis tanulócsoportok száma: az alsó tagozaton az osztályok számának megfelelő. 

Tanulószobát igény szerint indítunk (1-3.). 

Tanulóink többsége - főleg alsó tagozaton - egész napos ellátást, foglalkozást igényel. 

2.3.2.2. Nevelőtestület 

Az intézményben általában 40-44 körüli pedagógus álláshely van szükség szerint. Ösz-

szetételét tekintve a tantestület stabil, szakmailag igényes, a megújulás jellemzi. A szakos 

ellátottság 100%-os. 

Az oktató-nevelő munkát főállású könyvtáros tanár, rendszergazda, pedagógiai asszisz-

tensek, fejlesztő pedagógus, pszichológus segíti. 

A diákönkormányzat munkáját tanár segíti. 

A tantestület szakmailag, módszertanilag jól felkészült. Tagjai jó légkörben, egymást 

segítve színvonalas munkát végezve dolgoznak. Ezt tükrözik az elégedettségmérések. 

2.3.2.3. Adminisztrációs munkát végzők technikai dolgozók, és nevelői oktatói munkát 

segítők: 

Az engedélyezett technikai dolgozói létszám: 6 fő. 

A nevelőtestület munkáját egy gazdasági ügyintéző, gondnok, kertész-karbantartó, ta-

karító, portások segítik. A nevelő-oktató munkát segítők száma 6 fő. Iskolatitkár, rendszer-

gazda és 4 pedagógiai asszisztens segíti az iskola működését. 

2.3.3. Szervezeti felépítés 

Az intézményvezető közvetlen beosztottjai: a helyettesek és az iskolatitkár. 

Az általános vezető-helyettes az alsó tagozat és a délutáni foglalkozások munkájáért fe-

lel, a másik a felső tagozat, a könyvtár, a gyermekvédelmi felelős munkáját irányítja. 

A szakmai munkát a munkaközösségek vezetői is segítik. A nevelőtestület munkáját hat mun-

kaközösségben (alsó tagozat, délutáni foglalkozások, osztályfőnöki, humán, reál, innovációs), 

demokratikus légkörben választott vezető irányításával (szervezeti felépítés: SZMSZ-ben rög-

zítettek szerint) végzi. 

2.4. Tartalmi munka 

Az iskola kialakult hagyományai, programjai megoldást keresnek a lakótelepi és városszéli 

környezetben felnövekvő gyermekek nevelésében felmerülő problémák és a helyi adottságok-

ból adódó hátrányok kompenzálására. 

A pedagógusok mindenkor a tartalmi munka folyamatos fejlesztésére törekedtek, és tö-

rekszenek jelenleg is. Az egyéni fejlesztés, a differenciált munka esélyt ad a felzárkóztatásra 

és a tehetséggondozásra. 

A tanulók aktív részesei a tanulási folyamatnak, egyre több eredményes tanulási pro-

duktum születik tanórán és a tanórán kívüli foglalkozásokon. Sok az alkotó, a valamiben te-

hetséges diák. 

A tanulók többségére a jó magatartás és szorgalom a jellemző, ami a tanórák munkafe-

gyelmében is megmutatkozik. A kitűnő tanulmányi osztályzatok aránya 15-20 %, javítóvizs-

gára kötelezett tanulók évente 0,2-0,5 %, az évismétlők aránya 0-0,3 %. 

Végzős tanulóink egy része az első helyen megjelölt középiskolába kerül. 80-90% lesz 

érettségit adó középiskolás, közülük kb. 55-65 % gimnáziumban tanul tovább. 
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Sok tanulónk folytatja tanulmányait nyolc és hatosztályos gimnáziumokban. Felvételi 

arányuk 6-8 %, illetve hatosztályos gimnáziumnál 10-15 % körül stabilizálódik. 

Az iskolai és a külső tudás szintmérések, a tanulmányi versenyek, az eredmények nyil-

vánosságra hozatala, a tanévzárók pozitív élményt adó elismerései, a gyermekek tanuláshoz 

való viszonyának javításában és a belső motiváció felkeltésében főleg az alsóbb évfolyamo-

kon sikeresek. 

Az iskolai tantárgyi versenyeken és pályázatokon eredményesen szereplő tanulóink a 

kerületi megmérettetéseken is helytállnak. Általában van kiemelkedő eredménnyel versenyző 

tanulónk, aki a fővárosi versenyen is összemérheti tudását hasonló korú társaival. 

Sporteredményeink az utóbbi években sokat javultak. Több kiemelkedő eredményt elért 

sportolónk is van. 

A mindennapos testnevelés mellett népszerű az alsó tagozaton az úszásoktatás, a gyer-

mektorna, a "rock and roll", a foci, a nagyobbaknak pedig a küzdő sportok. Ezekre tanfolyami 

keretet biztosítunk. 

Az angol nyelvet 1986 óta emelt óraszámú tanterv alapján tanítottuk harmadik évfo-

lyamtól. Az idegen nyelv, elsősorban az emelt óraszámú angol nyelvet jelent, mely oktatásá-

nak színvonala megfelelő, a szakos tanár ellátottság is megoldott. Az angol nyelvoktatás iránt 

nagy a szülői igény, ezért a 2022-23-es tanévtől felmenő rendszerben felső tagozattól kezdve 

visszavezetjük az emelt szintű angol idegennyelvi oktatást. Alsó tagozattól pedig már második 

évfolyamtó lehetőséget biztosítunk az angol idegen nyelv későbbi emelt szintű alapozására is. 

A kerületi versenyen eredményesen szerepelnek tanulóink.  

A korszerű, felszerelt számítástechnika terem kialakítása lehetővé tette a számítógép 

felhasználói szintű oktatását. 

A diákönkormányzat fejlesztésében sikeres eredményeink vannak. Részt vesznek a ren-

dezvények szervezésében, a tanulói munkák értékelésében és az értékteremtésben, új ötletek-

kel színesítik a diákéletet. 

Az iskolai munka színvonala a pedagógiai és szülői elvárásoknak megfelelő. A hátrá-

nyos helyzetű és SNI-s tanulókkal való foglalkozás, a felzárkóztatás elsőrendű, kiemelt fel-

adata minden napközis nevelőnek, de ezen kívül nagy gondot fordítanak az önálló tanulásra, 

az egészséges életmódra, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére. 

A tanítási időn kívül szervezett programok eredményesen segítik a felzárkóztatást, a te-

hetséggondozást. A versenyeken elért eredményekben jelentős szerepük van. A jól működő 

választható foglalkozások változatos tartalmukkal eredményesen szolgálják a személyiség 

sokoldalú fejlesztését, s a város szélén élő gyerekek számára az értékes és hasznos időtöltést. 

Ezekről a jövőben sem szeretnénk lemondani. 

Megkülönböztetett figyelemmel foglalkozunk a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű 

tanulókkal. Sok munkát igényel a tanulók helyzetének, szociális ellátásának a felmérése. 

Az egészségnevelésnek mind alsó, mind felső tagozaton kialakult iskolai szintű prog-

ramja van, amelyet az iskolaorvossal együtt végzünk. Ezen belül a káros szenvedélyek meg-

előzésére különösen nagy gondot fordítunk. A természet és környezet védelmére, fejlesztésére 

iskolai szinten, tantárgyakba építve, külön feladatokkal neveljük tanulóinkat. 

A szakmai munka fejlesztésének legfontosabb színterei a munkaközösségek, ahol de-

mokratikus légkörben, kollektív munka eredményeként olyan feltételeket teremtünk, ahol 

érvényesülhet az alkotó, módszertani szabadság, az önállóság és a pályázatokon való részvé-

tel.
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2.5. Kapcsolatok 

2.5.1. Szülőkkel való kapcsolattartás 

Hatékony kapcsolatot alakítottunk ki a szülőkkel. Kérdőíves formában többször kértük a 

szülők véleményét az iskolában folyó munkáról, programokról, a szülők iskolával szembeni 

elvárásairól. Ennek alapján megállapítható, hogy a szülők többségének általában jó vélemé-

nye van az iskolában folyó oktató-nevelő munkáról. Kritikus véleményükkel, javaslataikkal 

általában segíteni kívánják munkánkat. Évente három alkalommal szülői értekezletet, négy 

alkalommal közös fogadóórát tartunk. 

Réteg szülői értekezletek:  8. évfolyamon pályaválasztási, 

 leendő első évfolyamos szülői értekezlet. 

Évente két alkalommal nyílt napot szervezünk az érdeklődő szülőknek és a leendő első 

osztályos gyerekek szüleinek 

A szülői választmány tagjai rendszeres tájékoztatást kapnak az iskola életéről, program-

jairól, fejlesztési terveiről. Jogosítványait gyakorolja. 

2.5.2. Fenntartóval való kapcsolttartás 

A fenntartó és az iskola közötti kapcsolattartás területei: információk átadása, tapaszta-

latgyűjtés, egyeztetés szakmai és gazdasági kérdésekben. 

2.5.3. Egyéb kapcsolatok 

A szakmai munkával kapcsolatos kérdésekben kapcsolatot tartunk a Fővárosi Pedagógi-

ai Szakszolgálattal, a kerületi szakmai munkaközösségekkel. 

Megfelelő, rendszeres a kapcsolatunk a Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi 

Központtal. 

 

A szakmai munka fejlesztése érdekében kapcsolatot tartunk még a középiskolákkal, más 

oktatási intézményekkel, pedagógus szakmai és érdekképviseleti szervekkel, kulturális intéz-

ményekkel. 

Csillaghegy és Békásmegyer óvodái (önkormányzati és egyéb fenntartású) az első osz-

tályosok beiskolázását megelőzően kapcsolatba lépnek velünk, kérik a szülők tájékoztatását. 

A körzetünkben élő óvodásokkal közös programot is szervezünk. 
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II. Az intézmény nevelési programja 
 

 "Annak, ki nemzetét igazán szereti 

 műveltség dolgában alkudozni, 

 s annak egy alacsonyabb fokával  

 megelégedni nem szabad." 

  (Eötvös József) 

 

1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai 

1.1. Pedagógiai alapelvek 

Olyan állampolgárokat kell nevelnünk, akik számára a legfontosabb az emberi méltó-

ság, akik az élet értelmét az értelmes életben látják, mely egyet jelent a kultúrált, a harmoni-

kus, az erkölcsös emberi életmóddal. 

Ez a nevelési cél olyan embereszményt állít a nevelés középpontjába, aki törekszik az anyagi 

létbiztonságra, de különös gondot fordít a szellemi javak, a lelki örömök kialakítására is. 

Az iskola nevelő-oktató munkájának alapelve a gyermekszereteten alapuló, a gyerme-

ki jogokat tiszteletben tartó, gyermekközpontú pedagógia. 

A társadalom elvárja az iskolától, hogy az adott kor műveltségi anyagát átszármaztassa 

a felnövekvő nemzedékre, képessé tegye az ifjúságot az önművelésre, alkalmassá a korszerű 

ismeretanyag elsajátítására, hogy tovább tudja fejleszteni az iskolában megszerzett tudását, 

valamint, hogy szilárd erkölcsi értékrendet alakítson ki. 

Társadalmunkra jellemző az állandó fejlődés. Az átlagos ismeretszint növekszik, de az 

emberek közötti kapcsolatokra vonatkozó nézetek is folyamatosan változnak. A társadalmi 

változások üteme egyre gyorsabb, s maga a tudomány is egyre összetettebb. Bonyolultabbak 

azok a problémák, amelyeket meg kell oldanunk. E problémák megoldásához elsősorban em-

beri kreativitás szükséges. 

A nevelés és oktatás egyik legfontosabb alapelve, hogy a lehető legnagyobb mértékben 

fejlessze minden gyerek kreativitását. Ez sokkal több annál, mint ha pusztán korszerű ismere-

teket közvetítünk. Olyan nevelésre és oktatásra van szükség, amelynek során minden tanuló 

megismeri saját lehetőségeit, és nevelőjével együtt arra törekszik, hogy ezen belül elérje a 

lehető legmagasabb szintet. 

Fontos pedagógiai alapelvünk a gyermekek mindenekfelett álló érdeke, amely a megfe-

lelő színvonalú gondoskodást jelenti, a hátrányos megkülönböztetés és az aránytalan terhelés 

teljes kizárásával. 

 

A nevelés és az oktatás nem választható el egymástól, nem állítható szembe egymással. Az 

oktatás a nevelés része. 

 

Alapelvek: 

• A pedagógiai munka lényege: a szabadságra nevelés. Az irodalom tanításával, a nyelvek 

oktatásával, a zenei neveléssel, a matematika, fizika, történelem oktatásával, a sporttal, 

technikával és informatikával a fiatal ember személyes szabadságát kell szolgálni. 

• Segíteni kell a gyermeket egyéni képességeinek kibontakozásában. 

• Tiszteletben kell tartani a tanulók személyiségét, figyelembe venni egyéni képességeiket. 

Törekedni kell arra, hogy egyetlen tehetség se kallódjon el. 
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• Diákokkal előre meg kell ismertetni a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják a velük szembeni elvárást. 

• A fiatalokat a felelős állampolgári létre, az egymásért való felelősségre, a család, haza, 

munka szeretetére és megbecsülésére kell nevelni. 

• Az értelem fejlesztésével együtt fontos az érzelmi és akarati élet formálása. 

• Meg kell tanítani a kudarcot is elviselni, feldolgozni és értékelni. 

• A nevelésen és az oktatáson sugározzon át a természethez való megváltozott viszony, az 

ökológiai szempontok előtérbe kerülése, az élet és a természet szeretete, a természeti kin-

csek és az épített örökség megbecsülése. 

• Tervszerű és következetes nevelő-oktató munkával fejleszteni kell a tanulók alapkészsége-

it. 

• Erősíteni kell a tanulók iskolához való kötődését. Ennek érdekében olyan légkört kell 

megteremteni, hogy az iskolában otthon érezhessék magukat a gyerekek. 

• Az iskolában olyan, - az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a tudományokra vonat-

kozó – ismereteket kell közölni, melyek megalapozzák a tanulók széleskörű műveltségét, 

elősegítik az értelmi, erkölcsi eligazodásukat az őket körülvevő világban. 

• Erkölcsileg, szellemileg és testileg egészséges nemzedéket kell nevelni. 

• Fontos a pontosság, fegyelem és az önfegyelem gyakorlása. 

• A tanulóknak érezniük kell a felelősséget a Föld globális problémái iránt, és tudatosítani 

kell bennük, hogy a mindennapi életben is figyeljenek környezetünk megóvására. 

• Törekedni kell a szociális hátránnyal, tanulási nehézséggel vagy beilleszkedési-, magatar-

tási zavarral küzdő gyerekek hátrányának leküzdésére. 

• Fontos a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, valamint aktív részvétel a lakóhelyünk 

életében. 

1.2. Célok, feladatok 

Az iskolai nevelő-oktató munka célja a tanulók sokoldalú személyiségfejlesztése, 

amely az ezt kibontakoztató pedagógiai folyamatban valósul meg. A folyamat során közvetí-

tünk alapvető, tudományos igényű ismereteket, erkölcsi, etikai értékeket, helyes magatartási, 

viselkedési normákat, valamint fejlesztjük tanulóink értelmét, gondolkodását, kommunikációs 

és manuális képességét egy tudatosan irányított tevékenységrendszer által. 

Szellemileg, testileg, erkölcsileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni a ránk bízott 

gyermekekből, ezért iskolánkban a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a lelki-

ismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek együttműködésének ki-

bontakoztatása, a tolerancia alapján szerveződnek a tanítási-tanulási folyamatok. 

Cél, hogy tanulóink olyan alapvető ismeretek birtokába jussanak, amelyek segítségével 

képesek bekapcsolódni az őket körülvevő mikrokörnyezet életébe, ugyanakkor nyitottak legye-

nek a makrovilág eseményei iránt is. 

Nyitott, igényes, alapismeretekkel rendelkező tanulókat akarunk nevelni, akik reális ön-

ismeret, önértékelés birtokában a további tanulmányokra, magasabb szintű ismeretek meg-

szerzésére is képesek, akiknek belső igényükké válik az életen át tartó tanulás. 

Nekünk olyan gyermekeket kell nevelnünk, akik számára felnőtt korban az emberi méltóság 

fontos, akik az életük értelmét az értelmes életben látják, amely harmonikus, kulturált, erköl-

csös emberi életmóddal azonos, akik törekednek ugyan az anyagi lét biztonságára, de különös 

gondot fordítanak a szellemi javak, a lelki örömök kialakítására is.  

Ez olyan pedagógiai munkát feltételez, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, 

egész személyiségének a fejlesztése áll a középpontban. 

Az egységes követelmények, az ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a célt szolgál-

ják, hogy a tanulók - adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli ismeretszerzésük-

kel, egyéb tevékenységeikkel - minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. 
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Minden gyerek kapjon esélyt arra, hogy tehetségének, adottságának megfelelően ki-

bontakozzon tanulmányi munkája során. 

Az ismeretek elsajátítása a legfontosabb eszköze annak, hogy a tanulók értelmi, önálló 

ismeretszerzési, kommunikációs, cselekvési képességei kialakuljanak. A tanulók képzésekor - 

életkori sajátosságainak megfelelően, fejlettségi szintjükhöz méretezetten - az emberre, a tár-

sadalomra, a természetre, a tudományokra, a technikára, a művészetekre vonatkozó kultúra 

alapvető eredményeit közvetítjük. Az összefüggések feltárásával megalapozzuk tanulóink 

műveltségét, világszemléletét, világképének alakulását, segítjük eligazodásukat szűkebb és 

tágabb környezetükben. 

Ez csak akkor lehetséges, ha az iskola nevelési, tanítási - tanulási folyamata, pedagógiai 

programja lehetőséget ad 

• a sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának egyaránt, 

•  ha fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaraterejét, 

•  ha hozzájárul életmódjuk, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokoza-

tos kialakításához. 

Célunk olyan iskolai légkör és tartalmi munka megteremtése, ahol jól és biztonságo-

san érzi magát tanuló és pedagógus, ahol a tanuló aktív részese a tanulási folyamatnak. 

Ezért a pedagógus egyik legfontosabb feladata, hogy diákjaiban felébressze az önmű-

velés, a folyamatos tanulás iránti igényt (motiválja az ismeretszerzésre), illetve elsajátíttassa 

a hatékony, önálló tanulás módszereit, technikáit. 

Szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak, a munkának 

becsülete legyen. 

Segítünk tanulóinknak észrevenni és értékelni a jót, megelőzni és felismerni a rosszat. 

Célunk, hogy törekedjünk az iskolahasználók elégedettségére. 

Ennek érdekében a kulcskompetenciák fejlesztése mellett - felméréseink alapján - leg-

fontosabb feladatunk: 

• a gyermekek egyéni képességeinek, gondolkodásának, értelmi képességeinek fej-

lesztése, 

• a tisztességre, erkölcsös életmódra nevelés, 

• az anyanyelv és az idegen nyelv megfelelő szintű elsajátítása, 

• a rendre, fegyelemre nevelés, 

• a szeretetteljes bánásmód biztosítása, 

• a továbbtanulásra való felkészítés. 

Intézményünkben az általános műveltséget megalapozó, alapkészséget fejlesztő oktatás, 

nevelés folyik, amely számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, tovább építhető 

alapképzettséget nyújt, ahol gyermekeink felkészülnek a képességeiknek, érdeklődési körük-

nek megfelelő továbbtanulásra, a társadalmi életbe való beilleszkedésre. 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrációs oktatását nevelését a személyi és tárgyi 

lehetőségek függvényében oldjuk meg.  

Elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolat révén folyamatosan részt kívánunk venni szű-

kebb lakóhelyünk életében. Ennek érdekében a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartáson 

túl, igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredmé-

nyeiről minél többet megismerhessenek a szülők és lakóhelyünk polgárai. Lehetőség szerint 

részt veszünk a Csillaghegyi és a Békásmegyeri Művelődési Központ rendezvényein. 

 

Célok, feladatok: 

− Az iskolában folyó oktató-nevelő munkának tehetséggondozó és felzárkóztató prog-

ramokkal támogatnia kell az egyéni képességek kibontakozását. 

− Gondoskodni kell: 

▪ az általános és széles alapműveltség biztosításáról minden tanulónál, 

▪  tanulási kudarcok megelőzéséről, 

▪ a sikeres beilleszkedés elősegítéséről, 
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▪ a szociális hátrányokból adódó nehézségek kompenzálásáról, 

▪ az önismeret fejlesztéséről, 

▪ az önellátásra való képesség és igény kialakításáról a napi szükségletek kielégí-

tésében (tisztálkodás, öltözködés, iskolai felszerelés stb.), 

▪ a testi nevelésről, mely a tanórákon, kirándulásokon és túrákon, különféle 

sportrendezvényeken, sportköri foglalkozásokon valósul meg, 

▪ a tanuláshoz szükséges szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztésé-

ről, 

▪ arról, hogy a tanulók rászokjanak a tanórák alatti munkafegyelemre, a házi fel-

adatok elkészítésére, az iskola házirendjének megtartására, valamint az utcán, a 

közlekedésben való fegyelmezett viselkedésre. 

− Fontos: 

▪ a család tiszteletére, a szülők, nagyszülők megbecsülésére, szeretetére, udvari-

asságra, figyelmességre, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartá-

sára nevelés, 

▪ az esztétikai nevelésben a képzőművészetek, a zenei kultúra oktatása, valamint 

a beszéd, a viselkedés, az öltözködés és a környezet kultúrájának elsajátítása. 

▪ Magyarország megismerése, szeretete és megóvása, 

▪ a nemzeti kultúra ápolása, hazaszeretetre nevelés, hagyományaink, ünnepeink 

megismertetése, átörökítése. 

− A tanulók legyenek képesek: 

▪ az idejüket önállóan és hatékonyan beosztani, 

▪ saját képességeiknek megfelelő szinten teljesíteni a tanulmányi követelménye-

ket. 

1.2.1. Legfontosabb célkitűzéseink, közvetítendő értékek 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, 

érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlesztés szempontjából kiemelten fontos, 

alább felsorolt értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződés-

sé, és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat. 

1.2.1.1. A társadalmi eredményességre vonatkozó értékek közvetítése 

A tudással, műveltséggel kapcsolatos értékek 

• igény a világ és önmagunk megismerésére, 

• törekvés a jelen megismerésére, megértésére, 

• nyitottság az új ismeretek befogadására, 

• igény a folyamatos és fakultatív önművelésre, 

• logikus, rugalmas gondolkodás, 

• fogékonyság a szépség, az esztétikum iránt, 

• problémaérzékenység. 

A munkával kapcsolatos értékek 

• kötelességtudat, szorgalom, kitartás, céltudatosság, rendszeresség, alaposság, fi-

gyelem, 

• törekvés az optimális teljesítmény elérésére, 

• alkalmazkodás a változó követelményekhez, feladatokhoz, 

• a munka ésszerű megszervezése, 

• takarékosság, gazdasági racionalitás. 

.2.1.2. A humanista értékrendszer közvetítése 

A hazával, a nemzettel kapcsolatos értékek 

• a szűkebb ,,haza” (Óbuda, Békásmegyer Csillaghegy) szeretete, megóvása, 

• a nemzeti múlt megismerése, emlékeink tisztelete, 
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• a nemzeti és népi hagyományok megismerése, védelme, 

• a nemzeti szimbólumok tisztelete, 

• jogos nemzeti büszkeség, hazaszeretet, 

• a világban betöltött helyünk, szerepünk reális megítélése, egészséges nemzeti ön-

becsülés. 

A civil társadalommal kapcsolatos értékek 

• alkotmányosság, törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete, 

• az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása, 

• érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt, 

• az emberek egyenlőségének elismerése, 

• a faji, vallási, etnikai különbségek elfogadása, 

• a különböző népek egyenjogúsága, 

• a nemek közötti hátrányos megkülönböztetés elutasítása, 

• az európai hagyományok, az európai kulturális örökség tisztelete, 

• a közép-európai régió népeivel való közösség, 

• igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységre, 

• törekvés a demokrácia érvényesítésére. 

1.2.1.3. "Stabil, autonom" személyiség kialakítása: 

• a világ megismerésének igénye, 

• igény az önismeretre, önnevelésre, az egyéniség kibontakoztatására, 

• önállóság fejlesztése, 

• törekvés a belső stabilitás, harmónia megteremtésére, 

• nyitottság az alkotás, a gondolkodás, a jól végzett munka örömére, a pozitív embe-

rekre, élményekre, 

• felkészülés a jogok és kötelességek gyakorlására, 

• felkészülés a harmonikus családi életre. 

1.2.1.4. Készségek, képességek kialakítása 

• az alapkészségek biztos alapokra helyezése, megerősítése, 

• kommunikációs készségek fejlesztése (magyar, idegen nyelv), 

• igény az önálló tanulás képességének kialakítására, 

• informatikai kommunikációs készségfejlesztés, 

• esztétikai, vizuális, mozgási készségek, képességek fejlesztése, 

• önismeret, reális "én-kép" kialakítása, 

• "kreatív" vállalkozóképesség képességeinek, készségeinek elsajátítása. 

1.2.1.5. A biológiai lét értékeinek kialakítása  

• az élet tisztelete, védelme, 

• az egészség megőrzése, 

• az egészséges és kulturált életmód iránti igény, 

• a testmozgás iránti igény, 

• az önellátás képességének kialakítása, 

• az egészségvédelem (káros szokások ismerete, elutasítása, a balesetek megelőzé-

se), 

• a természeti környezet megóvása, az állatok és a növények védelme, szeretete, 

• fogékonyság az élő és élettelen természet szépsége iránt, 
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1.2.1.6. Társas kapcsolatra vonatkozó értékek kialakítása 

A személyes kapcsolatok értékei 

• iskolai hagyományok őrzése, 

• a család fontossága, szülők, nagyszülők tisztelete, megbecsülése. 

Szociális kapcsolatok értékei 

• a másik ember elfogadása, készség az együttműködésre, 

• megbízhatóság, becsületesség, őszinteség, szavahihetőség, tisztesség, 

• szolidaritás, 

• empátia, 

• tolerancia. 

A mindennapi érintkezéssel kapcsolatos értékek 

• fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra, 

• kulturáltság a viselkedésben, kommunikációban, 

• mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása, 

• fegyelem és önfegyelem, 

• udvariasság, figyelmesség, segítőkészség, 

• a durvaság, az erőszak elutasítása, 

• alkalmazkodás, 

• törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, 

• készség a megegyezésre. 

1.2.2. Kiemelt feladataink 

1.2.2.1. A nevelőmunka kiemelt feladatai 

• az elemi erkölcsi és magatartási normák kialakítása, 

• a viselkedéskultúra fejlesztése, 

• a haza iránti elkötelezettség kialakítása, 

• az egészséges életmódra neveléssel az egészség megőrzése, a káros szokások, szen-

vedélyek kialakulásának megelőzése, 

• a környezet megóvása, fejlesztése, védelme, 

• a szellemi és fizikai munka igényének, annak megbecsülésének megalapozása, 

• az életkornak megfelelő értékrend, döntési képesség kialakítása. 

A nevelés elsősorban nem normák és szabályok közvetítése, hanem személyes példamu-

tató és jól irányított egyéni és kollektív cselekvések szervezése. 

A folyamat értelemszerű irányítója a pedagógus, akinek meg kell ismerni a gyermek 

személyiségét, annak tiszteletben tartásával vállalnia kell alakítását. 

1.2.2.2. Az oktató munka kiemelt feladatai 

Az általunk meghatározott órakeretben, a megválasztott, lineárisan építkező koordinált 

tananyaggal és adekvát módszerekkel fejleszteni kívánjuk tanulóinknál: 

• a megfigyelés - centrikus, problémafeltáró gondolkodást, 

• az emlékezetet, a memorizálást, ismeretek felidézését, 

• a helyes kommunikációt, 

• az összehasonlítási, ok- okozati, a viszonyítási és bizonyítási vagy cáfolati képessé-

geket, 

• a kreativitást (cselekvésre való készséget, kísérletezést, elemzések alkalmazását a 

tanítási - tanulási folyamatban). 
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Metodikai elképzelésünk: 

o tudatos írásos rákészülés, 

o a nem kötelező órák felhasználása (felvételin is segíthet), 

o a gyerekvédelmileg nyilvántartott gyermekek bevonása a felkészítésbe 

(délutáni foglalkozás, tanulószoba, fejlesztés), 

o pedagógus továbbképzés, 

o mérésmetodikai szakmai továbbképzés. 

1.2.2.3. Az egyes tantárgyak legfontosabb oktatási feladatai 

• Az anyanyelvi kultúra és az irodalmi műveltség, a kommunikációs kultúra, a szociális 

készség megalapozása, fejlesztése. Az anyanyelvi képzés átszövi a teljes oktatási - neve-

lési folyamatot. Fel kell keltenünk tanulóinkban az olvasás és a szép magyar nyelvhasz-

nálat iránti igényt. Olyan módszereket kell választanunk alsó és felső tagozaton egy-

aránt, amelyek ezt a célt magas szinten szolgálják. Az eddigi szép eredményeket még to-

vább lehet fejleszteni. A sok verseny, a gyermekek sikerélményhez juttatása, mind célja-

ink megvalósítását szolgálják. 

• Az idegen nyelvek oktatási folyamatának eredményeként ki kell, hogy alakuljon a gyer-

mekekben a gyakorlati nyelvi készség. Tudják a mindennapi életben használni az iskolá-

ban tanultakat. Ismerjék meg más népek kultúráját, értékeit. 

• A matematika oktatás alapvető feladata, alkalmazásra képes matematikai ismeretek nyúj-

tása. Elengedhetetlen, hogy a lassabban haladóknál is kialakítsuk a gondolkodás igényét, 

ezért fontos szerepe van a differenciálásnak. 

• A történelemtanítás alapvető feladata, hogy a diákok életkorának megfelelően segítsen a 

jelen társadalom viszonyai közötti eligazodásban. Fontos az értékközvetítő szerepe. A 

Magyarországhoz kapcsolódó ismeretek keretében fejlesztjük a hazaszeretetet, a nemzet-

tudatot, ápoljuk a hagyományokat, megismertetjük, felkutatjuk szűkebb és tágabb lakó-

helyünk múltját.  

• Olyan történelemszemlélet kialakítására kell törekednünk, amely képessé teszi a tanuló-

inkat arra, hogy hazánk és nemzetünk történelmi múltját az emberiség történelmének ré-

szeként, folyamatában ismerjék és értsék.  

• A természettudományi tantárgyak tanításakor feladatunk a természettudományos szemlé-

let kialakítása, az egészségvédelemre, az egészséges életmódra nevelés, a környezetvé-

delem. A biológia és földrajz tanításában ezeknek még nagyobb szerepet kell kapniuk. 

Meg kell értetni a gyerekekkel, hogy a Földön az ember természeti és társadalmi lény-

ként él, s ez megköveteli az erőforrások ésszerű felhasználását. 

• A fizika és kémia tantárgyak elsajátítása hozzájárul ahhoz, hogy eligazodjanak a min-

dennapi élet, illetve a technika által felvetett egyszerűbb kérdésekben. 

• A művészetek oktatásakor feladatunk a kreatív szemlélet kialakítása, az egyéni ízlés 

formálása, élményszerzés, a vizuális és manuális készségek fejlesztése, az alkotómunka 

örömének a felismerése. Mind az aktív éneklés, mind a zenehallgatás hat az érzelmi élet-

re, ezért igen fontos személyiségfejlesztő eszköz. A vizuális nevelés feladata a látható vi-

lág megértéséhez, alakításához szükséges képességek és készségek fejlesztése. 

• A művészeti nevelés jó színvonalát megtartva, további új lehetőségeket kell keresni. 

• Az informatikaoktatás legfontosabb feladata a tanulók értő felhasználóvá nevelése. Biz-

tosítani kell, hogy a gyerekek az iskolában ismerjék meg a számítástechnika alapjait. Ki 

kell alakítani bennük az igényt informatikai ismereteik folyamatos megújítására. 

• A gyakorlati ismeretek oktatásának alapvető célja, hogy megismertesse a tanulókkal a 

természet- és a társadalomtudományok korszerű alkalmazásának legfontosabb módszere-

it. Adjon a mindennapi élethez szükséges alapismereteket. Fontos e tantárgyak pályaori-

entáló szerepe. 

• A testnevelés és a sport biztosítja a testi - lelki egészséget. Fejleszti az állóképességet, az 

akaratot, fegyelemre, kitartásra nevel. Fontos, hogy játékos mozgástevékenységgel fej-
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lesszük a tanulók mozgásműveltségét, pótoljuk az esetleges lemaradást, elégítsük ki a 

gyerekek mozgásigényét. Erőfeszítésre késztető, de nem kilátástalan követelményeket 

kell eléjük állítani. Ez csak differenciáltan érhető el. 

• Az iskolai testnevelés célját csak a tanórán kívüli sportfoglalkozásokkal együtt képes el-

érni. 

• Az etika/ hit és erkölcstan célja az alapvető erkölcsi szabályok és normák megismrése. 

• A dráma és színház célja a kreativitás fejlesztése. 

• A nép és honismeret célja a hagyományaink őrzése. 

• Az egyes tantárgyakon belül sok lehetőséget kell biztosítani a megmérettetésre verse-

nyek, bemutatók, kiállítások stb. formájában. 

1.2.2.4. További feladataink 

Intellektuális (értelmi) oktatás - nevelés területén 

• korszerű, tudományos alapokra épülő, továbbfejleszthető ismeretanyag közvetítése, 

• a gyerekek megismerés, megértés és tanulás iránti érdeklődésének felkeltése, 

• a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon, 

• a helyes tanulási szokások megalapozása, 

• a tanulási nehézségek leküzdésében aktív közreműködés szükséges az arra rászoruló 

gyerekekkel, 

• törődni azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek szociális - 

kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak, 

• a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, és ez által motivált munkában fejlesz-

teni a gyermekekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, előmozdítva érze-

lemvilágának gazdagodását, 

• az egyéni képességek kibontakoztatása, 

• lehetőséget adni gyermekeinknek kreativitásuk kibontakozásához, fejlesztéséhez. 

Feladataink az értékek közvetítése területén 

• tudatosítani gyermekeinkben a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető érté-

keket, 

• erősíteni a humánus magatartásmintákat, szokásokat, 

• a gyermek jellemét formálva szolgálni a személyiség érését, 

• a tanulók azon képességének, készségének fejlesztése, amelyek a környezettel való 

harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek, 

• tanórai és tanórán kívüli foglalkozások közben, a tanulói közösségben való élet so-

rán fejleszteni a gyerekek önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítő-

készségét, szolidaritásérzését, empátiáját, 

• olyan helyzet teremtése, amelyben a gyerek gyakorlati módon igazolhatja megbízha-

tóságának, szavahihetőségének, becsületességének értékét, 

• gyermekeink felkészítése a harmonikus családi életre, 

• tudatosítani a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét, néhány 

szabályát, 

• tisztázni az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontossá-

gát a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban 

• fejleszteni a gyerekekben a nemzeti azonosságtudatot, erősíteni az Európához való 

tartozás tudatát, 

• késztetni a tanulókat más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, élet-

módjának megismerésére, megbecsülésére. 
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1.3. Az intézményben folyó nevelő - oktató munka módszerei, eszköz- és 

eljárásrendszere 

A nevelő-oktató munka ismeret- és értékátadó tevékenység, amely csak akkor lehet 

eredményes, ha módszereiben, eszközeiben, eljárásaiban tekintettel van a tanulócsoportok hete-

rogén összetételére, a tanulók életkori sajátosságaira, és kellő teret biztosít a tanulói aktivitás-

nak az ismeretszerzés folyamatában. Ennek néhány fontos eszköze a pedagógiai gyakorlatból: 

- Az oktatás legfontosabb eszköze a tanmenet, amely az aktuális tanévre készül. 

- Az eljárásoknak, eszközöknek igazodnia kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi 

fejlettségéhez, a képességekhez. 

- Szorgalmazni kell a tanulói aktivitást, tág teret kell adni az egyéni munkamódszereknek 

és ezzel hozzá kell segíteni a tanulót az egyéni tanulási stratégia kialakításához. 

- Az értékelésnek a kapott feladatok megvalósításának módja és színvonala, a problémák-

ra adott válaszok minősége szerint kell történnie. 

- A komplex személyiség fejlesztésében fontos szerepet kell kapnia az önismeretnek – az 

erős és gyenge pontok felismerésének, a fejlett és reális önértékelésnek, az önbizalom 

erősítésének, a kezdeményező és vállalkozó készségeknek, az ítélőképességnek, az er-

kölcsi és esztétikai érzékenységnek, az érzelmi intelligencia kialakításának. 

- Fontos: 

• a tanulási technikák és módszerek tanítása, átadása, folyamatos karbantartása, 

• az elektronikus médiumok alkalmazása az oktató-nevelő folyamatban. 

- Nevelési módszereink két nagy csoportba oszthatók: 

• Közvetlen, direkt módszerek, amelyek során a pedagógus közvetlenül, személyes 

kapcsolat révén hat a tanulóra. 

• Közvetett, indirekt módszerek, amelyekben a nevelő hatása áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. 

Ezek mindenkor igazodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, ké-

pességeihez, a nevelő személyiségéhez, pedagógiai kulturáltságához, felkészültségéhez, vezetői 

stílusához, valamint a mindenkori szituációhoz. 

Minden nevelési szituáció más-más módszer, illetve módszerkombináció alkalmazásával 

oldható meg. 

1.3.1.Eljárások, módszerek 

• A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei 

➢ Az oktatás valamennyi módszere, 

➢ meggyőzés, 

➢ minta, példa, példakép, példakövetés, 

➢ eszménykép, 

➢ bírálat, önbírálat, 

➢ beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás, 

➢ előadás, vita, beszámoló. 

• A tevékenység megszervezésének módszerei 

➢ követelés, 

➢ megbízás, 

➢ ellenőrzés, 

➢ értékelés, 

➢ gyakorlás, 

➢ játékos módszerek. 

• A magatartásra ható módszerek 

➢ ösztönző módszerek:  

− ígéret, 

− helyeslés, 
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− bíztatás, 

− elismerés, 

− dicséret, 

- szóbeli: osztályközösség előtt, 

  iskolai összejövetelen (iskolagyűlés, tanévzáró ünnepély, büsz-

keségeink faliújság), 

- írásbeli: szaktanári, 

  osztályfőnöki, 

  intézményvezetői, intézményvetető helyettesi, 

  oklevél, 

  kitüntetés  

− osztályozás, 

− jutalmazás: versenyeredmények, kiemelkedő teljesítmények esetén, 

 lehet: szóbeli vagy írásbeli dicséret, 

   oklevél 

   jutalom (tárgyjutalom, kirándulás, táborozás), 

➢ kényszerítő módszerek: 

− felszólítás, 

− követelés, 

− utasítás, 

− büntetés 

- szóbeli: egyénileg (észrevétel, egyszerű kioktatás, dorgálás, feddés, hatá-

rozott rendreutasítás), 

  osztályközösség előtt (észrevétel, egyszerű kioktatás, dorgálás, 

feddés, határozott rendreutasítás), 

- írásbeli: osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás, 

 intézményvezetői figyelmeztetés, intés, rovás, 

- nevelőtestület elé állítás, 

- párhuzamos osztályba való áthelyezés, 

- másik iskolába való áthelyezés. 

➢ gátlást kiváltó módszerek: 

− felügyelet, ellenőrzés, 

− figyelmeztetés, intés, 

− tilalom, 

− elmarasztalás. 

1.3.2. Eszközök, módszerek 

• Verbális eszközök 

➢ beszéd, beszélgetés: szabad, vagy irányított, 

  spontán, vagy tervezett, 

  egyéni, vagy csoportos, 

➢ interjú. 

• Nem verbális eszközök 

➢ arckifejezés, tekintetváltás, 

➢ testközelség, 

➢ testhelyzet, testtartás, 

➢ mozdulatok, gesztusok, 

• Szociális technikák 

➢ ön és az emberismeret fejlesztéséhez (fejlesztő interjú, fejlesztő beszélge-

tés), 
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➢ szociális készségfejlesztő technikák (problémamegoldó és konfliktuskeze-

lő készség és képesség fejlesztése, erősítése), 

− minta és modellnyújtás, 

− megerősítés, buzdítás, 

− szerepjáték, dramatizáló tevékenység. 

1.4. A célok és feladatok megvalósulása 

• Nyitottak vagyunk az új kezdeményezésekre, ötletekre. 

• Az oktatás - nevelés jó színvonalának megtartása, továbbfejlesztése érdekében: 

➢ Differenciáltan, a gyerekek tudásszintjéhez igazodva, több csoportra bontva tanítjuk a 

tananyagot. 

Lehetőség és igény szerint, alkalmanként, magyar nyelv és irodalom, valamint matema-

tika tantárgyból nívócsoportokat hozunk létre, ezzel is elősegítjük diákjaink sikeres kö-

zépiskolai felvételének előkészítését. 

➢ Emelt óraszámban bontott csoportban oktatjuk az idegen nyelvet évfolyamonként egy - 

egy osztályban. Erre az óraszámi feltételeket a fenntartó biztosítja. 

➢ Felkészítjük tanulóinkat a különböző szintű megmérettetésekre (iskolai, kerületi, fővá-

rosi szintű versenyek, pályázatok, felvételik stb.). 

➢ Kiemelt figyelmet fordítunk tanulóink informatika oktatására, ezért a tanórai kötelező 

időkereten túl, a választható időkeretből, illetve tanfolyami formában készítjük fel a di-

ákokat arra, hogy 8. év végén a legügyesebbek alapfokú számítógép - felhasználó szin-

tet érjenek el. 

➢ Minden évfolyam valamennyi osztályában heti 1 - 2 alkalommal, az óratervi keretek le-

hetőségein belül, fejlesztő foglalkozást tartanak alsó tagozaton az osztálytanítók, felső 

tagozaton a magyart és matematikát tanító tanárok. 

➢ Tantestületünk tagjai előre elkészített ütemterv szerint folyamatosan fejlesztik, tovább 

képezik magukat. 

➢ Sok közös program (kulturális, sport, kirándulás, táborozás stb.) szervezésével lehetősé-

get teremtünk a nevelési lehetőségek mélyebb kiaknázására. 

➢ Szakkörök, tanfolyamok keretében tanórákon kívül is fejlesztjük a gyerekek kreativitá-

sát, képességeit, készségeit. 

➢ Színvonalas műsorainkra való felkészülés és annak előadása fejleszti a gyerekek emlé-

kezetét, esztétikai érzékét, nemzeti identitástudatát, általános műveltségét, önfegyelmét. 

• Anyagi lehetőségeinkhez képest folyamatosan fejlesztjük az oktató - nevelőmunkához 

szükséges felszereléseket, szépítjük, még otthonosabbá tesszük iskolánk épületét és udvarát. 

1.5. A sikeresség kritériumai 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően az alábbi feltételek megvalósulása esetén te-

kintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek. 

• Iskolánk végzős diákjainak nagy többsége a nyolcadik évfolyam végén 

➢ minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben megha-

tározott továbbhaladás feltételeinek, (Természetesen elsődleges cél az, hogy a tanu-

lók többsége a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alap-

ján elvárható legjobb szinten feleljen meg a helyi tantervben megfogalmazott köve-

telményeknek.) 

➢ rendelkezik olyan bővíthető, biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a későbbiekben a középiskolai 

követelményeknek megfeleljen, 

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

zösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 
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➢ határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 

• Tanulóink sikeres középiskolai továbbtanulása. 

• Iskolánk jó hírneve lakókörnyezetünkben, amelyet az első és ötödik évfolyamra kerülők 

nagy száma is mutat. 

• Versenyeredményeink (iskolai, kerületi, fővárosi szinten). 

• Pályázatokon való eredményes szereplések. 

• Erdei iskolában, különféle táborozásokon való részvétel. 

• Iskolánk felszerelésének gyarapodása. 

• Megelégedettség felmérése. 

1.6. A feladatok teljesítéséhez szükséges erőforrások, tárgyi eszközök 

• A feladatok teljesítéséhez szükséges erőforrások jelentős részét a fenntartó biztosítja. 

• Ezt kiegészítjük  

➢ a különféle pályázatokon nyert összegekkel, 

➢ az iskolát támogató alapítvány anyagi segítségével, 

➢ egy - egy szponzor alkalmankénti támogatásával. 

• A feladatok teljesítéséhez szükséges tárgyi eszközök listáját a II./12. pont tartalmazza. 

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos célok, feladatok, színte-

rek, tevékenységi formák 
 "Még gyermekkorban kell 

 szép tettre nevelni." 

 (Phokülidész) 

2.1. Célkitűzések 

Elsődleges szempont a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmé-

nyek meghatározása, amelyek ösztönzik a személyiségfejlesztő oktatást. Ezért a nevelési, taní-

tási-tanulási folyamat teret ad: 

– a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, 

• változatos pedagógiai módszereknek, széles tevékenységkínálatnak kell lennie, amiken 

keresztül a tanuló lehetőséget kap a személyiségjegyekkel összehangolt egyéni tanulási 

módszerek, eljárások kialakítására. 

– fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, edzi akaratukat, 

– hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékkel történő azonosításuk fokozatos 

kialakításához, meggyökereztetéséhez. 

• a környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselek-

vésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítására, 

• a nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetésére, emlékeinek tiszteletére, 

ápolására, megbecsülésére, 

• az alapvető állampolgári jogok megismertetésére. 

– középpontban a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének a fejlődése, 

fejlesztése áll. 

Az oktatás nevelés színterei az iskolán kívül a társadalmi élet egyéb fórumai is. 

2.2. Feladataink 

A NAT-ban képviselt értékek, az egységes, alapvető követelmények és az ezekre épülő 

differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók adottságaikkal, fejlődésükkel, isko-
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lai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalata-

ikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. 

– Figyelmet kell fordítani: 

• a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítására, 

• az önismeret fejlesztésére (osztályfőnöki vagy önismereti órákon, iskolán kívüli lehető-

ségek formájában), 

• az egészséges, edzett személyiség kialakítására, 

• az egészségnek, mint alapértéknek elfogadtatására, az egészségmegőrzés igényének fel-

keltésére, az egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzésére. 

– A pedagógusnak, mint modellközvetítőnek, a személyiségformálás egyik legfontosabb esz-

közének kell lennie. 

– A pedagógiai munka középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, az egész szemé-

lyiség fejlődésének, fejlesztésének kell állnia. 

– Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy 

a pedagógusok oktató-nevelő munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben 

igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott 

teljesítményéhez. 

 

Nevelő-oktató munkánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle isko-

lai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

 

2.2.1. Az értelem kiművelése területén 

• a megismerési vágy fejlesztése, 

• a tapasztalati és az értelmező tanulás elsajátítása, 

• egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kialakítása, 

• az értő olvasás fejlesztése, 

• a gondolkodási készség fejlesztése, erősítése, 

• az emlékezet fejlesztése, rögzítési módszerek kialakítása, 

• az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés képességeinek a kialakítása, 

• a logikus érvelés, mint képesség kifejlesztése, 

• az önművelés igényének felkeltése és szokásainak kibontakoztatása. 

2.2.2. A segítő életmódra nevelés területén 

• a pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése, 

• segítőkész magatartás kialakítása a beteg, sérült, fogyatékos embertársak iránt, 

• mentális kortárssegítő csoportok kialakítása. 

2.2.3. Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén 

• az igényes életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal, 

• a tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevelőmunka során, 

• a pozitív gondolkodásra való készség kialakítása, 

• a káros függőségek megelőzése, a függőségek következményeinek ismertetése (drog 

prevenció) 

• segítségnyújtás a krízishelyzetbe jutottakon, 

• a mozgás, a sport, a szabadidő hasznos eltöltése igényének a kialakítása, 

• felkészítés a felelős, örömteli párkapcsolatra, 

• igény kialakítása a környezet értékeinek védelmére, megóvására (a természet tisztelete, 

a környezeti károk megelőzésének felelőssége). 

2.2.4. A szakmai képzés alapozása területén 

• az önismeret és pályaismeret alapján a lehetőségek és a valóság, a vágyak és a realitások 

összehangolása, 

• bátorító, vonzó jövőkép kialakítása. 
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2.3. Színterek és tevékenységi formák 

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a tanítási-tanulási folyamatba 

illeszkedő tanítási óra, amelynek megszervezése során kiemelten fontos a tanulók motiválása, 

aktvitásának biztosítása, a differenciálás. 

• A motiválás célja, hogy a tanulókban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek őket 

tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. 

• A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél előtérbe helyezzük a tanulók tevékenyked-

tetését, vagyis állandó aktivitását biztosító módszereket és szervezeti formákat. 

• A differenciálás kiemelten fontos, mert lehetővé teszi, hogy a pedagógus nevelő-oktató 

munkája a lehető legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, ké-

pességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményhez. 

2.3.1. Tanórák keretében elvégzendő feladatok színtere és tevékenységi formája 

   

• önálló munka, gyűjtőmunka. 

• differenciálás, 

• viták, beszélgetések. 

• tantárgyon belül, 

• minden tanórán, folyamatos tevékenység, 

• osztályfőnöki, biológia, környezetismeret, testnevelés órák keretében beszél-

getés, ismeretátadás,  

• osztályfőnöki és szakórák keretében utalás, beszélgetés, felvilágosítás. 

2.3.2. Tanórán kívüli iskolai feladatok színtere és tevékenységi formája 

• könyvtár, folyóiratok, filmek - figyelemfelkeltés, 

• differenciálás - napközi, szakkörök, tanfolyamok, 

• ünnepélyek, szakkörök tanfolyamok, 

• könyvtárhasználat, informatika, 

• tanfolyamok, szakkörök, könyvtárhasználat. 

• délutáni foglalkozás, összejövetelek, sportfoglalkozások. 

• szakkörök 

• délutáni foglalkozás, beszélgetések, önismereti csoportfoglalkozások, kortárs 

segítés. 

• szakkörök, tanfolyamok, 

• egyéni beszélgetések. 

2.3.3. Iskolán kívüli feladatok színterei és tevékenységi formája 

 

• kulturális tevékenységek (múzeum, színház, mozi, foglalkoztató helyszínek), 

önálló könyvtárhasználat, 

• kirándulás, erdei iskola, táborozás, 

• kapcsolat a közelben lévő Mozgásjavító Általános Iskolával. 

• kirándulások, diákolimpia, minden területen, 

• kirándulás, táborozás (sí, idegen-nyelvi, sport), erdei iskola. 

• "FIT" - tel való kapcsolattartás. 
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2.4. A személyiség fejlettségének legfőbb mutatói 

• a tanuló tevékenysége, 

• a tevékenység folyamatában kialakuló erkölcsi tudata, 

• a tevékenységben kialakuló tulajdonságok, készségek, képességek, attitűdök, 

• a tevékenységre ösztönző motívumok, 

• az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek, vala-

mint a világ megismerésére való törekvés igényének a kialakulása, 

• a tanuló életmódja, társas kapcsolatai, 

• az önismeret, a saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébredése, 

a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakulása, 

• egészséges, edzett személyiség kialakulása, az egészséges életmód iránti igény kialaku-

lása. 

3. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos célok, feladatok, színterek, 

tevékenységi formák 
  "Csak egyetértéssel lehet 

  nagy dolgokat véghezvinni." 

  (Démokrítosz) 

 

Nevelés szempontjából közösségnek nevezzük az autonóm egyének szerveződését. 

A tanulók közösségben, közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása is-

kolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

3.1. A közösségi nevelés célja 

Olyan működő csoportok létrehozása: 

• melyek saját érdekszférájukon belül, 

• iskolájuk és lakókörzetük fejlődése érdekében, 

 saját maguk által megfogalmazott programokat valósítanak meg. 

3.2. A közösségi nevelés területe 

• a család 

• az iskola 

• az iskolán kívüli közösségek. 

3.3. Pedagógiai szempontból a közösségi nevelés területei 

• tanórák, 

• tanórán kívüli, felnőttek által szervezett iskolai foglalkozások (napközi, kirándu-

lások, szakkörök, tanfolyamok,), 

• diákok által szervezett, tanórán kívüli iskolai foglalkozások (diák-önkormányzati 

munka), 

• szabadidős tevékenység. 

3.4. Közösségi formák 

Az iskolai nevelés legfőbb célja a tanuló minél szélesebb körben történő fejlesztése, fel-

készítése az életre. A gyermek fejlődése azonban szorosan összefügg és nem választható el a 

közösségtől, a közösségi neveléstől. 
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A kortárs csoport: 

- lehetőséget ad az én-érvényesítésre, 

- biztosítja a valakihez tartozás érzését, 

- emocionális biztonságot nyújt. 

Ha a diákok kötődnek az egyes iskolai közösségekben, lehetővé teszi az azokon keresztül köz-

vetett módon megvalósuló oktatás és nevelés hatásának erősödését. Ezért is alapvető feladat a 

közösségben, illetve a közösség által történő nevelés megszervezése és irányítása. 

3.4.1. A család 

A legalapvetőbb közösség a család, melybe a tanuló beilleszkedik. A család meghatároz-

za, formálja, befolyásolja a gyermek fejlődését, a másokhoz való viszonyát. Alapvető szociális 

kötődéseket, formákat alakít ki, amelyeket az iskolába kerülve lehet és kell is fejleszteni, for-

málni, alakítani. Így nagyon fontos szerepet kap, az iskola, s az osztályközösség is.  

3.4.2. Az iskolai közösség 

A tanulók együttélésének és együttműködésének legtágabb keretét az iskolai közösség je-

lenti. Megkülönböztetett jelentőségű feladatok hárulnak az iskola vezetőire, az osztályfőnökre, 

a diákönkormányzatot segítő pedagógusra, az egyes iskolai eseményeket, rendezvényeket szer-

vező tanárokra. 

Legfontosabb célunk: 

• olyan tanulói közösség kialakítása, amely a közös cél érdekében képes és hajlandó a 

közös értékrend elfogadására, tanórán belül és azon kívül is ennek megfelelően vi-

selkedni, munkálkodni, 

• az egyén közösségi magatartásának kialakítása, 

• véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlesztése, 

• etikai értékrend kialakítása, 

• az egyén elfogadása, az együttérző magatartás kialakítása, 

• harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztése. 

Ez hosszútávra, több évre szóló feladatot eredményez. 

A társakkal való együttes tevékenységek, öntevékenységek, programok (iskolai kereteken 

belüli és kívüli) élményei alkotják az élet jelentős eseményeit. Ezért ezek az életélmények, az 

öröm és konfliktusforrások, az életérzés meghatározott összetevői. 

Kiemelt feladatai: 

• önigazgatási képesség fejlesztése,     

• jogok és kötelességek gyakorlásának elsajátítása, 

• társas kapcsolatok szabályainak gyakorlása. 

• Az iskolához való kötődés formaiságának erősítése érdekében az iskola logójával díszí-

tett pólót viselnek tanulóink egyes rendezvényeken, sportversenyeken, testnevelés 

órákon. 

3.4.3. Az osztályközösség 

A tanuló fejlődésének meghatározó tényezői a családban elsajátított szokásokon, morális 

tényezőkön túl a baráti körben kialakított emberi kapcsolatok és értékrendek. 

Az osztályközösség szokásokkal, szemléletmóddal rendelkező tanulók közössége, ahol az élet-

szemléletet kell formálni és továbbfejleszteni. Ebben nagy a szerepe a közösségnek, mivel a 

kortársak hatnak egymásra. A tanuló idejének legnagyobb részét az osztályközösségben tölti, 

ezért nagyon meghatározó annak légköre, szellemisége, hatása a tanulók egymás között kiala-

kuló kapcsolatrendszerére, viselkedési formáira. 

Az osztályközösség feladata: 

• valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása, 

• az egyéni értékek felismerése, 
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• egymás tiszteletben tartása, 

• egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban, 

• a másság elfogadása, a tolerancia, 

• társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában, 

• mások gondjainak, nehézségeinek felismerése. 

A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek. Különösen 

fontos a szerepe a problémák felismerésében és azok keresésében. Fontos a szerepe és a tevé-

kenysége abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni, befolyásolni a tanuló támogatásába, 

mennyire azonos alapelvekkel irányít az iskola és a család. Az osztályfőnök ismerje fel a tanuló 

problémáit, érzékelje az esetleges deviáns eseteket, és találja meg a problémák megoldásához a 

helyes utat, vagy azokat a személyeket, akik a probléma megoldásában a segítségére lehetnek. 

3.4.4. Nevelőtestület 

A közösen megbeszélt és elfogadott pedagógiai elveinek egysége fontos feltétele az isko-

lai közösségfejlesztésnek. 

Kiemelt feladatai: 

• ismeretátadó, nevelő, 

• a tanulók személyiségfejlődési, magatartási zavarainak felismerése, felmérése, kor-

rigálása, 

• a családi és társadalmi nevelés nem kívánt negatív hatásainak tompítása, illetve a 

családi nevelés esetleges hiányosságainak lehetőségek szerinti pótlása. 

3.4.5. Szülői szervezet: 

Az iskola a gyermekekért van, s itt minden őértük történik. Ebben legfontosabb segítőtár-

sunk a szülő. Kiemelt feladatunk, hogy a szülőket érzelmileg is megnyerjük az iskola és a neve-

lés ügyének. A szülők elengedhetetlen szövetségeseink a pedagógiai munkánkban. A velük 

való szoros együttműködés fontos feladata és érdeke is az iskolának. 

A családok életvitelében, a nevelésben betöltött funkció változása következtében új neve-

lési problémák jelentek meg, melyek megoldása közös feladattá vált, mind az iskola, mind a 

szülői ház számára. 

Kiemelt feladatai: 

• segítse az iskola pedagógiai programjának megvalósítását, 

• aktívan vegyenek részt az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken. 

3.4.5. A tanítási órán kívüli tevékenységek   

A tanítási órán kívüli tevékenység közé tartozik minden olyan foglalkozás, amely a nem 

hagyományos tanórai foglalkozások témakörében is megtalálhatók, de nem kerül az e-naplóba. 

Tanítási órán kívüli tevékenységek lehetnek: 

• szakkörök, választható foglalkozások, 

• táborok, 

• takarítási akciók (iskola, környék stb.), 

• gyűjtési akciók (papír, fém stb.). 

3.4.6. Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások 

A tanórán kívüli foglalkozások a diákok igényeinek és az iskola lehetőségeinek össze-

hangolásával szerveződnek. Ide tartoznak: szakkörök, a választható foglalkozások, sportfoglal-

kozások. A foglalkozások témáját és a hiányzó tanulók nevét a szaktanár az e-naplóba rögzíti. 

A szakkörök, választhatói foglalkozások időtartama legfeljebb 45 perc lehet, ami adott esetben 

tömbösített formában is megtartható. 

A szakkörökön, választható foglalkozásokon való részvétel a jelentkezést követően a foglalko-

zás kezdetével válik véglegessé, ettől kezdve a részvétel kötelező. 
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Az iskola tanárai, vagy bármely más szervezet az iskola diákjai számára az iskolában önköltsé-

ges tanfolyamot intézményvezetői engedéllyel és az érintett tanulók szüleinek írásos beleegye-

zésével szervezhet. 

A tanórán kívüli rendszeres foglalkozások rendjét külön órarend rögzíti, melyet az intézmény-

vezető hagy jóvá. 

3.4.5.1. Alkalmanként szervezett foglalkozások 

Az iskola által egy-egy alkalomra tanórán kívüli, szervezett foglalkozások a következők lehet-

nek: 

- osztálykirándulások, 

- a tanulmányi kirándulások, 

- a táborok, 

- a diákcsoportok bel- és külföldi utazásai, 

- kulturális intézmények és ipari létesítmények látogatásai. 

A tanulmányi kirándulások időtartama, időpontja: 

A tanulmányi kirándulások lehetősége osztályonként három nap, amelynek időpontját 

tanévenként az éves munkaterv rögzíti. 

Ezek a programok iskolai keretek között csak tanári felügyelettel szervezhetők. A kirán-

dulások, táborozások, és az utazások esetén 20 tanulónként egy pedagógusnak kell kísérnie a 

csoportot. 

A jelen pedagógiai programban nem szereplő, a tanítási idő alatt több napig tartó tanórán 

kívüli foglalkozást – írásos kérvény alapján – az az intézményvezető engedélyezheti az osz-

tályban tanító tanárok vagy a nevelőtestület véleményének kikérése után. 

A tanulók bármely, az iskola által alkalmanként szervezett több napos programon csak 

előzetes írásbeli hozzájárulással vehetnek részt. Az engedélyt a szervező tanárnak a program 

szervezésének megkezdésekor kell beszereznie a szülőktől és az osztályfőnöktől. 

A tanulók távollétéről, ha olyan programokon vesznek részt, amelyeken az iskolát képvi-

selik, az intézményvezető dönt. 

3.4.5.2. Rendszeres és alkalmanként szervezett tanórán kívüli foglalkozások formái 

a) Hagyományőrző tevékenységek 

• Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést lehet tartani a következő al-

kalmakkor: 1848. március 15-e, 1849. október 6-a és 1956. október 23-a évfordulóján, a 

Nemzeti Összetartozás Napján, a Magyar Nyelv Napján, a Magyar Kultúra napján, a holo-

kauszt áldozatainak emléknapján, Mikuláskor, karácsonykor, gyermeknapon, farsangkor, il-

letve a 8. osztályosok ballagásakor stb. 

• Kézműves délutánok. 

• Osztályok közötti versenyek. 

b) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

– Fontos, hogy: 

• az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesz-

tésére felzárkóztató óra szervezésre kerüljön, 

• az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozá-

sát az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó foglalko-

zások segítsék, 

– A további tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő 

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – minden tanévben az iskola 

nevelőtestületének kell döntenie. 
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c) Diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének megszervezésére az iskolában diákönkormányzat műkö-

dik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 5-8. osztályokban megválasztott kül-

döttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékeny-

ségét a diákok által jelölt és az iskola intézményvezetője által megbízott nevelő segíti. 

d) Délutáni és tanulószobai foglalkozások 

A köznevelési törvény előírásainak megfelelően – ha a szülők igénylik -, az iskolák-

ban tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-8. évfolyamon délutáni foglalkozás 

vagy tanulószoba működik.  

– Délutáni foglalkozás 

Az intézmény 1-4. osztályig biztosítja a tanulók teljes ellátását (reggeli, ebéd, 

uzsonna) és felügyeletét 17 óráig. A délutáni foglalkozások által nyújtott progra-

mokban az étkezés igénybevétele nélkül is részt lehet venni. 

A délutáni foglalkozás szerkezetileg és tartalmilag szorosan kapcsolódik a délelőtt 

folyó pedagógiai munkához. A délutáni foglalkozás speciális feladata a tanulás ta-

nítása, a mentálhigiénés szokások ápolása, fejlesztése. A sokszínű szabadidős te-

vékenység magában foglalja a játszóházat, sportversenyeket, mozi- és színházlá-

togatást, múzeumi foglalkozásokon való részvételt, stb. A délutáni foglalkozás és 

a tanulószoba fontos színtere a felzárkóztatásnak és a tehetséggondozásnak. 

– Tanulószobai foglalkozás 

A tanulószobai foglalkozás keretében a pedagógus a felső tagozatos gyerekek 

számára biztosítja a tanórákra való felkészülést, segíti a tanulási nehézségek le-

küzdését. 

e) Versenyek, vetélkedők 

A tehetséges tanulók további fejlődését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művé-

szeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyek az iskolában évente rendszeresen kerülnek 

megszervezésre. A legtehetségesebb tanulók kerületi, fővárosi és országos tanulmá-

nyi, művészeti versenyeken is részt vesznek. A versenyek, vetélkedők megszervezé-

sét, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munka-

közösségei vagy a szaktanárok végzik, az utazási költségeket a szülők állják. 

f) Tanulmányi kirándulások 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése 

céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szervez-

hetnek 

g) Erdei iskola 

Az erdei iskola a nevelési és a tantervi követelmények megvalósulását segíti az iskola 

falain kívül. Szülői kérésre, a szülői szervezet és a fenntartó anyagi támogatásával 

szervezhető. 

h) Határtalanul program 

A határokon túl élő magyarsággal és annak kultúrájával a hetedikes diákokat igyek-

szünk megismertetni több napos utazással, mely révén a költségeket a magyar állam 

állja. 

i) Múzeumi, kiállítási, művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szol-

gálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett 

csoportos látogatások.  
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j) Szabadidős foglalkozások 

A szabadidős foglalkozások során a szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja 

a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülő 

anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, ki-

rándulások, táborok, mozi, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos 

rendezvények, stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes. 

k) Iskolai könyvtár 

Az iskolai könyvtár, a tanulók és az iskola dogozóinak egyéni tanulását, önképzését 

szolgálja. Színhelye a könyv- és könyvtárismereti, s a könyvtárhasználatra épülő 

óráknak. Iskolai szabadidős foglalkozások megtartásának, esetenként kerületi verse-

nyek helyszíne. Könyvtári foglalkozás szervezhető a kerületi könyvtárakban is tan-

órán és tanórán kívül is. 

l) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

A tanulók igényei alapján, előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az is-

kola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép, zongora 

stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

m) Hit- és erkölcstan oktatás 

Az iskolákban a területileg illetékes, bejegyzett egyházak hit- és erkölcstan oktatást 

szervezhetnek. A hit- és erkölcstan oktatáson való részvétel a tanulók számára önkén-

tes. 

3.5. Közösségi neveléssel kapcsolatos feladataink 

a) elemi, erkölcsi magatartásformák, a viselkedéskultúra fejlesztése, 

b) az életkornak megfelelő értékrend, döntési képesség kifejlesztése, 

c) az önismeret fejlesztésének megvalósítása közösségi formában, 

d) a demokratikus közösségi magatartáskultúra elsajátíttatása, 

e) haza iránti elkötelezettség, népünk kulturális örökségének, nemzeti értékeinknek a 

megismerése, megbecsülése, 

f) a társadalmi és természeti környezettel való harmonikus együttélés fontosságának a 

felismertetése, 

g) az iskolai és nemzeti hagyományok ápolása, 

h) fordítson figyelmet a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatra való felkészü-

lésre, 

i) a társas kapcsolatok szabályainak megismertetése és betartatása, 

j) az új audiovizuális környezet megértetése, és annak szelektív használata, 

k) tudjanak társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról, szabatosan kommunikálni, 

l) tevékenységük erősítse a közösséghez való kötődést. 

3.6  A feladatok megvalósításának színterei, tevékenységi formák 

3.6.1. Tanórán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok színterei 

• osztályfőnöki óra (szociometria), 

• minden tan- és osztályfőnöki óra, 

• történelem óra, 

• osztályfőnöki óra, 

• osztálykeretben, 

• digitális kultúra óra. 
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3.6.2. Tanórán kívül megvalósítható közösségfejlesztő foglalkozások színterei: 

• délutáni foglalkozás , 

• délutáni foglalkozás, szakkör, tanfolyam, ISK, 

• kortárscsoport foglalkozás, 

• kulturális és más programok. 

3.6.3. Diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési színterei: 

• közös programok, rendezvények, 

• iskolagyűlés, 

• összejövetel, fórum. 

3.6.4. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztés feladatai, színterei 

  

• kirándulás 

• emlékhelyek felkeresése,  

• tábor, erdei iskola 

Közösségi nevelésünk tevékenységi formái 

• közös tevékenységek osztálykeretben, évfolyami, vagy iskolai szinten (műsorké-

szítés). 

• kiscsoportos foglalkozások (papírgyűjtés, dekoráció készítése, jelmezverseny, pá-

lyázatok). 

Iskolánk a tanulókat nem egyénileg, hanem a közösségben, a közösség által, egymást erő-

sítve, a tanulók egyéni képességeit, beállítódását figyelembe véve neveli, ezért nagyon fontos, 

hogy minden dolgozó megjelenésével, viselkedésével, beszédkultúrájával jó példa legyen a 

gyerekek előtt. 

4. Pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 

4.1. Pedagógusok helyi feladatai 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartal-

mazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

• a tanítási órákra való felkészülés, 

• a tanulók dolgozatainak javítása, 

• a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

• a megtartott tanítási órák dokumentálása, a helyettesített órák vezetése, 

• osztályozó és pótvizsgák lebonyolítása, 

• kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

• a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

• tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

• felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

• iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

• osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

• az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

• szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

• pontos, aktív részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, az éves munka-

tervben meghatározott rendezvényeken, 
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• részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

• a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

• tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, lebonyo-

lítása, 

• iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

• részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

• a hivatali titok megőrzése, 

• a hivatáshoz méltó magatartás tanúsítása, 

• tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű munka-

végzés, 

• iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

• szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

• osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása, 

• a pedagógiai programban, SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív 

feladat teljesítése, 

• együttműködés a munkatársakkal, a szülőkkel, más szakmai intézményekkel, szakem-

berekkel. 

4.2. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az intéz-

ményvezető bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelem-

be véve. 

• Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája so-

rán maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

• Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

• Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osz-

tály szülői munkaközösségével.  

• Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

• Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé ter-

jeszti.  

• 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 és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő gyermekvédelmi feladatokra,  

• Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

• Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok meg-

oldását.  

• Alkalmanként órát látogat az osztályban. 
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5. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagó-

giai tevékenység 
 "A tanár személyisége, személyiségének 

 megbonthatatlan rendje, kedélyének 

 hajlékonysága, előadásának érdekessége 

 az, ami legjobban fegyelmez." 

 (Füst Milán) 

5.1. Céljaink 

Napjaink felgyorsult társadalmában egyre kevesebb idő jut a családokban a gyerekek 

tényleges nevelésére, ezért sajnálatos tény, hogy egyre több a beilleszkedési, magatartási zavar-

ral küszködő tanuló. 

Célunk ezeknek a gyerekeknek a fokozott segítése, számuk csökkentése. 

Ezért a velük való törődés, odafigyelés minden pedagógus munkájában fokozottan előtér-

be kerül. 

5.2. Feladataink 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek: 

• szűrés, diagnosztizálás, 

• együttműködés a segítő szakemberekkel, 

• együttműködés a kortárs csoportokkal, 

• speciális programok meghatározása, kialakítása: pályaorientáció, drog- és alkohol 

prevenciós foglalkozások. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek leggyakoribb ismertetője-

lei: 

• a gyermek nem felel meg a vele szemben támasztott nevelési és oktatási követelmé-

nyeknek, 

• passzív vagy aktív módon ellenáll a nevelői hatásoknak, 

• nehezen tud alkalmazkodni és a közösségbe beilleszkedni, 

• testi és pszichés tünetei vannak, 

• személyiségzavarokkal küzd (idegesség, figyelmetlenség, alvási és beszédzavarok, 

hibás automatizmusok – pislogás, grimaszolás, étvágytalanság, hisztérikus görcsök 

stb.). 

Alapvető feladatunk egyrészt a megelőzés, másrészt az állandó pedagógiai "szemmel tar-

tás", amelynek feltétele a lelkiismeretes osztályfőnöki, szaktanári munkavégzés. 

5.2.1. Osztályfőnök, osztálytanító 

• A tanórán és a tanórán kívüli viselkedés megfigyelése és értékelése. 

• Szociometriai felmérés segítségével a magatartás zavaros gyerek helyzetének 

megállapítása. 

• A beilleszkedési nehézség okának feltárását segítik a folyamatos egyéni és közös-

ségi beszélgetések, a konfliktuskezelő tréning alkalmazása. 

• Célravezető lehet egy hasonló problémát felvető film megtekintése és megbeszé-

lése. 

• Szükség esetén a családlátogatás, a szülőkkel való rendszeres beszélgetés, kapcso-

lattartás elősegíti a beilleszkedési, és magatartási zavar feltárását. 
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• Ha a helyzet úgy kívánja az osztályfőnök az iskolapszichológus és a fejlesztőpe-

dagógus az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ segítségét is 

igénybe veheti. 

 

5.2.2 Délutáni foglalkozás illetve tanulószoba vezető 

Az osztálytanító munkáját a napközis nevelő tevékenysége kiegészíti. 

• A tanítóhoz hasonlóan helyzetelemzést végez, a problémás gyerekekkel egyénileg 

elbeszélget, a délutáni foglalkozás csoportban közös beszélgetést kezdeményez 

egy-egy szituáció alapján. 

• Ezek eredményeképpen kijelöli az egyéni feladatokat. 

• Szükség esetén részt vesz az osztályfőnökkel együtt a családlátogatáson.  

5.2.3. Diákönkormányzat vezető 

• Az osztályfőnök javaslata alapján és segítségével a problémás gyerekeket bekap-

csolja az iskolai programokba. 

• Feladatokat ad nekik, (iskolai rendezvények szervezésébe, lebonyolításába, társa-

dalmi munkák elvégzésébe ezeket a gyerekeket bevonja), és irányítja munkavég-

zésüket. 

5.3. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek 

• Egyéni képességekhez igazodó tanulás megszervezése. 

• Felzárkóztató órák. 

• Délutáni foglalkozás. 

• Tanulószoba. 

• Felzárkóztató foglalkozások. 

• Nevelők és tanulók személyes kapcsolatai. 

• Szülők és családok nevelési gondjainak segítése. 

• Szoros kapcsolatot kell tartani a helyi óvodai intézményekkel Óbudai Családi Ta-

nácsadó és Gyermekvédelmi Központtal. 

• Fontos: 

o a helyzetfelismerés és helyzetértékelés, 

o a magatartási zavar feltárása, 

o a kapcsolatteremtés és folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, illetve 

gondviselőkkel, 

o az egyéni fejlesztési terv kidolgozása, megszervezése és lebonyolítása, 

o a tanítási órán differenciált foglalkozás kialakítása, a képességek szerinti 

csoportbontás, 

• Együtt kell működni: 

o a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek, 

o az osztályban tanító pedagógusoknak és a gyermekvédelmi felelősnek, 

• Törekedni kell arra, hogy: 

o a tanuló minél több sikerélményhez jusson a tanórákon és a tanórán kívüli 

tevékenységek során, 

o olyan speciális osztályfőnöki órák is legyenek, ahol személyiségfejlesztő 

tréningeken keresztül fejlődhet a gyermek önértékelési és önismereti ké-

pessége, 

o felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások legyenek, 

o minél könnyebb legyen a felső és az alsó tagozat között az átmenet. 
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„A beilleszkedési, magatartási nehézséggekkel küzdő tanulók nem képesek egyéni bánásmód 

nélkül teljesíteni az iskola követelményeit. Mivel a nehezen nevelhetőséget kiváltó okok sokfé-

lék, nagyon összetettek a problémák, megoldásához széleskörű összefogásra, több személy és 

intézmény összehangolt együttműködésére van szükség. 

Tevékenységformák: 

• Differenciált tanulásszervezés 

• Kooperatív technikák alkalmazása 

• Projekt-módszer elterjesztése 

• Tevékenységközpontú pedagógiák 

• Individuális tanulás előtérbe helyezése 

• Az alapozó időszak elnyújtása 

• Fejlesztő értékelés bevezetése 

• A tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása IKT eszközhasználattal 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára szervezett fejlesztő 

pedagógiai ellátás keretében a tanuló tantárgyi felzárkóztatását a nevelő-oktató munka szaka-

szának, illetve a tantárgyaknak megfelelő szakképzettségű pedagógus, készségfejlesztését pedig 

fejlesztő pedagógus végzi.”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Pedagógiai Program és a Helyi Tanterv módosítása 2020. augusztus 24. Ikt. szám: 178/2020 



 38 

6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos tevékeny-

ség (tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység) 
 "A nevelésnek ki kell fejlesztenie a középszerűségből 

 mindazt, amit csak képes, az eredetiséget pedig 

 tisztelni kell annyira, amennyire csak lehet ...." 

 (Faguet) 

 

A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek: 

• a tehetségkutatás, 

• a tanórán kívüli lehetőségek, 

• együttműködés külső szervezetekkel, 

• és a nyomon követés. 

A tehetség  

Valami iránt megmutatkozó hajlam, képesség. A tehetséges ember valamilyen tevékenységben 

az átlagosnál magasabb teljesítményre képes. 

6.1. Céljaink 

Gyakorlati értelemben az iskolai oktatásnak, képzésnek az embert olyan munkára kell 

előkészítenie, amely ma még talán nem is létezik. Ezt csak úgy lehet megtenni, ha a gyerekeket 

megtanítjuk arra, hogyan kell tanulni és olyan intellektuális diszciplínákhoz juttatjuk őket, ame-

lyeknek segítségével képessé válnak a felgyülemlett tudásanyagot új problémákra alkalmazni 

Ezért a tehetségek felismerése, „gondozása” nagyon fontos feladat, mind a tanórákon, 

mind a tanórán kívül. 

Alapvető célunk a tehetségek minél sokoldalúbb kibontakoztatása. 

A tehetségkutatás, a tehetséggondozás céljai az optimális fejlődés segítése érdekében: 

• a korai felismerés, 

• a tehetségek számbavétele, 

• a tantárgyi programok követelményeit magasan túlteljesítő diákok számára a fejlesztés 

színtereinek meghatározása, 

• a hiányosságok, gyengeségek okainak felderítése, egyedi segítségnyújtás vagy szakmai 

irányítás, 

• az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányban szenvedő diák képességeinek fejleszté-

se. 

6.2. Feladataink 

• a tanulók tevékenységének, önállóságának, kezdeményezőkészségének, problémamegoldó 

módszereinek szélesítése, 

• alkotóképességének előtérbe állítása, 

• kreativitásának fejlesztése, 

• kulcskompetenciák megalapozása, bővítése, megszilárdítása, 

• az egyénhez kapcsolódó fejlesztés. 

Minden pedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet a tehetséges tanítványokra, hogy 

megfelelően lehessen gondoskodni a fejlesztésükről. 

E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb 

együttműködést tételezi fel a családdal és tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel 

és szakemberekkel. 
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A tehetséggondozás szervezett formái: 

1. Tanóra keretén belül 

2. Tanórán kívül 

6.2.1. A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán belül 

A tanórán belüli tehetségfejlesztés módjai a következők lehetnek: 

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

• a tanórákon érvényesülő differenciált képességfejlesztés, 

o több önálló feladat a tehetséges tanulók számára, 

o több gondolkodást, kreativitást igénylő feladat, 

o személyre szabott házi feladat. 

• angol tantárgy emelt óraszámú oktatása  

• csoportbontás, 

• igény és szükség esetén homogén tanulócsoportok létrehozása 2-8. osztályban angolból 

(emelt szintű), illetve 5-8. osztályban matematikából és magyarból, a mobilitás érvé-

nyességével. 

• az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata, 

• a továbbtanulás segítése felkészítő foglalkozásokkal, 

• személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak alkalmazása, 

• a viselkedéskultúra fejlesztése. 

6.2.2. A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán kívül 

A tanórán kívüli tehetségfejlesztés eszközei a következők lehetnek: 

• versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.), 

• a kiugró tehetségek szakemberekhez való irányítása, akik gondoskodnak a tanulók meg-

felelő fejlesztéséről, 

• tehetséggondozó választható foglalkozások, tanfolyami lehetőségek 

• iskolai, kerületi sportversenyek, bajnokságok, 

• szabadidős foglalkozások (színház-, múzeumlátogatás), 

• az iskolában rendelkezésre álló tanulási források használata (számítógépes, multimédiás 

tanuló programok). 

• országos feladatmegoldó versenyekre való benevezés. 

• pályázatokon való részvétel. 

• tanulmányi versenyekre való felkészítés. 

6.2.3. A fejlesztés lehetőségei tanórán, tanórán kívül és önálló formában: 

• kiscsoportos és egyéni foglalkozások, 

• differenciálás, csoportbontás, 

• kooperatív és projektmódszer, 

• versenyek,  

• iskolai könyvtár és egyéb lehetőségek, eszközök csoportos használata, 

• pályázatok, kutatások, kiegészítő anyagok tanulói feldolgozása, önálló ismeretszerzés 

segítése, 

• IKT eszközök használatának támogatása. 

6.3. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

• Egyéni képességekhez igazodó tanórai munkaszervezés. 

• Nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak. 

• Tehetséggondozó foglalkozások. 
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• Szakkörök. (Igény és lehetőség szerint bármilyen tantárgyból.) 

• Versenyek, vetélkedők, bemutatók. 

• Szabadidős foglalkozások. 

• Iskolai könyvtárhasználat. 

• Továbbtanulás segítése. 

6.4. Motiválás 

• Személyes beszélgetés. 

• Ösztönzés, jutalmazás megfelelő formáinak alkalmazása. 

• A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők segítése. 

• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló segítése. 

6.5. Az időkeret meghatározása 

• A tanórai differenciált képességfejlesztés "többlet időt" nem igényel. 

• Homogén tanulócsoportok létrehozása elsősorban a nyelvi bontásnál jelent óraszám emel-

kedést a tanár számára, illetve az emeltszintű angol csoportban a tanulók számára is.  

• Matematikából és magyar nyelvből csak olyan évfolyamokon kívánunk homogén csopor-

tokat létrehozni, ahol a tanulók képességei és tudása jelentős mértékben eltér pozitív, illet-

ve negatív irányban az átlagostól, és ezt a szülők igénylik. Két párhuzamos osztály esetén 

ez nem jár óraszámváltozással. 

• Tanórán kívüli foglalkozások esetén legalább heti egy órára van szükség választható fog-

lalkozásonként (tanfolyamonként). 

6.6. A működéshez szükséges feltételek meghatározása, biztosítása 

A kitűzött célok és feladatok megvalósításához a személyi, tárgyi és anyagi feltételeket 

egyaránt biztosítani kell. 

• Személyi feltételek:  

➢ megfelelő számú érdeklődő, tehetséges, a foglalkozást igénylő tanuló, 

➢ szakmailag felkészült, lelkes szaktanár, aki önként vállalja a foglalkozások megtartá-

sát. 

• Tárgyi feltételek: 

➢ a foglalkozások megtartásához szükséges szemléltető eszközök és egyéb segédeszkö-

zök. 

• Anyagi feltételek: 

➢ a foglalkozásokat tartó pedagógus óradíja, esetlegesen felmerülő egyéb költségei 

(utazási költség, múzeumi belépő, ...). 

6.7. A tehetséges gyerekek „szűrése” 

• Megfigyelés: tanórán és azon kívül (szakkörön, versenyen, ....) nyújtott kimagasló teljesít-

mény. 

• Teszt: a tehetséges gyermekek „szűrésére” alkalmas tesztek íratása. 

• Pszichológus bevonása: IQ tesztek, személyiségvizsgálat, ... 

• Differenciált feladatok adása. 

6.8. A sikerkritériumok meghatározása 

• korosztálya átlagánál folyamatosan magasabb teljesítményt nyújt, 

• versenyeken való eredményes szereplés, 

• az átlagnál nagyobb érdeklődés az adott terület iránt, 
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• magas szintű divergens gondolkodási képesség (kreativitás), 

• feladatra irányultság, koncentrációképesség magas szintje, 

• logikus gondolkodás képessége, 

• problémaérzékenység, probléma meghatározás, 

• lényeglátás, 

• ötletgazdagság, 

• metaforikus gondolkodás, 

• humorérzék, kíváncsiság, spontaneitás. 

7.Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 
 "A gyermek csak azt képes szeretni, aki őt 

 szereti, és csak szeretettel lehet nevelni." 

 (Dzerzsinszkíj) 

 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok: 

- prevenció, 

- együttműködés külső szervezetekkel, 

az esetleges juttatások elosztása alapelveinek és eljárási rendjének meghatározása 

7.1. Alapelveink 

• A "gyermek mindenek felett álló érdekét" semmilyen más érdek nem előzheti meg. 

• A gyermeki jogokat minden megkülönböztetés nélkül biztosítani kell. 

• A gyermeknek mindenben a legkedvezőbb lehetőséget kell biztosítani. 

7.2. Céljaink 

A gyermekek jogairól szóló egyezménnyel összhangban mindenek felett álló érdekeinek 

érvényesítése. 

Közös célunk a hátrányos helyzetből való kilépés elősegítése és további támogatás bizto-

sítása, hogy a veszélyeztetettség elkerülhető legyen. 

7.3. Speciális feladataink 

A gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata a veszélyeztető ok megelőzése, feltá-

rása, megszüntetése. Fel kell ismerni és fel kell tárni a tanulók problémáit, meg kell keresni 

azok okait, segítséget kell nyújtani a megoldáshoz. 

Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanu-

lók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. A 

tevékenység kiterjed a tanórai és a tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb 

együttműködést feltételezi a családdal és a gyermek-és ifjúságvédelmi intézményekkel, szak-

emberekkel. 

A pedagógusok feladata az odafigyelés a gyermek életében észrevehető változásokra, 

ezek okainak felderítése és a segítési mód megválasztása. 

7.3.1. A gyermekvédelmi tevékenység fontosabb feladatai: 

- a gyermek elemi szükségleteinek (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) figyelemmel kísé-

rése, 

- a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az 

iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken, 

- a tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása igé-

nyeik szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, étkezés stb.), 
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- segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociális és 

anyagi helyzetétől függően, 

- a tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, a rendszeres iskolába járásának folya-

matos ellenőrzése, szükség esetén a szabálysértési eljárás kezdeményezése. 

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a 

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ segítségével minél hatékonyabban 

tudja kezelni, megelőzve ezzel a súlyosabbá válásukat.  

Az iskolai gyermekvédelem célja a gyermek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyez-

tetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetésében való segít-

ségnyújtás, együttműködés a különböző szakemberekkel. 

7.3.2. Az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermek- és ifjúságvédelem céljainak megvalósítá-

sát: 

- felzárkóztató programokkal (tanórán belül és azon kívül), korrepetálásokkal az indulási 

hátrányok csökkentése, 

- a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű fiatalok tanulási előmenetelének figyelemmel 

kísérése, 

- differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

- tehetséggondozás és a felzárkóztató foglalkozások, 

- a tanulók szabadidejének a szervezése (tanórán kívüli foglalkozások), 

- az iskolai étkezés lehetősége, 

- a tanulószobai és délutáni foglalkozás, 

- az egészségügyi szűrővizsgálat, 

- az egészségvédő és mentálhigiéniás programok szervezése, 

- a családi életre való nevelés, 

- személyes, egyéni segítségadás lehetőségeinek mérlegelése a tanuló személyiségi jogai-

nak tiszteletben tartása mellett, 

- a szülőkkel való kapcsolattartás, ha szükséges családlátogatás, 

- a tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokról, 

- a tanulók szociális helyzetének javítása (segélyek, alapítványi támogatások), 

- a szenvedélybetegségek megelőzése. 

- személyiségfejlesztés, tanácsadás, egészségvédő programok, 

- ha a veszélyeztetettség oka indokolja, a pályaválasztásra való fokozottabb odafigyelés, 

felkészítés. 

7.3.3. Személyes gondoskodást nyújtó szakellátás 

Ha az iskolán belül nem tudjuk a problémát megoldani, pedagógusaink segítségért 

fordulnak az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ munkatársaihoz. 

A vizsgálathoz szükséges információkat jellemzésben leírjuk az adott intézménynek. A vizsgá-

lat eredményéről és a segítségnyújtás módjáról véleményt kérünk. 

Gyermekvédelmi intézkedésre akkor van szükség, ha a tanuló fejlődését fiziológiai, lélek-

tani, szociális, vagy egyéb veszélyek fenyegetik. 

Szükség esetén kérhető a polgármesteri hivatallal, a gyermekorvossal, továbbá a gyer-

mekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal való kap-

csolattartás is. 

 

7.4. A működéshez szükséges feltételek meghatározása, biztosítása 

• Személyi feltételek: 

Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítését a fő állású fejlesztő peda-

gógus végzi. 
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A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatot ellátó pedagógus alapvető feladata: 

- a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának segítése, 

- a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézmé-

nyekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, 

- családlátogatáson való részvétel a veszélyeztető okok feltárása érdekében, 

- az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ tevékenységének segítése, 

- a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapításá-

nak kezdeményezése, 

- tájékoztatást nyújtása a tanulók részére szervezett szabadidős programokról, 

- együttműködés: 

▪ az osztályfőnökkel és az osztályfőnöki munkaközösség vezetővel, 

▪ az Iskolai Diákönkormányzattal és a Diákönkormányzatot segítő tanárral. 

Az intézmény vezetése lehetőséget ad, sőt igényli a folyamatos továbbképzést. 

• Tárgyi feltételek: 

A munkához szükséges termek, eszközök rendelkezésre állnak. 

• Anyagi feltételek: 

- a pedagógus munkabére, a felmerülő egyéb kiadások, 

- pályázatokon való részvétel, 

- iskolai alapítvány, civil szervezetek támogatásának igénybevétele. 

7.5. Alkalmazott módszerek 

• megfigyelés, beszélgetés, 

• előadások, fórumok 

• konfliktuskezelő tréningek, 

• pótló, korrigáló, helyettesítő nevelés, 

• értékközvetítés, 

• drámapedagógia elemei. 

7.6. A megvalósítást segítő tevékenységek 

• Kapcsolatok szintjeinek és gyakoriságának meghatározása: 
Gyermekvédelmi feladatot ellátó pedagógus - osztályfőnök - szülő - gyermek egymással 

való folyamatos kapcsolata, szükség és lehetőség szerinti gyakorisággal. 

• Ügyintézés, nyilvántartás. 

• Szociális szolgáltatások biztosítása pénzben, természetben (verseny nevezési díjának kifi-

zetése, ...) 

• Diákönkormányzati segítés. 

7.7. Sikerkritériumok meghatározása 

• a 4. és 5. osztály közötti átmenet zökkenőmentessé válása, 

• a továbbtanulási esély növelése, 

• a bandákba való sodródás megelőzése, vagy megszüntetése. 

• drogfüggőség megelőzése. 

Minden pedagógusnak kötelessége, hogy közreműködjön a tanuló fejlődését veszélyezte-

tő körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében! 

A gyermekvédelmi feladatok ellátásában gyermekvédelmi felelős irányításával történik, 

részt vesz benne az egész nevelőtestület. Munkájuk az iskola valamennyi tanulójára kiterjed. 



 44 

A veszélyeztetettség okainak és mértékének feltárása határozza meg a segítés módozatait. 

A gyermekvédelmi munka minél eredményesebb végzéséhez folyamatos feladat a to-

vábbképzéseken való részvétel, a szakirodalom figyelemmel kísérése, kapcsolattartás a kollé-

gákkal, a külső segítő szervezetekkel. 

Gyermekvédelmi munkánk sikerességét mutatja végzett növendékeink helytállása is. 

8. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő 

programok 
  "A világon nem a tudomány, 

  a szeretet művel csodákat." 

  (Eötvös József) 

 

Az esélyegyenlőtlenség csökkentése fontos feladat, amely speciális felzárkóztató progra-

mokkal, személyes törődéssel, beszélgetésekkel történhet. 

 

A tanulási nehézségekkel küszködő tanulók leggyakoribb viselkedési tünetei: 

- hiperaktivitás, 

- szorongásos magatartás, 

- térlátás nehézségei (jobb-bal tévesztése, betűk felcserélése), 

- mozgáskoordináció zavarai, 

- a nyelvi működés zavarai (diszlexia, diszgráfia), 

- antiszociális cselekedetek, 

- alacsony önértékelés, 

- emlékezés zavarok, 

- a logikus gondolkodás problémái, 

- a spontán kíváncsiság hiánya. 

Nem minden viselkedési rendellenesség hátterében húzódik meg ugyanakkor tanulási nehézség. 

Ezért mindig az adott eset elemzése dönti el, hogy melyik tényező a felelős. 

8.1. Céljaink, feladataink 

A kisgyermekeket ért tanulási kudarcok oka sokféle lehet. 

Bizonyos részképességek gyengébb működése, illetve hiánya okozhatja ezeket. Felderítése az 

egyik legfontosabb feladat első osztályban - ideális esetben már az óvodában - mert ezt a kor-

osztályt lehet a legsikeresebben fejleszteni a gondok felismerése után. 

Meg kell keresni a gyerekek pozitív tulajdonságait, és ezen keresztül, ezek hangsúlyozásával 

kialakítani a terápia, a segítség módját. 

 

• Magatartás, figyelemzavar elsődlegesen a gyermek adottságaiból következik, másodlago-

san a sok kudarcélmény nyomán alakul ki. (agresszivitás, veszekedés, irigység, csúfolódás, 

a munkát zavaró viselkedés, hazugság, lopás, iskolakerülés, ....) Ilyen estben feltétlenül 

szükség van a gyermek iránti toleranciára. 

• A tanulási zavart sok esetben a figyelemzavar és túl mozgékonyság okozza. A tanulási 

problémákkal küzdő gyermekek számára fejlesztő foglalkozásokat tartunk, fontos a tanórai 

differenciált foglalkoztatás. 

Ki kell deríteni melyek az alulteljesítés okai. 

A tanulót mindenképpen más értékelési rendszerrel kell sikerélményhez juttatni 

Súlyosabb tanulási problémák kezeléséhez szakemberhez kell fordulni (Óbudai Családi 

Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ, logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus). 
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8.2. A tanulási nehézségek leküzdését segítő tevékenységek és azok színte-

rei 

• Iskolánkban lehetőség nyílik az Alapozó Terápián való részvételre, amely fejleszti: 

➢ az anyanyelvi készséghiányos gyerekeket, akik olvasás- és írásproblémával küz-

denek, 

➢ a mozgásfejlődésükben elmaradt kisiskolásokat, 

➢ a túlmozgásos, figyelemzavaros gyermekeket. 

Mozgáskoordinációjuk kifejlesztésével, idegrendszert fejlesztő mozgásterápiával, figyel-

mük, tanulási készségük javul. 

Erre épül a dyslexia redukáció a dyslexiás, dysgráfiás gyermekeknél. 

• Lehetőség van arra is, hogy a tanulási és magatartási zavarok kezelését helyben, pszicholó-

gus segítségével oldjuk meg azoknál a gyermekeknél, ahol a szülő kezdeményezi a vizsgá-

latkérést és a terápiás foglalkozást. Ennek előnye, hogy a pedagógusok közvetlen és fo-

lyamatos visszajelzést kapnak a gyermekről. 

A terápia sikerességének érdekében a pedagógusok, a pszichológus közösen, team munká-

ban dolgozik. Jó lenne, ha ebbe a team munkába fejlesztő pedagógus is bekapcsolódhatna. 

• Minden évfolyamon lehetősége van a tanulónak az úgymond fő tantárgyakból fejlesztő, 

felzárkóztató foglalkozásokon való részvételre. 

• Kiemelt figyelmet fordítunk a délutáni foglalkozásokon a fejlesztési lehetőségek kihaszná-

lására (differenciálás) 

• Lehetőséget aduk gyermekeinknek a konzultációra, korrepetálásra (beiskolázás előtt, rossz 

tanulmányi eredmény) 

• Tanítási órákon segíti a tanulási nehézségek leküzdését 

➢ A tanulás tanulása 

➢ A tartalom szerinti differenciálás 

− eltérő tevékenységi formák alkalmazásával, 

− más - más nehézségi fok szerinti feladatok adásával, 

− csoportképzés alkalmazásával, a mobilitás elvének figyelembevételével. 

➢ Szervezéssel megoldható differenciálás 

− párhuzamos óravezetéssel, 

− választható feladatok adásával. 

Ezek, a helyben elérhető korrigálási és fejlesztési lehetőségek mind azt eredményezik, 

hogy az időben felismert képességzavarokat, hiányokat időben kompenzálni lehet, ennek kö-

vetkeztében nem lesz olyan gyermek az iskolában, akiről felső tagozatban derül ki, hogy prob-

lémás. 

Ebben is nagy segítség a szülőkkel való szoros együttműködés, az osztályban tanító pedagógus, 

a gyerek, illetve a fejlesztő foglalkozást nyújtó pedagógus és pszichológus számára egyaránt. 

8.3. Feltételek 

A feltételek ehhez a tevékenységhez az előzőekhez hasonlóan adottak. 

 

8.4. A tanulási kudarcnak kitett tanulók "kiszűrése" 

• az osztályfőnökök és a fejlesztő pedagógus gyermekvédelmi felelős együttes munkájának 

eredménye kell, hogy legyen, 

• nagyon fontos, meghatározó az időtényező, a korai felismerés. 

• A "kiszűrés" legfontosabb formája: a megfigyelés. 

• A "kiszűrés" módja: 
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A megfigyelés után az okok feltárásának érdekében a szülőt és a szakembert kell bevonni a 

folyamatba. 

8.5. Sikerkritériumok 

• Bukások számának csökkenése, 

• tanulmányi eredmények javulása, 

• a 4. és 5. osztály közötti átmenet zökkenőmentessége, 

• jó beiskolázási mutatók elérése. 

 

A tanulási kudarcot kiváltó okok sokfélesége jelzi, hogy a kezelés módszerei is sokfélék lehet-

nek. Minden alkalmazott eljárás személyfüggő. 

9. A szociális hátrányok leküzdését segítő tevékenység 
 

  "Nincsen olyan puszta ínség, 

  Hogy magának benne 

  A halandó egy tenyérnyi 

  Zöld virágot ne lelne." 

  (Arany János) 

 

Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű szociális hát-

tértényezők gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek a következők: 

– helyzetfeltárás, 

– a segítő tevékenység formáinak és működési rendjének (tanulószoba, felzárkóztató foglal-

kozások) megszervezése, 

– a külső kapcsolatrendszer kiépítése, fenntartása (szakszolgálatok), 

– az anyagi háttér biztosító rendszerének felkutatása (táborozások, ösztöndíjak, pályázatok 

nyomon követése), 

– az esetleges juttatások elosztása alapelveinek és eljárási rendjének kialakítása. 

 

A szociális hátrányok enyhítésére szolgáló pedagógiai tevékenységek: 

Egyre több tanuló kerül olyan anyagi helyzetbe, mely egészséges testi fejlődését, zavartalan 

tanulását hátráltathatja. Az iskola életében fontos feladat az esélyek kiegyenlítődése, a hátrá-

nyok csökkentése, a társadalmi egyenlőtlenségek hatásainak enyhítése. A segítésre szorulók 

elsősorban az alacsony jövedelmű, a munkanélküli, valamint a szociális ellátásban részesülő 

szülők gyermekei. 

9.1. Célunk 

Segíteni azon tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, ismeretelsajátítását, egyéni 

ütemű fejlődését, akik 

•       Speciális nevelési igényűek 

•         Beilleszkedési tanulási és magatartási nehézséggel küzdők 

• szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek: 

− családi mikrokörnyezetéből adódóan hátrányos helyzetűek, 

− családi házon kívüli környezet miatt hátrányos helyzetűek, 

− iskolai körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek, 

− csonka családban felnövő gyermekek, (elvált szülők, árva, félárva gyerekek) 
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− munkanélküli szülők gyermekei, 

• átmenetileg hátrányos helyzetűek: 

− áttelepült, beköltözött (új) tanulók,  

− tartós betegség miatt hátrányos helyzetűek. 

9.2. Feladataink 

Feladatunk, segíteni minden hátrányos helyzetű, - de különösen a szociális hátrányban lé-

vő - tanulót képességeinek kibontakozásában. 

 Időpont Feladat 

 

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

hátrány meghatározása, 

 2. május A tevékenységi formák megtervezése a következő tanévre. 

       3.    szeptember A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek 

ütemtervének elkészítése. Az új SNI-s tanulók beutalása. 

 

 4. október-június A tevékenységi formák megvalósítása ütemterv szerint. 

 5. május Az eredmények számbavétele, fejlesztési tevékenységek 

megtervezése a következő tanévre. 

9.3. A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi 

formák szolgálják 

• Felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése, 

• étkeztetési támogatás,  

• az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata, 

• a nevelők segítő, személyes kapcsolattartása a rászoruló tanulókkal, 

• a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése (egyéni beszélgetés az 

osztályfőnökkel, fogadóóra, családlátogatás, szülői értekezlet stb.), 

• szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak érdek-

ében, hogy a szociális hátránytól szenvedő tanulók minél hamarabb segítségben része-

süljenek, 

• önismereti csoportok létrehozása (működtetése), 

• drog- és bűnmegelőzési programok, 

• mentálhigiénés programok, 

• pályaorientációs tevékenység. 

• komplex tehetséggondozó programok (zenei-művészeti, sport-turisztikai), 

• komplex táborozások, kirándulások, országjárások, 

• bemutatók, 

• felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, fogadó-

órákon, családlátogatásokon, értesítés (szülői tájékoztató, levél, esetleg iskolaújság), 

• helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése, 

• motiválás arra, hogy a gyermek délutáni foglalkozás vagy tanulószobai ellátásban ré-

szesüljön, 

• kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel, az áthelyező bizottságokkal, 

• táborozási hozzájárulások, 

• pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon. 

A szociális hátrányok enyhítését segítő program éves ütemezését a munkaterv tartalmaz-

za. 
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10. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Az intézmény 

– biztosítja az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, figyelembe véve a 

szülők igényeit és a törvényi előírásokat, 

– a szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása mellett biztosítjuk a ta-

nítványok optimális képzésével az esélyteremtést. 

A támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak 

kompenzálását és az esélyegyenlőség előremozdítását az iskola minden tevékenysége során 

figyelembe veszi és alkalmazza: 

– a beiratkozásnál, 

– a tanításban, ismeretközvetítésben, 

– követelmények teljesítésében, 

– a gyerekek egyéni fejlesztésében, 

– az értékelés gyakorlatában, a tanulói előmenetelben, 

– a dicséretben, jutalmazásban, 

– a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában, 

– a továbbtanulásban, pályaorientációban, 

– a tanórán kívüli programokban, 

– a humán-erőforrás fejlesztésben, a pedagógusok szakmai továbbképzésében, 

– a partnerség-építésben, kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, szakmai és társadal-

mi környezettel. 

 

Az iskola feladata: 

– Az iskolai háttérből és a családi háttérből adódó esélyegyenlőséget, valamint egyenlő 

bánásmód követelményét sértő körülmények feltárása, valamint azok kezelési módjának 

meghatározása. 

– Az eddigi eredmények megtartása, fejlesztése. 

11. A szülő, tanuló és pedagógus együttműködésének formái, a továbbfej-

lesztés lehetőségei 

 "...adjuk oda a világot a gyerekeknek 

 éljünk barátságban ..." 

 (Nazim Hikmet) 

11.1. A szülő és az iskola együttműködésének célja 

A kiindulási alap az, hogy az iskola a gyermekekért van, s itt minden őértük kell, hogy 

történjen. Ebben legfontosabb segítőtársunk a szülő. 

A családdal való együttműködés az iskola elsőrendű kapcsolatrendszere. A családi és az 

iskolai nevelés összhangja nélkülözhetetlen. Fontos feladatunk, hogy a szülőket érzelmileg is 

megnyerjük az iskola és a nevelés ügyének. 

Lehetőséget kell adnunk a szülőknek véleményük kifejtésére. Javaslataikra, segítségükre 

mindig építeni kell. Érezzék, hogy szeretjük gyermekeiket jó és rossz tulajdonságaikkal együtt, 

hogy felkészültek vagyunk, és tudunk tanácsot adni nevelési problémáik megoldásához.  

Ennek alapján legfontosabb céljaink: 

A folyamatos információcsere, tájékoztatás, tájékozódás, partnerkapcsolat erősítése. A 

szülő és iskola közötti jó munkakapcsolat, a szoros együttműködés továbbfejlesztése. Egymás 

tevékenységének kölcsönös megismerése, segítése, megbecsülése. 

A nevelő-oktató munka hatékonyabbá tétele, a tanulók személyiségének eredményesebb fej-

lesztése érdekében. 
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Ezen együttműködés alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség, feltétele pe-

dig a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség. 

11.2. Feladataink, továbbfejlesztési lehetőségeink 

• Az iskola nevelési-oktatási céljainak, követelményrendszerének, elvárásainak megismerte-

tése. 

• Információ nyújtása az intézmény tevékenységéről, eredményeiről, problémáiról, az egyes 

tanulók előmeneteléről. 

• Kölcsönös bizalom légkörének kialakítása. 

• A szülők megnyerése az iskola és a nevelés ügyének. 

• Hatékony munkamegosztás a nevelésben a szülők és iskola között. 

• Rendszeres kapcsolattartás a szülő és iskola (tanítók, osztályfőnök, szaktanár, intézmény-

vezető) között. 

• Szülői szervezet (iskolai és osztály-munkaközösség) munkájának hatékonnyá tétele. 

• A szülők véleményének kikérése az iskolában folyó munkáról, problémákról, a szülők is-

kolával szembeni elvárásairól. 

• A szülők nevelési kultúrájának emelése (pályaválasztás, kötelességtudat kialakítása, sza-

badidő hasznos eltöltése, a családi életre, egészséges életmódra nevelés területén). 

• Diszkrét segítségnyújtás a rászoruló családoknak (anyagi, erkölcsi, pedagógiai). 

• A szülő érdeklődésének foglalkozásának megfelelő feladatra való felkérés, vagy önkéntes 

jelentkezésük elérése. 

 

11.3. Az együttműködés formái 

11.3.1. A szülők részéről 

• kapcsolattartás a pedagógusokkal a gyermek érdekében, 

• írásbeli nyilatkozat (14éves gyermek esetén vele együtt) arról, hogy a választott tanítási 

órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette, 

• aktív részvétel az iskolai rendezvényeken, 

• őszinte véleménynyilvánítás, 

• együttműködő magatartás, 

• érdeklődő-segítő hozzáállás, 

• nevelési problémák őszinte megbeszélése, közös legyőzése, 

• szponzori segítségnyújtás, 

• szülők által tartott szakkörök, foglalkozások, 

• javító - szépítő - karbantartó munkák végzése a szülők által. 

 

11.3.2. A pedagógusok részéről 

– tájékoztatási kötelezettség betartása 

• a szülőket megelőző tanév végén tájékoztatjuk azokról a tankönyvekről, taneszközök-

ről, tanulmányi segédletekről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő 

tanévben a nevelő-oktató munkához szükség lesz, 

• tájékoztatást kapnak a szülők az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről és más felszere-

lésekről, a beiskolázás anyagi terhei differenciált csökkentésének elveiről, 

• az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatban az iskola a tankönyvpiac rendjéről szóló 

törvényben foglaltak szerint jár el, 

• írásbeli tájékoztatást kap a szülő a szabadon választott órán való részvétel feltételeiről. 



 50 

– szülői értekezlet évente háromszor, 

feladata:  

• a szülők és pedagógusok között folyamatos együttműködés kialakítása, 

• a szülők tájékoztatása: 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

 az országos és a helyi köznevelés-politika alakulásáról, változásairól, 

 a helyi tanterv követelményeiről, 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

 az iskola és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémái-

ról, 

• a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az is-

kola igazgatósága felé; 

– réteg szülői értekezlet a leendő első osztályosoknak az iskolakezdés, és a 8. osztályosoknak 

a pályaválasztás előtt, 

– rétegcsoport megbeszélés, 

– fogadóóra, 

feladata: 

• a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy ta-

nuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. Évente 2 alkalommal 

meghatározott időpontban tartandó, de szülő és pedagógus előzetes egyeztetés után 

egyaránt kérheti a megtartását; 

– családlátogatás szükség esetén, 

– szülői választmány, alapítvány, 

– nyíltnapok szervezése, 

feladata: 

• a szülők betekintést nyerjenek az iskola nevelő és oktató munka mindennapjaiba, 

ismerjék meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjanak közvetlenül 

gyermekük és az osztályközösség iskolai életéről.  

– írásbeli kapcsolattartás (levél, Kréta rendszer) 

feladata: 

• a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról; 

– egyéb kapcsolattartás (telefon, szóbeli megbeszélés, véletlen találkozás), 

– szülők fóruma, 

– szülők akadémiája (előadás a szülőknek), 

– közös sportprogramok (igény szerint - gyermeknap). 

– családos kirándulások (igény szerint), 

– családos színházlátogatások (igény szerint), 

– közös szórakozások (Sulinap). 

A szülői házzal való rendszeres kapcsolattartás érdekében az iskola, a diákönkormányzat, 

illetve az osztálytanítók, osztályfőnökök olyan közös programokat szerveznek, melyek az eddig 

is jól működő diák - szülő - pedagógus kapcsolatot tovább mélyítik. 

– tanévnyitó, tanévzáró ünnepély, 

– közös iskolaszépítő társadalmi munka, 

– mikulás és karácsonyi ünnepségek, 

– farsangi karnevál, 

– gyermeknap, 

– osztálykirándulás, 

– erdei iskola, 

– közös kulturális programok (színház, mozi, múzeum). 
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A szülők kéréseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, nevelőtestüle-

tével. 

11.4.Tanulók és az iskola együttműködése 

Cél a folyamatos, kiegyensúlyozott, feszültségmentes kapcsolatban az egyéni képességeknek 

megfelelő eredmények elérése, a személyiség kibontakoztatása az oktató-nevelő munkában. 

11.4.1.Alapelv 

Lehetőséget biztosítani a diákoknak arra, hogy a polgári demokrácia által biztosított jogok és 

kötelességek alapján érdekeiket képviselhessék, megvalósíthassák a közösség javára. 

Ennek alapvető szervezeti formája a diákönkormányzat. 

11.4.2.: Az együttműködés formái 

– tanórai munka, 

– osztályfőnöki órák, 

– közösségi programok, 

– egyéni beszélgetések, 

– diákönkormányzat, diákparlament, 

– kérdőívek, vizsgálatok. 

11.4.2.1. Diákönkormányzat 

Szervezeti felépítése 

– a Diákönkormányzati Tanács (DÖKT): 

• A diákönkormányzat legfőbb testületi szerve, amely a tanulók által közvetlenül vá-

lasztott képviselőkből áll. A DÖKT-ba a felső tagozatos osztályonként 2 főt kell vá-

lasztani. A DÖKT létszáma a mindenkori felső tagozatos osztályok számának a két-

szerese. Minden képviselője szavazati joggal rendelkezik. 

• A tanulók maguk közül egy diákvezetőt választanak (a Diáktanács elnöke).  

• A DÖKT tagjainak választása egy iskolai tanévre történik. 

• A DÖKT hatáskörébe tartozik: 

 Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése. 

 Egy tanítás nélküli munkanap programjának meghatározása. 

 Diákújság és diákrádió szerkesztő bizottságának megbízása. 

 Döntés a DÖK működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról. 

 Vélemény nyilvánítása és javaslattétele az intézmény működésével és a tanu-

lókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben (pl. házirend).  

 Iskolagyűlés összehívásának kezdeményezése. 

 A DÖKT félévente a munkáját értékeli és a diákoknak arról beszámol. A be-

számolás történhet iskolagyűlés keretében vagy évfolyamonként. 

 Évente a DÖK egy közgyűlést tart. 

– Diákönkormányzat vezető: 

A diákönkormányzat munkáját szervező, koordináló, segítő pedagógus, aki jogosult el-

járni a diákönkormányzat képviseletében. 

A diákönkormányzat tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata, valamint az isko-

la éves munkaterve alapján végzi. 

11.4.2.2.Egyéb formák 

az iskolai élet mindennapjai, 

– tanórán kívüli beszélgetések, játékok,  

– közös programok, rendezvények, 
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– véleménykérés pl. kérdőíves formában. 

11.4.3. Feladatunk 

– Az iskola nevelési - oktatási céljainak, követelményrendszerének, elvárásainak 

megismertetése, elfogadtatása. 

– A folyamatos információáramlás biztosítása (kétirányú). 

– A kölcsönös bizalom légkörének kialakulása. 

– A továbblépés lehetőségeinek megkeresése, kiaknázása. 

Cél a folyamatos, kiegyensúlyozott, feszültségmentes kapcsolatban az egyéni képességeknek 

megfelelő eredmények elérése, a személyiség kibontakoztatása az oktató-nevelő munkában. 

12. A tanulóknak az intézményi döntési folyamataiban való részvételi joga 

gyakorlásának rendje 

A tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányza-

tot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre 

kiterjed, és akkor járhat el az intézmény egészét érintő ügyekben, ha megválasztásában a tanu-

lók több mint 50%-ának képviselete biztosítva van.  

A diákönkormányzat tanulóközösség által elfogadott, nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti 

és működési rendje az intézményi SZMSZ mellékletében található.  

Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei, minden osztályközösség meg-

választhatja az Osztály Diákbizottságát (ODB) és az osztály titkárát. A tanulóközösségek dön-

tenek diákképviseletükről: küldöttet delegálhatnak az intézmény diákvezetőségébe.  

A teljes tanulóközösségének érdekképviseletét a választott Intézményi Diákbizottság (IDB) 

látja el. Az IDB tagjai alkotják a diákönkormányzat vezetőségét, rajtuk keresztül gyakorolja 

jogát.  

Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat zavartalan 

működésének feltételeit. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit az SZMSZ és 

a házirend használati szabályai szerint térítésmentesen veheti igénybe. 

12.1. Diákönkormányzat jogai 

A tanuló joga, hogy személyesen, vagy képviselői útján – a jogszabályban meghatározottak 

szerint – részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. 

A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik a működéssel és a tanu-

lókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a következőkben: 

• az intézményi SZMSZ elfogadásakor és módosításakor, 

• a házirend elfogadásakor és módosításakor, 

• a tanulói szociális juttatások elveinek meghatározásakor, 

• az ifjúságpolitikai célok pénzeszközeinek felhasználásakor, 

A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed:  

• saját működésére és hatásköre gyakorlására, 

• tisztségviselőinek megválasztására, 

• a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználására, 

• egy tanítás nélküli munkanap programjára, 

• tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére, 

A diákönkormányzat hatáskörébe tartozik: 

• az iskolaújság, iskolarádió szerkesztő bizottságának megbízása. 
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12.2.  A döntési folyamatokban való részvétel rendje 

A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki - a diákön-

kormányzat megbízásával - eljárhat az Intézményi Diákbizottság (IDB) képviseletében.  

A diákönkormányzatot képviselő felnőtt vagy diákküldött folyamatos kapcsolatot tart az intéz-

ményvezetővel. Tagja az iskolavezetőség üléseinek. 

A tanulók egyéni gondjaikkal, kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézményvezetőt, aki 

heti vezetői fogadóórán fogadja a diákokat, biztosítva a négyszemközti meghallgatást. (A mun-

katervben rögzített időpont közzététele az osztályfőnökök feladata.) 

Az intézményvezető, ill. helyettesei részt vesznek a diákönkormányzat ülésein. 

Az Intézményi Diákbizottság megbízottja képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetőségi, a 

nevelőtestületi és az iskolaszéki értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál. Az osztályközös-

ség problémáinak megoldásában az Osztály Diákbizottság (ODB) képviselője: az osztálytitkár 

jár el.  

A tanuló joga, hogy „válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, 

foglalkozások, továbbá pedagógusok közül” (Nkt.46.§(6)b). 

A tanuló e jogával minden tanév folyamán egy alkalommal élhet. A választás a következő tan-

évre szól, az iskola személyi és tárgyi lehetőségeinek figyelembevételével történik. 

 

13. A tanulmányok alatti vizsga szabályzata 

13.1. A vizsgaszabályzat célja, hatálya 

13.1.1. Célja 

Egységes követelmények kialakítása a vizsgára kötelezett tanulók továbbhaladására, átvételére. 

13.1.2. Hatálya 

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

• osztályozó vizsgákra, 

• különbözeti vizsgákra, 

• javítóvizsgákra 

vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

• aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

• akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

• akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

• akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény intézmény-

vezetője különbözeti vizsga letételét írja elő.  

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagja-

ira. 
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13.1.2. A vizsgáztatás rendje 

Bizottság: 

• Az osztályozó, javító és egyéb vizsgákat 3 tagú bizottság (kérdező tanár, tanító azonos 

vagy rokon szakos tanár, elnök) előtt kell tartani.  

A bizottság tagjait a munkaközösség javaslata alapján az intézményvezető vagy helyettese 

hagyja jóvá, illetve jelöli ki. 

• A javító és osztályozó vizsga a tantárgy jellegétől függően írásbeli, szóbeli, ill. az intéz-

ményvezető az osztályozó vizsga egyes tantárgyai alól mentesítést adhat (ének-zene, test-

nevelés, rajz, technika, idegen nyelv). 

• A javító vizsgák feladatait az illetékes munkaközösség állítja össze a tantervi minimum 

követelmények alapján. 

• A vizsgák időpontja: 

− Osztályozó vizsga : május 15 – június 20, illetőleg aug. 25 – szept. 15 között. 

− Javító vizsga: aug. 25 – szept. 1. között.  

− Egyéb vizsga: aktualitásától függően az intézményvezető döntése alapján, ill. fel-

sőbb szerv utasítása szerint. 

• A fent jelzett időkereten belül a vizsga pontos idejét a vizsga kezdete előtt legalább 15 

nappal közölni kell az érintettekkel. 

• Eredmény-hirdetés, bizonyítványosztás a vizsgát követően történik. 

• A vizsgákkal kapcsolatos adminisztrációs munkát a vizsgabizottság tagjainak és az osz-

tályfőnöknek (jegyzőkönyv, bizonyítványba, anyakönyvbe bejegyzés) a vizsga befejezté-

vel azonnal el kell végezni. 

• Különbözeti vizsgával emelt óraszámú angol nyelvi csoportba kérheti felvételét a nem 

ilyen csoportban tanuló, vagy más iskolából érkező diák. 

• Indokolt esetben (pl. egészségi állapot, külföldre távozás, stb.) szaktanárok és osztályfő-

nök, tanító véleménye alapján az intézményvezető a vizsgák időpontjától engedélyezhet 

eltérő időpontot is. 

• A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát az Országos Közokta-

tási Értékelési és Vizsgaközpont és a miniszter által kijelölt intézmény együtt szervezi. 

• Ha a tanulónak egyéni továbbhaladást engedélyeztek, a pedagógus az Óbudai Családi Ta-

nácsadó és Gyermekvédelmi Központ vagy a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakér-

tői véleménye alapján egyéni fejlesztési tervet készít. Az ütemtervben meg kell határozni, 

hogy a tanulónak az egyes évfolyamok végére milyen követelményeket kell teljesítenie, 

hogy melyik évfolyam végére kell utolérnie a többi tanulót.  

• Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy 

tanévben teljesíti, osztályzatait minden évfolyamra meg kell állapítani. 

Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyamon valamennyi követelményét az egyes tan-

tárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a 

vizsga évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be 

kell írni. 

• Egyéni továbbhaladás esetén, amennyiben a tanuló az egyéni ütemtervben meghatározott 

évfolyam utolsó tanítási napjáig nem éri utol a többi tanulót, tanulmányait ennek az évfo-

lyamnak a megismétlésével folytathatja. 

• A tanulmányok alatti vizsga részeit a nevelőtestület, ill. a vizsgáztatásra kijelölt intézmény 

határozza meg, legalább 15 nappal a vizsga megkezdése előtt.  

Döntését a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra. 

13.1.3. A tanulmányok alatti vizsgák követelményei, részei, az értékelés szabályai 

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó, különbözeti, javító- és pótló vizsga) követelménye 

az iskola helyi tantervében megfogalmazott, az adott évfolyamra, időszakra vonatkozó tan-

anyag. A vizsgák részeit és az értékelés szabályait a tantervi követelmények alapján a munka-

közösségek az alábbiak szerint határozták meg: 
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Magyar irodalom és nyelvtan 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Vizsgarészenként 30 

pont adható. A vizsgázó szóbeli vizsgára bocsátásának feltétele, hogy az írásbelin legalább 6 

pontot elérjen. Az írásbelin 6 pont alatt teljesítő tanuló nem szóbelizhet, a vizsgára elégtelen 

osztályzatot kap. 

 

Az értékelés: 

 0-19 pont elégtelen 

 20-29 pont elégséges 

 30-44 pont közepes 

 45-53 pont jó 

 54-60 pont jeles 

Angol nyelv 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll.  

Az írásbeli vizsga feladatainak típusai:  

  - teszt típusú feladatok, amelyek lexikai és grammatikai tudást mérnek; 

- szövegértést ellenőrző feladatok.  

Az írásbelin 40 pont érhető el.  

A szóbeli vizsga két részből áll: társalgás a kérdező tanárral az arra az évfolyamra, csoportra 

előírt témaköröknek megfelelően, valamint egy képleírás. A szóbelin mindkét vizsgarészre 10-

10 pont adható. 

A vizsgázó szóbeli vizsgára bocsátásának feltétele, hogy az írásbelin legalább 10 pontot elérjen. 

Az írásbelin 10 pont alatt teljesítő tanuló nem szóbelizhet, a vizsgára elégtelen osztályzatot kap. 

Az értékelés: 

 0-19 pont elégtelen 

 20-29 pont elégséges 

 30-44 pont közepes 

 45-53 pont jó 

 54-60 pont jeles 

Matematika 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga felső tagozaton írásbeli és szóbeli részből áll, azzal 

a megkötéssel, hogy szóbeli vizsgát csak akkor tehet, ha a vizsgázó az írásbeli vizsgán az elér-

hető 40 pontból legalább 10 pontot elért. A szóbeli vizsgán 20 pont érhető el. Az osztályozó, 

különbözeti és javítóvizsga alsó tagozaton csak írásbeliből áll. 

Az értékelés csak írásbeli vizsga esetén: 

 0-13 pont elégtelen 

 14-19 pont elégséges 

 20-29 pont közepes 

 30-35 pont jó 

 36-40 pont jeles 

Az értékelés írásbeli és szóbeli vizsga esetén: 

 0-19 pont elégtelen 

 20-29 pont elégséges 

 30-44 pont közepes 

 45-53 pont jó 

 54-60 pont jeles 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga két 

részből áll: egy teszt típusú feladatsorból és egy esszéből. Feladattípusai: források, képek elem-

zése; fogalmak, történelmi személyiségek és alapvető évszámok ismerete; topográfiai ismere-

tek. Az írásbeli vizsgarészen legalább 20%-os eredményt kell elérni, ellenkező esetben a vizs-

gázó nem szóbelizhet, az osztályzata elégtelen. 
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A szóbeli tételsor a tananyag témaköreiből készül. A szóbeli vizsgán történelem atlasz használ-

ható. Az írásbelin 40, a szóbelin 20 pont érhető el.  

Az értékelés: 

 0-19 pont elégtelen 

 20-29 pont elégséges 

 30-44 pont közepes 

 45-53 pont jó 

 54-60 pont jeles 

Természetismeret 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán 

teszt típusú feladatot kell megoldani. A vizsgarészen 40 pont érhető el. A felső tagozaton a 

szóbeli vizsga egy tétel kifejtéséből, alsó tagozaton irányított beszélgetésből áll. A szóbeli vizs-

garészen is 20 pont adható. 

A vizsgázó szóbeli vizsgára bocsátásának feltétele, hogy az írásbelin legalább 10 pontot elérjen. 

Az írásbelin 10 pont alatt teljesítő tanuló nem szóbelizhet, a vizsgára elégtelen osztályzatot kap. 

Az értékelés: 

 0-19 pont elégtelen 

 20-29 pont elégséges 

 30-44 pont közepes 

 45-53 pont jó 

 54-60 pont jeles 

Fizika 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán 

feladatlapot kell megoldani. Feladattípusai: fogalmak meghatározása, fizikai törvények ismerte-

tése, számításos feladatok. Az írásbelin 40 pont érhető el.  

A szóbeli vizsga egy tétel kifejtéséből áll. A szóbeli vizsgarészen is 20 pont adható.  

A vizsgázó szóbeli vizsgára bocsátásának feltétele, hogy az írásbelin legalább 10 pontot elérjen. 

Az írásbelin 10 pont alatt teljesítő tanuló nem szóbelizhet, a vizsgára elégtelen osztályzatot kap. 

Az értékelés: 

 0-19 pont elégtelen 

 20-29 pont elégséges 

 30-44 pont közepes 

 45-53 pont jó 

 54-60 pont jeles 

Kémia 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán 

teszt típusú feladatot kell megoldani. A vizsgarészen 40 pont érhető el. A szóbeli vizsga egy 

tétel kifejtéséből áll. A szóbeli vizsgarészen is 20 pont adható. 

A vizsgázó szóbeli vizsgára bocsátásának feltétele, hogy az írásbelin legalább 10 pontot elérjen. 

Az írásbelin 10 pont alatt teljesítő tanuló nem szóbelizhet, a vizsgára elégtelen osztályzatot kap. 

Az értékelés: 

 0-19 pont elégtelen 

 20-29 pont elégséges 

 30-44 pont közepes 

 45-53 pont jó 

 54-60 pont jeles 

Biológia-egészségtan 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán 

teszt típusú feladatot kell megoldani. A vizsgarészen 40 pont érhető el. A szóbeli vizsga egy 

tétel kifejtéséből áll. A szóbeli vizsgarészen 20 pont adható.  

A vizsgázó szóbeli vizsgára bocsátásának feltétele, hogy az írásbelin legalább 10 pontot elérjen. 

Az írásbelin 10 pont alatt teljesítő tanuló nem szóbelizhet, a vizsgára elégtelen osztályzatot kap. 
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Az értékelés: 

 0-19 pont elégtelen 

 20-29 pont elégséges 

 30-44 pont közepes 

 45-53 pont jó 

 54-60 pont jeles 

Földrajz 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán 

teszt típusú feladatot kell megoldani. A vizsgarészen 30 pont érhető el. A szóbeli vizsga egy 

tétel kifejtéséből áll. A szóbeli vizsgarészen is 30 pont adható. 

A vizsgázó szóbeli vizsgára bocsátásának feltétele, hogy az írásbelin legalább 10 pontot elérjen. 

Az írásbelin 10 pont alatt teljesítő tanuló nem szóbelizhet, a vizsgára elégtelen osztályzatot kap. 

Az értékelés: 

 0-19 pont elégtelen 

 20-29 pont elégséges 

 30-44 pont közepes 

 45-53 pont jó 

 54-60 pont jeles 

Ének-zene  

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga 

felső tagozaton kettő részből áll: zenefelismerés és zenetörténeti teszt, alsó tagozaton pedig 

három részből áll: dalfelismerés, kottaolvasás, -írás, és ritmusírás. A vizsgarészen 40 pont érhe-

tő el. A szóbeli vizsgára csak a 10 pont vagy annál többet elért tanulók bocsáthatók, az ennél 

kevesebbet elértek elégtelen osztályzatot kapnak.  

A szóbeli vizsgán énekes szemelvényekből kettőt húz a vizsgázó, amelyeket az eléneklés után – 

felső tagozatos vizsgázó esetén - ismertet is. A vizsgarészen 20 pont érhető el. 

Az értékelés: 

 0-19 pont elégtelen 

 20-29 pont elégséges 

 30-44 pont közepes 

 45-53 pont jó 

 54-60 pont jeles 

Vizuális kultúra 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga felső tagozaton gyakorlati és szóbeli részből áll. A 

gyakorlati vizsga egy meghatározott rajzi téma kidolgozása, megoldása. A vizsgarészen 40 

pont érhető el. A szóbeli vizsga egy meghatározott művészettörténeti téma kifejtése. A vizsga-

részen 20 pont érhető el. 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga alsó tagozaton csak gyakorlati részből áll. A gyakor-

lati vizsga egy meghatározott rajzi téma kidolgozása, megoldása. A vizsgán 60 pont érhető el. 

Az értékelés: 

 0-19 pont elégtelen 

 20-29 pont elégséges 

 30-44 pont közepes 

 45-53 pont jó 

 54-60 pont jeles 

Digitális kultúra 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga gyakorlati és szóbeli részből áll. A gyakorlati vizs-

gán 50, a szóbeli vizsgán 10 pont érhető el. 

A vizsgázó szóbeli vizsgára bocsátásának feltétele, hogy az írásbelin legalább 10 pontot elérjen. 

Az írásbelin 10 pont alatt teljesítő tanuló nem szóbelizhet, a vizsgára elégtelen osztályzatot kap. 
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Az értékelés: 

 0-19 pont elégtelen 

 20-29 pont elégséges 

 30-44 pont közepes 

 45-53 pont jó 

 54-60 pont jeles 

Technika és tervezés 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga gyakorlati és szóbeli részből áll. A gyakorlati vizsga 

egy meghatározott munkadarab kidolgozása, elkészítése. A vizsgarészen 30 pont érhető el.  

A szóbeli vizsga felső tagozaton egy meghatározott téma kifejtése, alsó tagozaton irányított 

beszélgetés. A vizsgarészen szintén 30 pont érhető el. 

A vizsgázó szóbeli vizsgára bocsátásának feltétele, hogy az írásbelin legalább 10 pontot elérjen. 

Az írásbelin 10 pont alatt teljesítő tanuló nem szóbelizhet, a vizsgára elégtelen osztályzatot kap. 

Az értékelés: 

 0-19 pont elégtelen 

 20-29 pont elégséges 

 30-44 pont közepes 

 45-53 pont jó 

 54-60 pont jeles 

Testnevelés 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga négy gyakorlati részből áll: teljesítményszint felmé-

rés, atlétika, labdajáték, torna az adott évfolyamnak megfelelő feladatokkal. Mindegyik részen 

25 pont érhető el. 

Az értékelés: 

 0-19 pont elégtelen 

 20-39 pont elégséges 

 40-59 pont közepes 

 60-79 pont jó 

 80-100 pont jeles 

Dráma és tánc 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga szóbeli részből áll, amely beszélgetést jelent egy 

témáról. A szóbeli vizsgarészen is 30 pont adható. 

Az értékelés: 

 0-6 pont elégtelen 

 7-12 pont elégséges 

 13-20 pont közepes 

 21-25 pont jó 

 26-30 pont jeles 

 

A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a neve-

lési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról) 64-73. 

§ tartalmazza. 

 

Az intézmény saját hatáskörben helyi vizsgát szervezhet magyar és matematika tantárgyakból a 

8. évfolyamon tanulóknak október, vagy november hónapban a felvételi vizsgák előkészítésére. 

a vizsgán kapott érdemjegy tantárgyi osztályzatnak számít. A vizsgát a szakos kollégák előké-

szítik, a tanulók vizsgabizottság előtt szerepelnek. 
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14. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő - oktató 

munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 

14.1. Tankönyvek, taneszközök 

Az iskolai tanítást és tanulást segítő könyvektől meg kell követelni: 

- a nyelvi helyességet, 

- a gyermekek korának megfelelő stílust, 

- a gyermeklélektani és pedagógiai szempontok érvényesülését. 

A tankönyvek, taneszközök: 

- ne legyenek ellentétesek az alkotmány és a törvények szellemével, 

- ne tartalmazzanak tudományos tévedéseket. 

Az általános értelemben vett tankönyv fogalmán belül több kategóriát különböztetünk meg: 

a) Tankönyv: a megtanulandó anyagot tartalmazza, kerüli a felesleges részleteket, a tan-

anyag hosszas fejtegetését. 

b) Olvasókönyv: a tananyaghoz szorosan kapcsolódó, azt illusztráló vagy elmélyítő irodal-

mi igényű mű, válogatás, szöveggyűjtemény, a tantárgy vagy a tudomány tör-

ténetét bemutató kiadvány. 

c) Feladattár: a gyakorlást közvetlenül segítő könyv. 

d) Segédkönyv: az önálló ismeretszerzés és a tehetséggondozás eszköze (pl. szótárak, encik-

lopédiák). 

f) A tanulói, tanári segédletek: ezekhez tartozhatnak a szakköri füzetek, az iskolai tehetség-

gondozást segítő ismeretterjesztő kiadványok, valamint a tanári segédkönyvek. 

h) Feladatlap, munkafüzet 

14.2 . Az iskolai nevelő-oktató munkát, szemléltetést és foglalkoztatást 

szolgáló alapfelszerelések és eszközök az osztálytermekben és szak-

tantermekben  

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

nevelési intézmények névhasználatáról) 64-73. § tartalmazza. 

 

Alapfelszerelések: 

- fali vetítővásznak, 

- projektorok 

- interaktív táblák 

- videomagnók (DVD), 

- a tanterem funkciójától függően CD-lejátszók, 

- a szemléltetést és a tanulást segítő informatikai eszközökök (hardver, szoftver), 

- informatikai, számítástechnikai eszközök, 

14.3. Az iskolai oktató-nevelő munkát, szemléltetést és foglalkoztatást 

központilag (iskolai szinten) támogató eszközök 

Eszközök, felszerelések: 

- könyvtár:  

▪ kötelező és ajánlott olvasmányok, 

▪ oktatási segédletek, 

▪ kézikönyvek (lexikonok, kronológiák, enciklopédiák), 

▪ pedagógiai-módszertani szakkönyvek, 

▪ a közismereti és szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó szakirodalom, 
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▪ a tananyagot kiegészítő ismeretterjesztő művek, 

▪ tanári kézikönyvek, 

▪ tankönyvek, 

▪ periodikák, 

▪ elektronikus ismerethordozók (CD, DVD gyűjtemény), 

▪ internet hozzáférés, 

- fénymásoló, 

III. Az iskola egészségnevelési programja 
 

 „Az egészségre ügyelni az 

 élet legnagyobb nehézsége.” 

    (Platon) 

1. Fogalmak, jogszabályi előírások 

1.1. Az egészségneveléshez tartozó fogalmak 

Egészség: A WHO az 1948-as alkotmányában kimondja: az egészség nem a betegség hiánya, 

hanem a testi, lelki, szociális jól-lét állapota. Nem passzív állapot, hanem folyamat.  

Egészségfejlesztés: Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűj-

tőfogalma, tehát magába foglalja: 

- a korszerű egészségnevelés,  

- az elsődleges prevenció,  

- a mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés,  

- az önsegítés feladatait, módszereit.  

 

A WHO meghatározása szerint az egészségfejlesztés az a folyamat, amely ké-

pessé teszi az embereket arra, hogy saját egészségüket felügyeljék, javítsák.  

Egészségnevelés: A WHO meghatározása szerint az egészségnevelés olyan, változatos kom-

munikációs formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek ösz-

szessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészsé-

geket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének előmozdítása ér-

dekében. A korszerű egészségnevelés egészség- és cselekvésorientált tevé-

kenység.  

 

2. Az egészségnevelés célja, feladatai 

Az iskola egészségnevelési terve érinti az iskola: 

• Pedagógiai programját, 

• Helyi tantervét és  

• Szervezeti és Működési Szabályzatát.  

2.1. Az iskolai egészségnevelés célja 

• Minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődé-

sét. 

• Tanulóink korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jár-

tasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében. 

• Növekedjen a születéskor várható időtartam, valamint a betegségtől mentes életszakasz 

hossza és javuljon az életminőség. 
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• A család mellett az iskola váljék az egészségfejlesztés kiemelkedő színterévé. 

• Kedvező irányban változzék a köznevelési intézményrendszerének légköre. 

2.2. Az egészségnevelés alapelve 

A tudatosan létrehozott készségfejlesztő lehetőségek összessége, amellyel az egyén viselke-

dése az előre meghatározott cél irányába elmozdítható. 

2.3. Az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatok  

Az iskolának, mint az egészségfejlesztés alapvető színterének a feladata: 

• A tárgyi feltételek megteremtése, amelyek az iskolákat biztonságossá és egyben az 

egészségfejlesztés alkalmas színterévé teszi. 

• Az egészség megvédésére, megedzésére, visszaszerzésére vonatkozó, közérthető, de tu-

dományos ismeretek átadása. 

• Megtanítani, hogy alapvető értékünk az egészség. 

• Ennek megóvására magatartási alternatívákat ajánljon. 

• Tanítson megfelelő egészségvédő magatartásra gyakorlással, segítséggel, példamutatás-

sal. 

• Motiválja a tanulókat az egészségvédő magatartás szabályainak megtartására. 

• Segítse az egészségvédő öntevékenységet, az egészséges életmód kialakítását, a helyes 

döntések meghatározását, meghozatalát. 

• A mindennapos egészségfejlesztő testmozgás lehetőségének biztosítása. 

2.4. Az egészségnevelés követelményei 

• A család szerepének megértése. 

• A helyes viselkedés szabályainak elsajátítása, a felnőttek és a társak tisztelete. 

• A jó és a rossz tulajdonságok felismerése, önismeret és az önuralom kialakítása. 

• A közösségben az „én-szerep” felismerése, a tolerancia, empátia és pozitív gondolkodás 

kialakítása. 

• A jó emberi és baráti kapcsolatok kialakítására és a problémák konfliktusmentes meg-

oldására való igény megteremtése. 

• Az egészségmegőrzés alapvető feltételeinek ismerete, a helyes napirend kialakítása. 

• Az egészséges táplálkozás aktuális elveinek ismerete. 

• A biztonságos közlekedés és elsősegélynyújtás alapelveinek elsajátítása. 

• A káros szenvedélyek negatív hatásának felismerése. 

• A testi higiénia iránti igény kialakítása. 

• A rendszeres testmozgásra való igény kialakítása. 

• Az egészséges életkörnyezetre való igény: tudni mit tehet az ember szűkebb és tágabb 

környezetéért. 

• A környezet egészségre káros hatásának ismerete. 

• Az egészségért és az egészséges környezetért folyó törekvésekben való aktív részvétel 

igényének kialakítása. 

2.5. Az egészségnevelési program tartalma 

2.5.1  Kapcsolatok 

• Szociális képességek 

- a család 
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- illemszabályok 

- a környezetünkkel való kapcsolat 

• Érzelmek 

- önértékelés 

- pozitív és negatív emberi tulajdonságok 

• Barátság 

2.5.2. Önmagunkról való gondoskodás 

• Munka és pihenés 

- napirend 

• Egészséges táplálkozás 

- a táplálék sokrétűsége 

- tápanyagok 

- táplálkozási szokások 

- gyógynövények és a természetgyógyásza 

• Biztonság 

- egészségvédelem 

- balesetek, elsősegélynyújtás és baleset megelőzése 

• Drogfüggőség 

- kábítószerek hatása a szervezetre 

• Személyi higiénia 

- test higiéniája 

- testmozgásra nevelés 

2.5.3. Közösség és környezet 

• Környezetvédelem 

- környezetszennyezés 

- a környezet hatása az egészségre 

- pszichohigiénia az iskolában 

• A lakosság aktív részvétele 

• Szolgáltatások 

2.5.4. A szülői házzal való kapcsolat 

Az egészségnevelésben a szülői házzal való együttműködés lényeges és fontos. Ennek köve-

telményei: 

– mindkét fél céljai megegyezzenek, 

– az együttműködés legyen rendszeres, 

– az együttműködés minden pedagógusra és minden családra terjedjen ki, 

– kapcsolatot az objektivitás, a türelem és a tapintat jellemezze, 

– tekintettel az egyes családok közötti különbségekre, minden családot egyénileg kell 

megközelíteni. 

1.5.5. Az ismeretek tárgya életkori szakaszonként 

Alsó tagozaton 

1. A megismerés szintjén: 

- méreg, mérgező hatás, 

- alkohol, alkoholhatás, 

- dohányzás, 

- gyógyszer, gyógyszerhatás, 

- altatók, nyugtatók, 

- serkentők (kávé), 

- fájdalomcsillapítók, 
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- megelőzés, elvonás, 

- veszélyhelyzetek, 

- a drog hatása a szervezetre, 

- a drogfogyasztók „szlengje”. 

 2. A megértés és útmutatással való megoldás (jártasság) szintjén:  

- tévhitek az alkoholról 

 3. Alkalmazás maximális begyakorlottság szintjén: (gyakorlati készség) 

- „házi patika”, mérgezés 

Felső tagozaton 

 1. A megismerés szintjén: 

- gyógyszerfajták, gyógyszerszedés, 

- kábítószerek, drogok, 

- altatók, nyugtatók, 

- serkentőszerek (kávé), 

- fájdalomcsillapítók, 

- drogfüggőség (szenvedély), 

- droghasználat módjai, a felszívódása, 

- illegális kábítószerekés, 

- fogyasztás, visszaélés, adagolás, 

- tévhitek a drogokról, 

- csoportos narkózás, 

- a drogfogyasztás és a delikvencia személyiségi,  

- és társadalmi kárai. 

 2. A megértés és útmutatással való megoldás (jártasság) szintjén 

- méreg, mérgező hatás, 

- alkohol, alkoholfogyasztás, 

- gyógyszer, gyógyszerhatás, 

- megelőzés, elvonás, 

- veszélyhelyzetek, 

- drogok bevitele, beadása, 

- drogok hatása a szervezetre, 

- a drogfogyasztók „szlengje”, 

- kockázatvállalás, döntés (szabadság), 

3. Alkalmazás maximális begyakorlottság szintjén (gyakorlati készség) 

- házipatika – mérgezés 

- dohányzás 

- tévhitek az alkoholról 

Középiskolás korban és a felnőtt életben tovább kell növekedni a jártasság és a gyakorlati 

készség szintjén az említett ismereteknek. 

1.5.6. Az egészségnevelés módszerei, eszközei 

• meggyőzés (tudatos hatás), 

• a kommunikációs képességek fejlesztése, 

• szituációs játékok, tárgyak segítségével, 

• közös vagy csoportos játékok, 

• beszélgetés kisebb csoportokban vagy az osztályközösségen kívül, 

• beszélgetéssel és az ismeretek gyakorlati alkalmazásával egybekötött kötetlen beszélge-

tés, 

• audiovizuális technika használata, 

• pedagógus által irányított kísérlet, megfigyelés, kutatás, 

• iskolai tevékenységek a természetben, 
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• séta, tanulmányi kirándulás, erdei iskola, táborozás, 

• faliújság és plakátok segítségével történő ismeret terjesztése, 

• könyvek, folyóiratok, képek és nyomtatott egészségügyi szórólapok tanulmányozása, 

• osztályon belüli, iskolai és iskolán kívüli versenyek. 

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kí-

vüli foglalkozás feladata. Az osztályfőnököknek további feladata az egészségnevelést szolgáló 

közös program szervezése. 

2.6. Az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének 

igénybevétele 

A tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatán túl az iskolaorvos és a védőnő által 

felajánlott segítség: 

• 1. évfolyam: Személyi higiéne, helyes tisztálkodási szabályok. 

 Baleset megelőzés. 

• 2. évfolyam: Helyes fogápolás. 

 Biztonságos közlekedés. 

• 3. évfolyam: Egészséges táplálkozási szokások. 

 Környezetvédelem. 

• 4. évfolyam: „Ne tégy társadnak olyat …..” mentálhigiénés program. 

• 5. évfolyam: Országos táplálkozási program - ÁNTSZ. 

• 6. évfolyam. Nemi érés, pubertás kor. 

 A dohányzás egészségkárosító hatásáról. 

• 7. évfolyam: A korszerű fogamzásgátlásról, családtervezésről. 

 Szexuális úton terjedő betegségek, különös tekintettel az 

AIDS-re. 

 Drogprevenció. 

• 8. évfolyam: A korszerű fogamzásgátlásról, családtervezésről. 

 Szexuális úton terjedő betegségek. 

 

Az igényeknek megfelelően a témák változtathatók. Tavasszal igény szerint lehetőség 

van egy egészségnap megszervezésére. 

Keretek: 

– tanóra (osztályfőnöki, természettudomány, környezetismeret) 

Módszerek: 

– előadások, 

– vetélkedők, 

– kiállítások, 

– film-, ppt diavetítés, 

– kiscsoportos beszélgetések. 

Megvalósítás: 

– iskolaorvos, védőnő, pedagógus, pszichológus közös munkájával, 

– meghívott külső előadók (ÁNTSZ,  Civil Szervezetek). 

3. Egészségnevelés színterei az iskola keretein belül 

1. Tanórán: 

- önálló tantárgyként,  

- más tantárgyba beépítve: 

▪ egészségnevelés-tartalmú tantárgyakban: biológia, testnevelés, technika és 

tervezés, természettudomány, 
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▪ nem egészségnevelés-tartalmú tantárgy, de beépíthetők az ismeretek: digi-

tális kultúra, történelem, kémia, fizika, magyar nyelv és irodalom, mate-

matika, idegen nyelv, vizuális kultúra, ének-zene  

- osztályfőnöki óra keretén belül.  

2. Tanórán kívül:  

- szakköri foglalkozás,  

- délutáni foglalkozások, 

- délutáni szabadidős foglalkozások, 

- hétvégi iskolai programok (pl.: sportrendezvények, kulturális programok), 

- kirándulások, erdei iskolák, túrák. 

4. Az elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

"Minden állampolgár köteles szükség esetén tőle elvárható segítsé-

get nyújtani sérült, balesetet szenvedett, vagy olyan személynek, aki 

életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyeztető helyzetbe jutott." 

 Elsősegély alkalmazásáról szóló tv. 1972.évi II.törvény28.§ 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

Az elsősegélynyújtás célja a segítség adása addig, amíg a szakszerű segítség meg nem érkezik. 

A laikus elsősegélynyújtónak nem gyógyítania kell, hanem csökkentenie kell a baleset, vagy 

rosszullét következményeit, lehetőleg megelőzni a további állapotromlást. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

Tanórán:  

• testnevelés, közösségi nevelés, technika és tervezés, digitális kultúra: tanév első óráján 

• biológia / környezetismeret tanterv szerint, gyakorlati képzéssel, 

• vöröskeresztes versenyre való felkészítés, versenyen való részvétel, 

• délutáni csoportfoglalkozáson, kis csoportban, 

• iskolaorvos, védőnő gyakorlati oktatás életkori sajátosságai szerint. 

Tanórán kívül: 

• szakkörön, 

• tanórán kívüli foglalkozáson, 

• kiránduláson, erdei iskolában, táborozáson. 

 

Önálló ismeretszerzés: 

• házi feladat, gyűjtőmunka, pályamunka. 

Módszerei, eszközei: 

• előadás, 

• projekt, 

• gyakorlat, 

• bemutatók, 

• IKT eszközök használata, 

• kutatómunka. 

Tanártovábbképzés szervezése meghívott előadóval, szervezett tanfolyamon való részvétel. 

Munka és balesetvédelmi oktatás minden tanév első értekezletén. 
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5. A mindennapos testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló program 

Nevelési programunk hangsúlyozza a mozgáskultúra fejlesztésének jelentőségét az 

egészségvédelem, egészségmegőrzés, a térben való tájékozódás a kondicionális és koordinációs 

képességek és a baleset megelőzés tekintetében. 

Az egészségnevelés a szervezet edzésével kapcsolatban, a külső viszonyokhoz való al-

kalmazkodás során a rendszeresség és a fokozatosság elvének érvényesítését kívánja meg. A 

fokozatos terhelés elvét minden tanuló egyéni teherbíró képességének figyelembevételével ér-

telmezzük, azaz minden terhelő feladat előtt számításba kell venni az egyes gyermek egyéni 

szervezeti, fizikai adottságait. 

 

Cél: 

– Az egészséget választó magatartás képessége kialakításának, az egészséget károsító, 

vagy veszélyeztető magatartás elkerülésének segítése a testnevelés által. 

– A testmozgás, a szabadban való tartózkodás igényének a felkeltése, a rendszeres test-

edzés szokássá alakítása, az aktív, egészséges életmód megalapozása.  
A Köznevelési törvény 27. § (1) (11) alapján: 

Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti okta-

tás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, 

amelyből legfeljebb heti két óra 

• a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott ok-

tatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

• versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező 

vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tan-

évre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtoká-

ban a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki. 

 

A fentiek alapján a mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása 

Biztosítjuk a mindennapos testedzés lehetőségét. 

Alsó tagozaton: 

• testnevelés órák, 

• úszásoktatás 4. évfolyamon 

• délutáni foglalkozások keretében, heti 2 alkalommal 

Felső tagozaton: 

• testnevelés órák, 

• délutáni órák, foglalkozások heti 2 alkalommal, abban az estben, ha nem ren-

delkezik a tanuló egyesületben való sportolási igazolással 

 

Időkeret: 

1-8. évfolyam: 

– heti 5 testnevelés óra, amelyből 3 a délelőtti tanítás, 2 pedig a délutáni sportköri 

foglalkozás 

4. évfolyamon: 

– úszásoktatás. 

 

A szülők és gyermekek körében végzett igényfelmérés alapján döntünk évente a sport-

ágak indításáról (labdarúgás, röplabda, kosárlabda, asztalitenisz, aerobic, tavasszal, ősszel vízi-

sport foglalkozás, stb.). 
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6. Sikerkritériumok 

– Az egészség megőrzése, megvédése, fejlesztése, 

a környezet emberre gyakorolt hatásának tanulmányozása, 

az egészséges életmód követelményeinek megismerése az egészséges szervezet és a 

környezet közötti dinamikus egyensúly állapotát fejezze ki. 

– Annak felismerése, hogy az egészség nemzeti kincs, erőforrás, 

– az egészség teljes fizikai, mentális, szociális jólétet jelenti. 

7. A fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatok 

7.1.Jogi háttér 

A parlament 1997. december 15-én fogadta el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 

törvényt. amelynek első része V. fejezet 17.§-a rendelkezik a fogyasztók oktatásáról. 

E törvény írja elő a fogyasztók oktatásának szükségességét a fogyasztóvédelmi jogszabá-

lyok megismerése céljából. E törvény szerint a fogyasztók oktatása alapvetően állami feladat, 

amelyet az oktatási intézmények, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség és az érdekvédelmi szerve-

zetek együttműködve teljesítenek.  

A fogyasztóvédelmi törvény, valamint az EU jogharmonizáció alapján a közoktatási tör-

vény 2003. évi módosításában is megjelenik a fogyasztóvédelem oktatása. 

A Kormány 243/2003. számú rendeletével hatályba lépett új Nemzeti Alaptanterv (NAT 

2003) értelmében a helyi tanterveknek biztosítania kell, hogy az egyes tantárgyak sajátosságai-

hoz igazodva a tanulók elsajátíthassák a fogyasztóvédelemmel összefüggő ismereteket, felké-

szüljenek azok gyakorlati alkalmazására.  

Kiemelt fejlesztési feladat a Nemzeti alaptantervben a felkészülés a felnőtt életre, amely-

ben a fogyasztói kultúra kialakítása is szerepel. 

7.2. Célja 

A fogyasztóvédelmi oktatás célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fo-

gyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban. 

Fontos célja a fogyasztóvédelmi szokásalakításnak a szülők és a helyi közösségek megnye-

rése és bevonása az iskolai nevelőmunkába. 

7.3. Tartalmi elemei 

• A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvétel-

hez elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos peda-

gógiailag megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és 

erősítéséről van szó, amely gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoz magá-

ban. 

• Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakítása, a jogaikat érvénye-

síteni tudó a közéletben részt vevő és közreműködő tanulók képzése. A szociális és tár-

sadalmi kompetenciák fejlesztése a versenyképesség erősítésével kapcsolatos terüle-

tek, mint például a vállalkozási a gazdálkodási és a munkaképesség szoros összefüggése 

az un. cselekvési kompetenciák fejlesztése. 

• Fontos továbbá a fogyasztás során a tájékozódás képessége, a döntési helyzet felismeré-

se, és a döntésre való felkészülés. Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing 

és a reklám szerepét, alkalmassá téve őket az eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség 

és a biztonság szerepét a fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a takarékos-

ságot.  
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• A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a 

kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében szükséges, hogy a di-

ákok értsék, és a saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 

Környezettudatos fogyasztás: 

Egyfajta középút az öncélú, bolygónk erőforrásait gyorsulva felélő fogyasztás és fogyasztás-

mentesség között. 

Kritikus fogyasztói magatartás: 

A fogyasztói jogok érvényesítése. 

A fogyasztónak joga van: 

a.) az alapvető szükségleteinek kielégítéséhez, 

b.) a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozáshoz, 

c.) a választáshoz különböző termékek és szolgáltatások között, 

d.) a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretéhez, 

e.) a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez, 

f.) az egészséges és elviselhető környezetben való élethez, 

g.) a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába való beleszólás-

hoz. 

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: 

Amikor a vevő már a kezdet kezdetén érvényesíteni tudja jogait és nincs szükség panasz-

bejelentésre, bírósági perekre. 

7.4.Színterei az oktatásban 

– Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásai. Pl.: 

• Magyar nyelv és irodalom:  reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs 

csapdái, 

• Történelem: EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, 

a reklám története, 

• Biológia: génmódosított élelmiszerek, amíg egy élelmiszer a boltba ke-

rül, táplálkozás-kiegészítők és divatjaik, egészség, 

• Földrajz: eltérő fogyasztási struktúrák és szokások, 

• Matematika: banki, biztosítási, vagy üzemanyag-fogyasztási számítások, 

• Fizika: mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz mé-

rőórák), 

• Kémia: élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegy-

szermaradványok, háztartási vegyszerek kozmetikumok, 

• Digitális kultúra:elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fo-

gyasztói veszélyforrások, 

• Technika és tervezés: áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései. 

– Tanórán kívüli elemek (vetélkedők, versenyek, rendezvények). 

– Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása). 

– Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, 

cégekkel). 

– Az iskola fogyasztóvédelmi működése (az iskola, mint fogyasztó és mint piac) és az ez-

zel kapcsolatos foglalkozások. 
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7.5. Módszertani elemek 

A módszereknek tartalmaznia kell az egyén és társadalom viszonyáról szóló információ-

gyűjtés, információfeldolgozás, a feldolgozott információk alapján való döntés és a döntés 

alapján eltervezett cselekvés végrehajtásának módszereit. 

Fontos hogy a diákok e módszereket minél többször valós helyi és globális problémákon és 

értékeken keresztül maguk alkalmazzák. 

• Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól. 

• Médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika. 

• Egyéni és csoportos döntéshozatal. 

• Helyi-, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása. 

• Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel. 

• Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel. 

• Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, fogyasztói kosár 

készítése), esettanulmány. 

Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés). 

7.6. Sikerkritérium 

• Helyes fogyasztóvédelmi szokás alapjainak lerakása. 

• A gyerekek vegyék észre a problémákat, legyenek kritikusak és önkritikusak. 

• Figyelmeztessék egymást, a környezetükben élő embereket a helyes fogyasztóvédelmi 

szokásokra. 

IV. Az iskolai környezeti nevelés programja 
 „Ezt a gyönyörű Földet adtad otthonunknak, 

 Mélyébe mérhetetlen kincseket rejtettél, 

 Képessé tettél, hogy megértsük alkotásod, 

 Megkönnyítsük munkánkat, száműzzük az éhséget és betegséget. 

 Mi felássuk a kincseket, hogy azokat eltékozoljuk, 

 Belőlük a pusztítás félelmetes eszközeit faragjuk, 

 Hogy azokkal mit más ember épít, 

 Míg azok ellenem nem fordulnak és 

 Elpusztítanak engem és gyermekeim.” 

  (Szent-Györgyi Albert: Ötödik imádság: A Föld Uram!) 

1. A környezeti nevelés fogalma 

Az iskolai környezeti nevelés során a gyerekeket felkészülnek környezetük megismerésére, 

tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő 

cselekvésre. Ezért a környezeti nevelés: 

– megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő 

ill. élettelen környezettel; 

– kifejleszti a szándékot és képességet a környezet megismerésére; 

– felkelti az igényt, képessé tesz: 

• a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására, 

• összefüggő rendszerben történő értelmezésére, a rendszerben felismerhető kap-

csolatok megértésére, 

• a problémák megkeresésére, okainak megértésére, 

• kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ezáltal a lehetséges megoldások 

megkeresésére, 



 70 

• az egyén és a közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására kör-

nyezeti kérdésekben, 

• a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.” 

2. Célok 

Céljainkat a köznevelési stratégiai célok figyelembevételével határoztuk meg. 

„A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom 

hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, (…). A köznevelés egészét a tudás, az igazsá-

gosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az 

egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés hatá-

rozzák meg.”2 

1. Az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén 

A környezetről szóló tudás megszerzése során a diákok élet közeli helyzetekben gyakorol-

ják, erősítik az élethosszig tartó tanulás képességének fejlesztési folyamatában is nélkülöz-

hetetlen kompetenciáikat (pl. értő olvasás, tudományos adatgyűjtés és elemzés, információ-

szerzés emberektől). 

2. Az oktatás esélyegyenlőtlenségek mérséklése 

A hagyományos óraszervezéstől eltérő tanulási formák sok lehetőséget adnak azon diákok 

érvényesülésére, fejlődésére, akiket a hagyományos tanórai keretekben nem, vagy csak ke-

véssé sikerül aktivizálni, fejleszteni. A környezeti nevelés módszertani kínálatában a sajátos 

nevelési igényű tanulókat jól segítő módszerek is fellelhetők.  

3. Az oktatás minőségének fejlesztése 

A környezeti nevelésben alkalmazott módszerek sokfélesége és nem hagyományos jellege 

elősegíti a tanítás-tanulás folyamatának módszertani megújulását.  

4. A pedagógus szakma fejlődésének támogatása 

A környezeti nevelés az egyik legdinamikusabban fejlődő területe a pedagógiai gyakorlat-

nak, így az avval való foglalkozás nagymértékben támogatja a pedagógusszakma fejlődését. 

5. Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása 

Célunk, hogy nevelőmunkánk 

• tegye képessé és késztesse tanulóinkat, környezetet jobbá tevő cselekvésre, 

• alakítsa ki természet és környezetvédő gondolkodásmódjukat, a környezeti tudatossá-

gukat, 

• mutassa meg a környezet értékeit, szépségeit, hangulatát, az ember és környezete har-

monikus kapcsolatát, 

• a teljes személyiségre (a tudatra és érzelmekre) hasson, 

• adjon mintákat a helyes cselekvésre, 

• alapvető szemléletet és magatartást formáljon. 

• koncentrikus megközelítést alkalmazzon (pl. a helyitől a regionálisig és a globálisig), 

• elsősorban interdiszciplináris jellegű legyen, 

• amikor lehet, konkrét ügyeket kell felhasználnia, 

• változatos tanítási és tanulási eljárásokat alkalmazzon, 

• hangsúlyozottan tanulóközpontú legyen, 

• biztosítsa, hogy a diákok fejleszthessék kutatási és felfedezési készségüket 

• a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartás és életvitel ki-

alakítása, 

 
2 2011. évi CXC. törv. 1.§ (2) 
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• ismerje meg a természet és társadalom törvényeit, tartsa tiszteletben azokat mindennapi 

életvitelünk során, 

• tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését, 

• felébressze az állampolgári – és egyéb közösségi – felelősséget, 

• fejlessze a problémamegoldó gondolkodást, döntésképességet, kreativitást. 

3. Feladatok 

• Ökoiskola cím megtartása. 

• A környezeti nevelés feladata, hogy erősítse a gyerekben a veleszületett spontán érdek-

lődést és kíváncsiságot, melyet a világ jelenségei iránt tanúsít. 

• Segítse fenntartani és bátorítani az érzést, hogy részeként is egyek vagyunk a világgal. 

• Nagy hangsúlyt kap az esztétika; a szépség és a harmónia keresése. Mindenben meglát-

ni a szépet, a harmóniát, felfedezni a rendezetlenségben rejlő rendet. A szépség is érték, 

mely szempontot sajnos a mai világban ma még nem veszik figyelembe (tájrombolás, 

vagy más természeti érték elpusztításakor). 

• A világ megértése az ember szemszögéből. Tudományos és szakmai megközelítés. 

• Megismerés – szeretet - megóvás. 

• Emberi kapcsolatok ápolása. Empátia. 

• Az iskolának elvitathatatlan kötelessége az, hogy törekedjék olyan környezet kialakítá-

sára, s működését, tevékenységét olyan formán szervezze meg, hogy az ne hasson elle-

ne a testi, lelki, értelmi, érzelmi és erkölcsi nevelési gyakorlatának. 

• Feladata továbbá, hogy környezeti kérdésekben is igyekezzék megnyerni a szülők, csa-

ládok támogatását. 

• Problémaközpontú témák meghatározása (az ilyen témaegységek tervezésekor számolni 

kell azzal, amit a tanulók már tudnak, és a tömegtájékoztatási csatornákon, a filmeken, a 

könyveken, és más felnőttekkel való beszélgetéseken keresztül jutnak el a gyerekekhez, 

sokszor esetleg hiányos, helytelen, elfogult vagy éppen túl általánosított módon.) 

A tanulónak joga van ahhoz, hogy az egészségét és személyiségének kibontakozását veszé-

lyeztető környezeti ártalmaktól mentesen nevelkedjék. E jogával azonban csak akkor tud élni, 

ha tisztában van azokkal a tényezőkkel is, amelyek ebben fenyegethetik. Az iskolának éppen 

ezért törvény adta feladata e jogok gyakorlásához szükséges információk megadása, az arra 

való felkészítés, mégpedig tárgyilagosan, többoldalúan. 

A környezeti nevelés kívánatosnak tartja a családok részvételét a gyermekek intézményes 

nevelésében, az iskolai közéletben. 

A feladatok megvalósításában az elsőtől a nyolcadik osztályig, az életkori sajátosságoknak 

megfelelően mindenki részt vállal. A gyerekek gondolkodásmódjának megváltoztatása mellett 

az iskolán túlmutató ötletek megvalósításával a közvetlen lakókörnyezetet is befolyásoljuk. 

4. A környezeti nevelés lehetőségei, módszerei, színterei 

A környezeti nevelés sokféle lehetőséget nyújt a tanulók számára az őket körülvevő sok 

és igen változatos környezeti ügy, az idevágó döntéshozatali módok és az azokban való részvé-

teli lehetőségek megértésére. A környezeti nevelés folyamatában végzett tanulói munka kiváló 

lehetőségeket ad a gyermekek számára, hogy sokféle készséget használjanak, mégpedig olya-

nokat, amelyek mind mostani életükben, mind a társadalom majdani felnőttjei életében lénye-

gessé válnak. Azzal, hogy ily módon próbára tesszük a gyerekek szellemi és alkotóképességét, 

hogy rávesszük őket elképzeléseik megfogalmazására és arra, hogy együttműködve dolgozza-

nak a környezeti kérdéseken, remélhető, hogy olyan típusú felnőttekké válnak, akik számára 

belső késztetéssé és felelősséggé válik a pozitív szerepvállalás a világ jövőjének és jólétének 

biztosításában. 
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4. 1. Lehetőségek 

A környezeti nevelés feladata a környezettel harmonikus életvezetési szokásokhoz szükséges 

készségek, képességek kialakítása. Az alkalmazott módszerek a gondolkodásfejlesztést és a 

környezeti érzékenységet fejlesztő helyzetek megteremtését célozzák. A tanórákon ezeket kü-

lönböző módon tehetjük meg. Számot kell vetni a környezeti nevelés természetével és kiterje-

désével, valamint azzal, hogy az alaptantárgyak megcélzott készség- és tudásszintjéhez illeszt-

hető legyen.  

A két terület, melyet felölel: 

1.  Ismeret és megértés 

• Ismeretek a környezetről többféle szinten 

• A környezeti kérdésekkel kapcsolatos ismeretek és megértés többféle szinten 

• A környezeti kérdésekkel kapcsolatos alternatív hozzáállások és megközelítések ismere-

te 

2.  Készségek 

• A környezet felfedezése vagy közvetlenül a környezet révén, vagy másodlagos források 

segítségével 

• Kommunikáció: 

- környezeti ismeretek; 

- a környezeti kérdésekkel kapcsolatos saját és eltérő hozzáállás 

• Részvétel / egyénileg vagy osztály egy csoportjának részeként/ 

A készségfejlesztés számításba veszi a tanterv egészére vonatkozó kereszttantervi készségek 

általános fejlesztését is; beleértve: 

– a kommunikációs készséget; 

– a számolási készséget; 

– a tanulási készséget; 

– a probléma megoldási készséget, 

– a személyes és társas készséget; 

– az informatikai készséget, 

4.2. A környezeti nevelés színterei és módszerei iskolánkban 

– Hagyományos tanórai oktatásszervezésben 

• Tanórán: 

A tanórákon hozzárendeljük az adott témához a megfelelő környezetvédelmi vonatko-

zásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik témát hogyan kell feldolgozni. 

A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is felhasznál-

juk, hogy a tanítás élményszerű legyen. 

Az egyszerű víz-, talaj- és levegővizsgálati módszereket terepen megtartott tanórákon 

tanítjuk. 

Magyar nyelv és irodalom:  

- kapcsolat keresése az olvasott szöveg és a saját élmény és tapasztalat között, 

- természeti hangulat kifejezése nyelvi eszközökkel, különböző költők, írók művei alap-

ján, 

- népszokások, 

- földrajzi nevek helyesírásának gyakorlása, 

- tudományos-ismeretterjesztő kiadványok, lexikonok, növény és állathatározók haszná-

lata. 

Természettudomány: 

- egészséges életmód, 

- természeti és épített értékeink védelme, 

- változások megfigyelése, 
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- kísérletek, a természeti jelenségek demonstrálás, 

- az anyag vizsgálata, tulajdonságai, 

- érzékszervi tapasztalatszerzés, 

- sokféleség bemutatása, 

- a talaj, a víz és a levegőszennyeződés vizsgálata, 

- a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségének felismerése, gyakorlati haszna, 

- kapcsolat keresése az ember tevékenysége és a természet veszélyeztetettsége között, 

- természeti katasztrófák, 

- zöld mozgalmak céljai, 

- energiagazdálkodás (környezetbarát, környezetszennyező). 

Vizuális kultúra: 

- tabló, 

- rajzpályázatok, 

- természeti értékeink szépségének felfedezése és bemutatása hagyományos és különleges 

eszközökkel, 

- élmények személyes hangú kifejezése rajzokban, festményekben, szobrokban. 

Angol nyelv: 

- állatok, növények nevei, 

- képek színezése közben: színek, 

- időjárás, évszakok, 

- szabadidő, sport (Magyarországon és Angliában), 

- én és a családom, 

- falusi és városi élet összehasonlítása, 

- egészség, betegség. 

Technika és tervezés: 

- a környezet tárgyainak anyagai és eredetének vizsgálata, 

- az anyagok feldolgozása, 

- játék, használati eszközök készítése természetes anyagokból (fa, agyag, gyékény, szal-

ma, nemez, viasz stb.), 

- ételek készítése hagyományos és modern eszközökkel, 

- helyes idő és anyaggazdálkodás, 

- környezetbarát fogyasztási szokások / hulladékkezelés és víztakarékosság / kialakítása, 

- helyes napirend, 

- falu és város összehasonlítása (véleményalkotás), 

- közlekedés, szállítás (környezetbarát, szennyező). 

Testnevelés: 

- szabadidős sporttevékenységek a szabadban évszakonként, 

- szánkózás, korcsolyázás, hógolyózás, 

- akadályversenyek: kerékpárral, rollerrel, 

- gyalogos túrák: helyes viselkedés a természetben, 

- futóversenyeken való részvétel, 

- vízi sportok megszerettetése: vízitúrák 

Ének-zene: 

- körjátékok, helyes testtartás, levegővétel, 

- zeneművek évszakokról, növényekről, állatokról, 

- dalok, mondókák, kiszámolók évszakokról, növényekről, állatokról, emberi kapcsola-

tokról, 

-  hangszerek a régmúltból / körtemuzsika, furulya, köcsögduda stb. /használata, hangjá-

nak felismerése. 

Történelem: 

- a jövőért érzett felelősség, múltbéli példáinak megjelenítése, 

- hogyan alakította az ember a környezetét?, 
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- eszközhasználat, eszközkészítés, 

- földművelés, állattenyésztés, 

- hogyan állította az ember saját szolgálatába a természetet?, 

- Honfoglalás (a Kárpát-medence természeti adottságai), 

- Felfedezések: pozitív és negatív hatásai. 

Matematika: 

- mérések a természetben különböző mértékegységekkel, 

- mérések különleges mértékegységekkel (láb, öl, hüvelyk stb.) 

Közösségi nevelés:  

- szemléletformálás, részvétel a lakóhely környezetének rendjének, tisztaságának megőr-

zésében, 

- annak észrevétele, hogy jelen cselekedeteink befolyásolják a jövőt, 

- gyűjtőmunka: település történetéről, hagyományairól, népszokásairól. 

Óraközi szünetek: a folyamatosságot erősítik 

– Nem hagyományos tanórai oktatásszervezésben 

• Erdei iskola 

• Múzeumlátogatás, tanulmányi kirándulás 

• Szakkörök 

• Témanapok 

• Kiállítás szervezés 

• Szelektív hulladékgyűjtés 

• Könyvtári foglalkozás 

• Osztályfa gondozás 

• Diák önkormányzati programok 

• Gyárlátogatások, szennyvíztisztító látogatás 

 

A környezeti nevelés permanens folyamat. Az emberek környezeti szemléletét, értékrendjét, 

viselkedését befolyásolja. 

A környezeti nevelés sajátossága, hogy  

– nem tananyagot tanít, hanem felismertet, 

– konkrét helyzeteket vizsgál, értelmez, 

– a környezeti problémákat összefüggéseiben vizsgálja, 

– a gyerekeken keresztül hatást gyakorol az iskolán kívüli közösségekre (szülők, lakókör-

nyezet). 

– széleskörű együttműködést igényel 

– élmény-és tevékenység alapú 

– interaktív módszereket sokoldalúan használhat 

A módszerek kiválasztásánál figyelembe kell venni: 

– az életkori sajátosságokat, 

– ne csak az iskolán belül, hanem az iskola keretein kívül is legyenek hatással, 

– minél több tanuló kerüljön bevonásra, 

– a lehető legtöbb tevékenység a természetben legyen, 

– sok élményt nyújtson a tanulóknak, 

– személyes megtapasztaláson alapuljanak, 

– játékosság jellemezze stb. 
 

módszerek színterek 

Bővítéses terepséták Tanórán kívül 

Térképkészítés Tanórán és tanórán kívül 

Megfigyelés, leírás, ábrázolás Múzeumlátogatás 

Kérdőíves felmérés készítése Tanórán 
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Gyűjtőmunka Tanulmányi kirándulás 

Rajz, film, zene, műalkotások Kiállítás szervezés 

Célzott megfigyelések Tanári kísérlet 

Egyszerű megfigyelések Tanulókísérletek 

Út és várostervezés Terepgyakorlat 

Szituációs játékok Szakkörök 

Riportkészítés Témanap 

Mesék, versek, színdarabok írása pályázatokra Jeles napok 

Aktív kreatív munka Erdei iskola 

Bábozás, rajz Szakkörök 

5. A környezeti nevelés összetevői 

Környezetünk bonyolult, összetett, ezért a környezeti nevelés során az egymásra ható tényező-

ket kölcsönhatásban vizsgáljuk. 

Természettudományos összetevői: 

• az ember szerepe az ökológiai folyamatban, 

• a természet változásainak észlelése helyi szinten és tágabb környezetünkben, 

• a természeti tárgyak, dolgok, jelenségek észlelése, megfigyelése, vizsgálata, 

• élőlények leírása, elemzése rendszerezése, azok tisztelete, 

• a környezet egészségünkre gyakorolt hatása 

Humán összetevői: 

• a környezeti problémák történetiségének megismerése, 

• pozitív és negatív élmények átélése 

• szociális biztonság megteremtése 

• környezeti esztétika felismerése, a megismerés iránti igény felkeltése 

• kommunikáció fejlesztése 

• felkészülés a felelős állampolgári szerepre. 

Technikai összetevői: 

• környezethasználattal kapcsolatos pozitív és negatív hatások értelmezése, 

• környezetterhelés hatásai, 

• energiát megtakarítani a feleslegesen működő világító és fűtőtestek lekapcsolásával, az 

ajtók és ablakok gondos zárásával, 

• takarékoskodni a léthez szükséges természetes energiaforrásokkal (pl. élelmiszer és 

ivóvíz), 

• természetes és környezetbarát anyagok felhasználása és újrahasznosítása, 

• környezetszennyezés elkerülése. 

Testkultúrához kapcsolódó összetevői: 

• a szabad természetben végzett sokmozgásos feladatok  

• túrák, kirándulások 

• az emberi élet minőségének javítása / helyes életviteli szokások kialakítása, káros hatá-

sok kivédése / 

• a környezet testre, lélekre és egészségre gyakorolt hatásának felismerése. 

Megvalósításához szükséges  

1) személyi erőforrások:  

- Tanárok: Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásá-

val, munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Feladatuk: progra-

mok szervezése, lebonyolítása, dekoráció stb. 
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- Diákok: A diákok feladata, hogy vigyázzanak a környezetükre és figyelmeztessék 

társaikat a kulturált viselkedésre. Feladatuk továbbá a tantermek, zöld terüle-

tek rendezése, hulladékgyűjtés, saját terem gondozása stb. 

- Technikai dolgozók, adminisztrátor: Munkájukkal aktív részesei a környezetei neve-

lés programjának. Feladatuk: szelektív gyűjtés segítése, programok segítése 

stb. 

- Iskolaorvos, védőnő 

- Mentálhigiéniás szakember 

- Iskolapszichológus: Felméréseivel, és azok elemzésével segíti környezeti nevelési 

munkáját. 

- Fenntartó: A fenntartóval való kölcsönös együttműködés a környezeti nevelési 

programunk megvalósítása szempontjából igen fontos. 

- Szülők: Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt a környezettudatos 

magatartást, amit az iskola is közvetíteni kíván. 

- Civil szervezetek: Szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik környezeti neve-

lési munkájukat. 

- Hivatalos szervek: Egyik feladata annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi és 

egészségügyi szempontból megfelelően működik-e az iskola.  

2) Anyagi erőforrások: 

- Alapítvány 

- Pályázatok 

- Fenntartó 

3) Taneszközök: 

Az iskolában rendelkezésre álló taneszközök: 

- Környezetvédelmi vizsgálódáshoz: 

Pl.: mérőhenger, kémcsövek, szűrők, indikátorok, levegő- és talajvizsgálatokhoz 

szükséges eszközök, meteorológiai állomás stb. 

- Az elsősegély alapvető felszereltsége: 

Pl.: sebtapasz, steril kötszer, kötöző kendő, biztosítótű, olló, csipesz stb. 

6. Célok és feladatok megvalósítása 

• Igényes környezeti kultúra kialakítása a tantermekben, az iskola belső terében, az is-

kola körül. (Funkcionális és aktuális dekoráció, derűs hangulatú, virágokkal díszített 

belső terek, ápolt parkok kialakítása.) 

• A helyes fogyasztási szokások kialakítása (étkezési, vásárlói szokások felmérése, 

megfigyelése, módosítása). 

• Takarékos és figyelmes anyaghasználatra nevelés (energiatakarékosság, papír újra-

hasznosítása, komposztálás stb.). 

• A természeti és mesterséges környezet esztétikumának alakítása. 

• A lakókörnyezet és a közeli természeti környezet adottságainak megismerése. 

• „Én is tehetek érte” érzés erősítése. 

• Fa örökbefogadása. 

• Meghatározott terület rendszeres ellenőrzése, rendbetétele az iskolában és az iskola 

körül. 

• A helyi közösség, társadalom javára végzett felajánlásos munkavégzés. 

• A tantestület példamutatása a környezettudatos viselkedés terén. 

• A környezeti nevelés az oktatás és nevelés valamennyi területén jelenjen meg! 

• Erősítésre kerüljenek a tantárgyközi kapcsolatokat, hogy a tanulók egységben lássák 

az egy témához tartozó ismereteket! 

• A pedagógusok, a felnőtt dolgozók és a szülők személyes példájukkal legyenek a 

környezettudatos életvitel hiteles terjesztői! 
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• Legyen tisztább az iskola! (mellékhelyiségek, szelektív gyűjtés stb.) 

• Fejlődjön a tanulók problémamegoldó gondolkodásmódja, az önálló ismeretszerzés 

képessége, megalapozva az élethosszig tartó tanulást! 

Az iskola éves programja 

• szelektív hulladékgyűjtés, folyamatos konténeres papír, elem, olaj, fém és mű-

anyagpalack begyűjtés, 

• az iskola udvarának felosztása osztályoknak, s ennek rendben tartása, 

• az iskola körüli terület gondozása, 

• a Gőtés-tó közelségének kihasználása (tanórák tartása –rajz, környezetismeret stb., 

napközis szabadidő, gondozás) 

• szemétszüret rendezése, 

• a madárház lakóinak gondozása, 

• téli madáretetés, 

• tantárgyi levelező feladatmegoldó versenyeken való részvétel, 

• osztályfa gondozása 

A tanév akciói: 

• Szeptember: szemétszüret, osztálytakarítás, a tanév feladatainak meghatározása. 

• Október: Állatok világnapja, dekorációs verseny,  

• November: bolhapiac (megunt játékok cseréje, az újrafelhasználás sajátos formája). 

• December és egész télen: madáretetés, Adventi kézművesnap. 

• Január - február: versenyek, farsangi népszokások felelevenítése. 

• Március: Fenntarthatósági témahét. OKÖ/7 

• Április: Föld napja udvarszépítés, Tavaszi kézművesnap, rajzverseny a Madarak és 

fák napján. 

• Május: iskolaudvar rendezése, zöldítés, parlagfű ritkítás verseny. 

• Június: Tanulmányi kirándulások, erdei iskolák. 

7. A környezeti nevelési folyamatok egymásra épülése és értékelése 

• az egyes tantárgyakon belüli értékelést természetesen a tanterv határozza meg (egyes 

tanterveken belül ki kell emelni a környezeti nevelés konkrét feladatait), 

• értékelni kell ezen kívül a tanulók munkáját, és szorgalmazni kell, hogy a tanulók is ér-

tékeljék egymás munkáját, 

• kiállítások rendezése iskolán belül (iskolán kívül, könyvtárban, közházban stb.), 

• iskola és helyi újságokba környezeti témákhoz kapcsolódva cikkek írása, 

• a diákok munkájával kapcsolatos visszajelzések összegyűjtése (kérdőívek, riportok 

stb.). 

Mivel a környezeti nevelés területén nincsenek egységesített mérési feladatok és hivatalosan 

kialakított irányelvek, egyértelmű, hogy a mérés szempontjából is nagyon fontos a tanári meg-

figyelés, a kérdezési technika és az értelmezés. A mérés lényegében a tanár és a diák kommu-

nikációján múlik, amely a tanulót segíti a megtanultak értékelésében, a tanárt pedig abban, 

hogy meg tudja tervezni azokat a feladatokat és közvetlen tapasztalatszerzési lehetőségeket, 

amely elősegíti a jövőben a tanulás, illetve a viszonyulásmód fejlődésének lehetőségeit. 

 

Ellenőrző – értékelő tevékenység szempontjai: 

• Mindig biztosítani kell a javítás lehetőségét. 

• Az értékelés során a nevelőnek körültekintő, lényegre irányuló, tárgyilagos, egyértelmű 

információkat kell adnia, melyek tükrözik a fejlődés irányát és fokát, minősítve a sze-

mélyes előrehaladást és határozott instrukciókat kell adnia a továbblépéshez. 
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• Fontos az összefüggések meglátásának segítése. 

8. Sikerkritériumok 

• A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük megőrzésébe, gyarapításába. 

• Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való 

törekvés váljék meghatározóvá. 

• Magatartásukban alakuljon ki és erősödjön meg a személyes biztonságra való törekvés. 

• Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok kö-

zös kezelése és megoldása terén. 

• Az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki és szociális fejlődést. 
 

Noha a Föld globális problémáit lehetetlen egy kis iskolából megoldani, megpróbáljuk egy-

szerűsíteni, és az iskolánkra szűkíteni a feladatot: mi az, amiben egy városi, sőt lakótelepi em-

ber tevékenyen munkálkodhat az ügy érdekében, a Földet elborító szemét, a nyersanyaghiány, 

az energiapazarlás, a rossz vásárlási szokások ellen mit tudunk mi tenni, hogy gyerekeink szá-

mára ne csupán szemétszedéssé degradálódjon tevékenységünk. 

Ugyanakkor a néphagyományok, a népi játékok felelevenítése a „belsőnk környezetének” 

nevelésére, egy sajátos mentálhigiénés kultúra átadására is lehetőség. Különösen akkor, ha si-

kerül ezeknek a szokásoknak a derűjét is átadni gyerekeinknek. A bennük rejlő játékosság, de-

rű, a napi hajszában megállásra, ünneplésre késztetés a ma embere számára is példa értékű. 

Ennek is köszönhető, hogy szinte valamennyi tanulónk részt vehet a tanulási folyamatban: in-

formációt gyűjthetnek és dolgozhatnak fel a diákok. 

A környezeti nevelés során mindvégig nagy szerepet tulajdonítunk a helyi környezeti érté-

kek, problémák bevonódásának, annak a transzformációs munkának, amely során az adott pe-

dagógus a helyi konkrét valóságot (beleértve magukat a gyerekeket is) a tanulás tárgyává teszi. 

A tananyaggá váló környezet, a tananyaggá váló mindennapi élet a tankönyvekhez és a feladat-

gyűjteményekhez képest új minőséget jelent, és a sokféleség határtalan lehetőségeit kínálja. 

Különösen fontos ez azoknak a gyerekeknek, akik másban (pl. tanulásban) kiemelkedni nem 

tudnak.  Itt viszont olyan feladatokat kaphatnak, amivel nemcsak sikerélményhez juthatnak, 

hanem tehetnek is valamit a közös jövőért. 

9. Kapcsolatrendszer, kommunikáció 

Az iskolán belüli kapcsolatrendszer, kommunikáció szerves része a szemléletformálásnak. 

Részben azért, mert az információhiány is gyakran oka a környezetkárosító tevékenységnek, de 

még ennél is fontosabb, hogy a környezeti nevelés programot már tervezni is csak csapatmun-

kában lehet. 

Az iskolán kívüli kapcsolatrendszer és kommunikáció alapvető eszköze az iskolák nyitottá vá-

lásának. 

1. Iskolán belüli kommunikáció formái: 

- munkaértekezletek, 

- házi dolgozat készítése, 

- kiselőadások, 

- poszterek készítése, 

- iskolarádió, 

- faliújság, 

- szórólapok, 

- egyéni beszélgetések, 

- felelősök rendszere (DÖK), stb. 

2. Iskolán kívüli kommunikáció formái 

- tájékoztató füzet, 
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- szülői értekezlet, 

- szülői választmány megbeszélések, 

- kábeltévé, helyi újság, 

- környezetvédelemről szóló cikkek, rádió- és televíziós hírek feldolgozása, érté-

kelése, stb. 

10. Pedagógus-továbbképzés 

A tantestület továbbképzésének megtervezésekor külön figyelmet fordítunk arra, hogy abban a 

környezeti nevelés elveinek és gyakorlatának fejlesztése is helyet kapjon. 

Az élethosszig tartó tanulás egy pedagógus számára nélkülözhetetlen. Ennek egyszerre kell 

tartalmaznia a szakmai és a módszertani ismeretekben való fejlődést. 

a) Belső továbbképzés:  

- nevelési értekezletek, 

- tanfolyamok, 

- műhelyek 

- tapasztalatcsere, 

- tanulmányutak stb. 

b) Külső továbbképzések: 

- városi, megyei, országos konferenciák, 

- rendezvények, 

- akkreditált továbbképzések stb. 

- online továbbképzések 

11.  Küldetésünk 

Egy, az iskola diákjaira odafigyelő és számukra biztonságot nyújtó légkörben olyan tanuló-

kat neveljünk, akik szószólói lesznek a környezeti érdekeknek, és ennek szellemében cselek-

szenek is. Akik előre látják a változásokat, és azokhoz tudnak alkalmazkodni, s akik maguk is 

képesek pozitív irányú változásokat előidézni. Akik igyekeznek önmagukat is tökéletesíteni. 

Akik látókörüket szélesítve minél nagyobb tudásra próbálnak szert tenni. 
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V. Az intézmény képzési rendje, élet és munkarendje 
 

 "Mert az iskolára olyan nagy szükség van 

 és olyan sokféle haszon, amely az iskolából 

 származik, hogy vaknak, sőt érzéketlennek 

 kell lennie annak, aki ezt magától föl nem 

 fogja, be nem látja." 

 (Apáczai Csere János) 

1. Képzési rend 

1.1. Alapképzés és kiegészítő tevékenység 

Az intézmény - a szakmai dokumentum alapján – nappali rendszerű iskolai oktatást végez 

alsó és felső tagozaton. 

Az alapképzést emelt óraszámú idegen nyelvoktatás egészíti ki. 

Az emelt óraszámú idegen nyelvoktatás indításának elvei, feltételei: 

• Az idegen nyelv emelt óraszámú oktatását a szülői és társadalmi igény teszi szükségessé. 

• Az emelt óraszámú angol nyelv oktatása 2. osztályban kezdődik alapozó szakkör kereté-

ben heti egy órában, majd 3. osztályban szintén szakkör keretében heti két órában.  4. 

osztályban heti négy, ötödik osztálytól pedig heti öt órában folytatódik. 

• A tanuló alkalmasságának vizsgálatát a szülő kérése alapján kezdjük meg,  

• Az alkalmasság megállapításakor a magyar nyelv elsajátításában elért eredményét vesz-

szük figyelembe, valamint munkához való viszonyát, szorgalmát, az osztályfőnök véle-

ménye, valamint a tanuló írásbeli munkája alapján, 

• Évfolyamonként maximálisan egy (3 osztály esetén 1,5) osztály létszámának megfelelő 

tanuló részesül emelt óraszámú nyelvoktatásban, 

• Csoportbontásban tanulnak a tanulók, képzett nyelvtanárok irányításával. 

1.2. Az osztályba, csoportba sorolás elvei és rendje 

1.2.1. Az osztályba sorolás rendje 

Az iskolába felvett tanulók osztályba sorolásáról a szakmai munkaközösség véleményé-

nek kikérésével az intézményvezető dönt. 

Az iskolai osztályokat lehetőség szerint úgy szervezzük meg, hogy a tanulók létszáma ne 

lépje túl a maximális létszámot. 

1.2.2. A csoportbontás elvei 

• Az osztályokat csoportokra bontjuk a szükségletek és a lehetőségek figyelembevételével. 

• Csoportot a párhuzamos osztályok, az évfolyam tanulóiból szervezünk. 

• A csoport maximális létszáma az osztály maximális létszámának 70 százaléka lehet. 

• A nemek szerinti bontást (ha az évfolyamon ez lehetséges) testnevelés tantárgyból al-

kalmazzuk. 

• Csoportbontást a létszámtól függően az angol nyelvoktatásban, valamint felső tagozaton 

a digitális kultúra, a technika és tervezés és a testnevelés tantárgyak tanításakor alkalma-

zunk. 
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1.3. Tanulói jogviszony, átjárhatóság 

1.3.1. Az intézmény induló évfolyamára való belépés feltételei 

A tanulók kiválasztásának elvei és módja, belépési követelmények magállapítása során al-

kalmazásra kerülő eljárások 

• A tankötelezettség és az iskolai nevelés - oktatás teljes ideje alatt a tanuló tanulói jogvi-

szonyba lép. A tanulói jogviszony a felvétellel, átvétellel, illetve az iskolába való beíra-

tással kezdődik. 

• A tanköteles korú gyermekek fejlettségéről az óvodák, a Óbudai Családi Tanácsadó és 

Gyermekvédelmi Központ, illetve a fogyatékosokat vizsgáló szakértői bizottságok ad-

nak szakértői véleményt. E szakvélemények alapján az iskola intézményvezetője dönt a 

tankötelezettség kezdetéről. 

• A tanuló tankötelezettségét a gondviselők kérésére egyéni munkarend formában is lehet 

teljesíteni, amely engedélyezéséről a mindenkori jogszabályok figyelembevételével az 

Oktatási Hivatal dönt kérvény benyújtását követően. 

• Az első évfolyamra felvett tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi – 

Szakértői Rehabilitációs Bizottság, Szakszolgálat szakértői vélemény alapján - az in-

tézményvezető mentesítheti az értékelés és minősítés alól, vagy részére egyéni tovább-

haladást engedélyezhet. Ha a tanuló mentességet kap az értékelés, minősítés alól, az el-

ső évfolyamot előkészítő évfolyamként végzi és fejezi be. 

• Egyéni továbbhaladás esetén - a meghatározott szakértői vélemény alapján - az enge-

délyben kell meghatározni melyik tantárgyból, melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig 

kell a tanulónak utolérni a többieket. 

• Iskola beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező 

tanköteles korú tanulót felvesz (problémás esetben iskolaérettségi vizsgálat után). 

• Az 1. osztályba történő beiratkozás feltételeit az aktuális jogszabály szabályozza. 

• Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a ta-

nuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, 

valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembevételével az iskola 

vezetője dönt. 

• Első osztályos férőhelyek sorsolása 

Eljárási mód arra az esetre, ha az iskola a kötelező felvételi feladatok teljesítése után to-

vábbi kérelmeket is teljesíteni tud, de több a jelentkező, mint a férőhelyek száma. 

(20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (6) bekezdés) 

Ha az általános iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhi-

ány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. 

A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebo-

nyolításának részletes szabályait a házirendben kell meghatározni. 

 

A sorsolás célja: sorrend felállítása, melynek alapján fel lehet venni azokat a gyereke-

ket, akik nem az iskola körzetébe tartoznak, valamint nem tartoznak a Rendelet 24. § (7) 

bekezdése értelmében különleges helyzetű sorsolás nélkül felvehető gyerekek körébe. 

Amennyiben a beiratkozás során a körzetes gyerekek szülei közül valaki nem tart igényt 

a felvételre, úgy mindig a sorrend szerinti következő gyerek iratható be. 

 

A sorsoláson részvevők: az iskolavezetés, szülők, akik kérvényt, illetve előzetes jelent-

kezési lapot nyújtottak be, valamint a jegyzőkönyvvezető.  

A sorsolásban csak annak a gyereknek a neve szerepelhet, akinek szülei előzőleg kér-

vényt nyújtottak be a felvételre. 
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A sorsolás időpontja: a beíratást követő napok valamelyike (a fenntartóval történt előze-

tes egyeztetés alapján) 

A sorsolás menete: 

1. Az intézményvezető ismerteti a sorsolás célját, valamint annak menetét. 

2. Az intézményvezető vagy annak helyettese ismerteti a jelenlévőkkel a követke-

zőket: 

- felvehető gyerekek száma (tervezett osztályok, tanulói létszám), 

- a beíratott körzetes tanulók száma 

- várhatóan fennmaradó helyek száma. 

3. A sorsolást az iskolavezetés egyik tagja vezeti. 

A sorsolás előtt az iskolavezetés (egyik tagja), valamint a jelenlévő szülők által 

választott (2-3 fő) képviselő együtt ellenőrzik, hogy a kérvények szerint minden 

gyermek neve szerepel a kihúzásra kerülő cédulákon. 

4. Ezután kerül sor a gyerekek nevének kihúzására, s a kihúzás sorrendjében a fel-

vételi sorrend felállítása. 

5. A sorsolásról jegyzőkönyv készül (csatolni kell a jelenlévők jelenléti ív formájú 

aláírását), amelyet az intézményvezető és a jegyzőkönyvvezető ír alá.   

 A jegyzőkönyvet az iskola irattárában kell elhelyezni. 

A sorsolás eredményéről írásban kell értesíteni a sorsolásban résztvevő gyermek gond-

viselőjét. 

1.3.2. A tanulók távolmaradásának engedélyezési rendje: 

• Ha a tanulónak egy tanítási évben az elméleti órákról való igazolt és igazolatlan mulasz-

tása együttesen meghaladja a 250 órát, a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, 

kivéve, ha a tantestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. 

• Az igazolatlan mulasztás kezelése, eljárásrendje a mindenkori jogszabályokban előírtak 

szerint történik, az azokban foglalt következményekkel jár. 

1.3.2. Magasabb évfolyamba lépés feltételei 

• A tanulók magasabb évfolyamba akkor léphetnek, ha az előírt tanulmányi követelmé-

nyeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítik. 

• A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illet-

ve érdemjegyei, szöveges értékelése alapján bírálják el. A 2-8. évfolyamon minden tan-

tárgyból legalább az „elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a 

továbbhaladáshoz. 

• Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti 

és a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a 

tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. 

• Ha a tanuló a tanév végén egy vagy több tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot, a kö-

vetkező tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. 

• Ha a tanuló egy vagy több tárgyból nem felelt meg a követelményeknek, javítóvizsgát 

tehet. Amennyiben a javítóvizsgán sem éri el az elégséges szintet, úgy a tanévet ismé-

telni köteles. 

• Első osztályban a követelményeket teljesíteni nem tudó, „felzárkóztatásra szoruló” ta-

nuló egyéni fejlesztésben részesül. 

• A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az eset-

ben is, ha egyébként felsőbb évfolyamba léphetne. Az engedély megadásáról a tanuló, 

kiskorú esetén a szülő kérésére az iskola intézményvezetője dönt. A szülő kérésére az 

első-negyedik évfolyamon engedélyezni kell az évfolyam megismétlését. 

• A törvény jogot biztosít arra - a tanuló, illetve a szülő kérésére - hogy különbözeti vizs-

ga és évfolyamismétlés nélkül folytathassa más iskolában tanulmányait. 
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1.2.4. Egy évfolyamon belül másik osztályba való átlépés feltételei 

• szülő és a gyermek együttes kérésére, nagyon indokolt esetben, 

• osztályfőnök javaslata alapján, fegyelmi vétség esetén nevelő szándékkal. 

Évfolyamon belüli másik osztályba történő átlépést az intézmény vezetője engedélyezheti. 

1.2.5. Tanuló más intézményből való átvételének rendje 

A szülő a szabad iskolaválasztás jogán bármikor átírathatja gyermekét másik iskolába. 

Helyi szabályozás alapja: 

• az osztályok száma az évfolyamon, 

• az osztályok létszáma, 

• a választható/tanult idegen nyelv, 

• alap/emelt óraszámú tantárgyak  

• különleges bánásmódot igénylő tanuló esetén: 

– a személyi és tárgyi feltételek megléte, 

– a fejlesztési lehetőségek biztosítása. 

A fenti szempontok alapján a tanuló átvételéről az intézményvezető dönt. Elutasításról - 

amennyiben a felvételt írásban kérték – a szülőt, gondviselőt írásban kell értesíteni. Ebben 

az esetben fel kell hívni a figyelmet a jogorvoslati lehetőségre. 

Ha az átvett tanuló iskolájának pedagógiai programja jelentősen eltér az átvevő iskoláétól, a 

tanuló különbözeti, vagy osztályozó vizsgára kötelezhető. 

1.2.6. Kilépés, tanulói jogviszony megszűnése, megszüntetése 

– Tanulói jogviszony megszűnik a tanulás befejezése előtt: 

• ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján, 

• ha a tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált, 

• kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján, 

• ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül megszűnik. 

– Tanulói jogviszony megszűnése az iskolai tanulmányok befejezésekor: 

• az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításá-

nak napján. 
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2. Élet és munkarend 

2.1. Általános munkarend 

2.1.1. Napi és heti rend: 

• 645 - 7:30 óra között reggeli ügyeletet, 1630– 17 óra között “esti” ügyeletet biztosítunk az 

arra rászoruló szülők gyermekei számára. 1630 óra után csak akkor tartunk ügyeletet, ha 

azt több szülő, írásban kérvényezi. 

• 730 - 800 óra között pedagógusi felügyeletet biztosítunk a folyosókon a gyermekek nyu-

godt tanórai előkészülete érdekében. 

• A tanítás 8 órakor kezdődik. 

• A tanítási órák 45 percesek. 

• A tanórák napi és heti elosztását az órarend, a csengetési rendet pedig a tanulói házirend 

tartalmazza, amely az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét 

képezi. 

• A tanulók iskolába érkezése - ha ügyeletet nem igényel - a tanulói házirend szerint tör-

ténik. 

• A kötelező tanórai foglalkozások délelőtt, a nem kötelező, választható foglalkozások, 

délután vannak, heti beosztás szerint működnek. 

• A délelőtti, kötelező tanítási órák után az étkezést igénylő tanulók felügyelet mellett 

megebédelnek. 

• A délelőtti tanítási órák után a délutáni foglalkozás folyamatos. 

• A tanórák szünetében pedagógusi ügyelet működik. 

• Tanórán kívüli foglalkozások az utolsó tanítási óra után kezdődhetnek, legfeljebb 18 

óráig tarthatók. 

2.1.2. A tanév rendje: 

• A tanév rendjét évente az oktatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. Az is-

kola öt napos (hétfőtől - péntekig tartó) munkarend szerint üzemel. 

• Ettől abban az esetben tér el, ha azt a gyerekek, a szülők, a nevelőtestület együttesen 

akarja, a törvényi lehetőségek figyelembevételével. 

• A rendelkezésre álló tanítás nélküli munkanapok felhasználásáról diákönkormányzat, a 

szülői választmány véleményének figyelembevételével a nevelőtestület dönt. 

2.1.3.Az intézmény élete a tanítás nélküli szünetekben: 

• A téli és tavaszi szünetben, valamint a tanítás nélküli napokon, szülői igények alapján, 

tanulói felügyeletet biztosítunk szabadidős programokkal. 

• A nyári szünetben: 

− az igények felmérése után napközis táborban vehetnek részt a gyerekek, napkö-

zis térítési díj ellenében, 

− a kerületi önkormányzat táborában - Siófok - Sóstón - pihenhetnek gyermekeink 

a táborok költsége szerinti térítés ellenében, 

− egyéb táborozásokat is szervezünk a lehetőségek és az igények figyelembevéte-

lével (nyelvi, kézműves, vándor, sport, sí,....) 

Ezek célja: a tanulók pihenése, kikapcsolódása és az iskola nevelési, képzési program-

jának bővítése a tanulók egyéni fejlesztése érdekében. 



 85 

 

VI. Helyi tanterv 
 "A tanítás csupán egyetlen szirma  

 annak a virágnak, amelynek a neve: nevelés." 

 (Szuhomlinszkij) 

 

A NAT 1995-ben fejlesztésközpontú tantervi alap volt. A közös követelmények és az ál-

talános fejlesztési követelmények egyaránt a részletes követelményekben nyertek konkrét for-

mát. 

A NAT előző felülvizsgálatának célja, hogy három területen áttörést érjen el. 

Ezek: 

• Intelligens tudás: 

➢ A belső összefüggések felismerésére, a tantárgyi tudáselemek összekapcso-

lására helyeződik a fő hangsúly. 

➢ A tudásrendszer kialakítása, fejlesztése. 

➢ Két fő eleme: a kreativitás fejlesztése és a tanulási technikák erősítése. 

• Eszközjellegű tudás: rutinok, készségek, képességek, jártasságok. 

• Alkalmazható tudás: 

➢ A tanulók többsége eljut a megértés és alkalmazás szintjére, s ez lehetővé te-

szi a magasabb gondolkodási műveletek fejlesztését. 

➢ Képessé teszi a diákokat a változások kezelésére, a döntéshozatalra. 

A következő átdolgozás feladatként adta a kulcskompetenciák fejlesztését. 

Ezek: 

• A tanulás kompetenciái 

• Anyanyelvi kompetencia 

• Idegen nyelvi kompetencia 

• Matematikai gondolkodási kompetencia 

• Személyes és társaskapcsolati kompetencia 

• Kreativitás, önkifejezés, kult. tudatosság 

• Digitális kompetencia 

• Munkavállalói és vállalkozói kompetencia 

Fejlesztési területek –  nevelési célok  

• Az erkölcsi nevelés 

• Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

• Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

• Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

• A családi életre nevelés 

• A testi és lelki egészségre nevelés 

• Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

• Fenntarthatóság, környezettudatosság 

• Pályaorientáció 

• Gazdasági és pénzügyi nevelés 

• A tanulás tanítása 

• Médiatudatosságra nevelés 

 

A NAT alapelve egységes alapokra épülő differenciálás. Ennek alapján a tanítás nem más, mint 

a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása, értékelése. 

 

A tanulásszervezés szempontjai: 
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• tanulók belső motivációja, önszabályozó mechanizmusok elsajátítása, 

• aktivitás optimalizálása, 

• együttműködő tanulás technikáinak, formájának elsajátítása, 

• önállóság, kezdeményezőkészség, alkotókészség középpontba állítása, 

• feladathoz illeszkedő tanulási technikák alkalmazása, 

• optimális differenciálás, 

• sajátos tanulásszervezési megoldások a különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési 

igényű és a hátrányos helyzetű tanulók oktatási feladataira, képességfejlesztésére, 

 

Helyi tantervünk kialakításakor, az óraszámok meghatározásakor alapvető szempont a jól be-

vált hagyományok megtartása, valamint az új lehetőségek kihasználása. 

Az oktatási feladatok ellátásakor  

• a kötelező tanórai foglalkozás, 

• szakkör, választható foglalkozás 

• szervezett egyéni foglalkozás 

törvényben meghatározott időkeretével számolunk, azok maximális kihasználásával kell meg-

oldanunk. 

A tantárgyi struktúrát felülvizsgáltuk.  

Helyi döntésünk alapján 

• helyi tantervünkbe nem iktattunk be a kerettantervben nem szereplő tantárgyakat, 

• a tantárgyak "blokkosítására" nem törekszünk, 

• a kerettantervben jelzett óraszámok figyelembevételével alakítottuk ki óraszámainkat 

(apróbb módosítással), 

• hagyományos emeltszintű nyelvoktatásunkat emelt óraszámú nyelvoktatásra módosítot-

tuk a tehetséges tanulóink fejlesztésére, 

• a kötelező órákon túl minden évfolyamon lehetőség van a tehetséggondozásra és a fel-

zárkóztatásra. 

• A tantárgyak mindegyikét osztályzattal értékeljük. 

1. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai felada-

tok helyi megvalósítása 

1.1. Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fej-

lődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

• Óvjuk és fejlesztjük az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, megértés és a tanu-

lás iránti érdeklődést, nyitottságot; 

• fokozatosan átvezetjük a gyermekeket az óvoda játékközpontú tevékenységéből az isko-

lai tanulás tevékenységközpontú vagy sajátélményű rendszerébe; 

• esély teremtünk a sikeres iskolai pályafutás biztonságos megalapozásához, az egységes 

műveltségbeli alapok megszerzéséhez, személyre szóló fejlesztéssel, értékeléssel; 

• a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők figye-

lembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjá-

nak bemutatása; 

• a mozgásigény kielégítése, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a 

hallás fejlesztése, a koncentráció és a relaxáció képességének megalapozása; 
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• testnevelés és más órákon is a gyerekek egyéni terhelése a feladattípus és az ismétlés-

szám egyénre szabott megválasztásával; 

• folyamatos és fokozatos terhelésnövelés; 

• az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikák és a tanulásszervezé-

si módok fokozatos kialakítása. 

1.2. A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

mény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a 

Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

• Fogékonnyá tesszük tanulóinkat saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, 

majd a nagyobb közösségek értékei iránt; 

• a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők figye-

lembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjá-

nak bemutatása; 

• feladat- és probléma megoldási sémák megismerése, a tanulók egyéni tanulási módsze-

reinek és szokásainak megalapozása; 

• alapvető készségeket, képességeket fejlesztünk; 

• az egészséges életvitel kialakítása az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával; 

• az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikák és a tanulásszervezé-

si módok fokozatos bővítése; pármunka, csoportmunka; 

• a drámapedagógia eszköztárának felhasználásával értelmi- és érzelmi intelligencia gaz-

dagítása; 

• a tanulók fejlettségére és fejlesztési szükségleteire ügyelve, differenciálással fokozatosa 

növeljük a tanítói terhelést és teljesítményelvárásokat; 

• a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a ta-

nulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő érté-

kelésük; 

• a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

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

önművelés alapozásával. 

1.3. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  

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

nulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak 

megalapozásának folytatása.  

• Az "egymásra épülés" elve alapján folytatni az első-második szakasz nevelő-oktató 

munkáját, a képességek, készségek fejlesztését; 

• az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésé-

ve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a 

barátságban, a csoportban; 

• a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők figye-

lembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjá-

nak bemutatása, 
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• mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapoz-

zuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

• a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a ta-

nulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő érté-

kelésük; 

• a 10-12 éves tanulók esetében az ismeretszerzés folyamatában a képi gondolkodás fej-

lesztése kerül előtérbe, amely a tapasztalatra, felfedezésre épül. 

1.4. A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  

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

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kom-

petenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, vala-

mint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. A gimnázium 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 hang-

súlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

• célunk, hogy 13-14 éves kortól az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás képességé-

nek a fejlesztése kapjon nagyobb hangsúlyt; 

• felkészítjük tanulóinkat a társadalomba való beilleszkedésre, az önművelésre; 

• önálló munkára és gondolkodásra, a tanulási tevékenység tudatos, intenzív alkalmazásá-

ra nevelünk; 

• 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 kí-

vánunk hozzájárulni, 

• a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők figye-

lembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjá-

nak bemutatása, 

• fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív - interaktív tanu-

lási technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

• a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészítjük 

a továbbtanulásra. 
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2. Tanórai keretek 

2.1 A választott kerettanterv 

Az egyes tantárgyak helyi tantervének elkészítésekor a kiadott kerettantervet használjuk 

fel. 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Fizika B változat 

Kémia A változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 

 

2.2. A fenntartó által finanszírozott tanórák száma 

2.2.1. Heti órakeret 

Óra/Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Kötelező óraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető óra-

keret 
2 2 2 2 1 2 2 2 

Emelt óraszámú angol ide-

gen nyelv 2022-23-as tanév-

től, felmenő rendszerben 

    2 2 2 2 

 

Az emelt szintű angol oktatás 5. évfolyamtól a Nat-ban meghatározott módon legfeljebb 

heti két órával megnövelhető. 

A délutáni foglalkozás, tanulószobai csoportok száma a délutáni foglalkozást nem igény-

lők számától függ. Alsó tagozaton osztályonként egy, felső tagozaton 2-3 csoport. 

2.2.2. Tanulók maximális napi és heti óraszáma 

Óra/Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Tanulók maximális napi 

terhelése 
6 6 6 7 7 7 7 7 

Tanulók maximális heti 

terhelése 
24 24 24 25 28 28 30 30 

 

A napi/heti tanulói terhelés korlátait a 110/2012. Kormányrendelet 8-9. §-ai tartalmazzák. 
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2.2.3. Helyi tanterv óraszámai felmenő rendszerben bevezetve 

 

 

 

Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai az emelt óraszámú angol idegennyelvi 

oktatással, 2020 Csillaghegyi Általános Iskola 

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

jobb oldali (piros) rovat pedig a szabadon tervezhető órák számát mutatja. 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 1 7 1 5 1 5 1 4   4 0.5 3 1 3 1 

Matematika 4 1 4 1 4  4   4   4 0.5 3 1 3 1 

Történelem   2   2   2   2   

Állampolgári ismeretek   1   

Hon- és népismeret         1         

Etika/hit és erkölcstan 1   1   1   1   1   1   1   1   

Környezetismeret         1   1     

Természettudomány   2   2         

Kémia   1   2   

Fizika   1   2   

Biológia   2   1   

Földrajz   2   1   

Angol nyelv (felsőben emelt szint)    2 2  5   5   5   5   

Ének-zene 2   2   2   2   2   1   1   1   

Vizuális kultúra 2   2   1   2   1   1   1   1   

Dráma és színház     1             

Technika és tervezés 1   1   1   1   1   1   1     

Digitális kultúra   1   1   1   1   1   1   

Testnevelés 5   5   5   5   5   5   5   5   

Osztályfőnöki   1   1   1   1   

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető óra   2   2   3   1   1   2   2   2 

Emelt óraszámú angol idegennyelv         2  2  2  2  

Összes tervezett óraszám 22 2 22 2 21 3 24 1 29 1 28 2 30 2 30 2 

Összesített óraszám 24 24 24 25 30 30 32 32 

Maximális órakeret 24 24 24 25 30 30 32 32 
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2.2.4. Felmenő rendszerben bevezetett kerettantervek a 2020/2021. tanévtől 

 

1) Alsó tagozatban választott kerettantervek: 

 

• Magyar nyelv és irodalom 1–4. évfolyam 

• Matematika 1–4. évfolyam 

• Etika 1–4. évfolyam 

• Környezetismeret 3–4. évfolyam 

• Első élő idegen nyelv 4. évfolyam  

• Ének-zene 1–4. évfolyam 

• Vizuális kultúra 1–4. évfolyam 

• Technika és tervezés 1–4. évfolyam 

• Digitális kultúra 3–4. évfolyam 

• Testnevelés 1–4. évfolyam 

 

2) Felső tagozatban választott kerettantervek 

 

• Magyar nyelv és irodalom 5–8. évfolyam 

• Matematika 5–8. évfolyam 

• Történelem 5–8. évfolyam 

• Állampolgári ismeretek 8. évfolyam 

• Hon- és népismeret 5–8. évfolyam 

• Etika 5–8. évfolyam 

• Természettudomány 5–6. évfolyam 

• Kémia 7–8. évfolyam 

• Fizika 7–8. évfolyam 

• Biológia 7–8. évfolyam 

• Földrajz 7–8. évfolyam 

• Első élő idegen nyelv 5–8. évfolyam  

• Ének-zene 5–8. évfolyam 

• Vizuális kultúra 5–8. évfolyam 

• Dráma és színház 7–8. évfolyam 

• Technika és tervezés 5–7. évfolyam 

• Digitális kultúra 5–8. évfolyam 

• Testnevelés 5–8. évfolyam 

 

Bevezetése: 

 

• 2020/2021.tanév: első és ötödik évfolyam 

• 2021/2022.tanév: második és hatodik évfolyam 

• 2022/2023.tanév: harmadik és hetedik évfolyam 

• 2023/2024.tanév: negyedik és nyolcadik évfolyam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Magyar_nyelv_es_irodalom_A.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Matematika_A.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Etika_A.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Kornyezetismeret_A.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Enek-zene_A.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Vizualis_kultura_A.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Technika_es_tervezes_A.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Digitalis_kultura_A.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Testneveles_A.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Magyar_nyelv_es_irodalom_F.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Matematika_F.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Tortenelem_F.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Allampolgari_ismeretek_F.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Hon_es_nepismeret_F.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Etika_F.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Termeszettudomany_5_6.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Kemia_F.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Fizika_F.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Biologia_F.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Foldrajz_F.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Enek-zene_F.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Vizualis_kultura_F.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Drama_es_szinhaz_F.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Technika_es_tervezes_F.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Digitalis_kultura_F.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Testneveles_F.docx
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2.2.5. Helyi tanterv óraszámai felmenő rendszerben bevezetve 

 

 

 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Tanterv, 

NAT 
2020 2020 2020 2013 2020 2020 2020 2013 

 

 

Alsó tagozat 

 

 

Tantárgy\Óraszám 
1. 2. 3. 4. 

Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 288 7+1 288 6+1 252 6+1 252 

 
o.: 4 

i.:4 

144 

144 

o.: 4 

i.:1 

nyt:3 

144 

   36 

108 

o.: 3 

ny.:3 

f.: 1 

108 

108 

36 

o.: 3 

ny.:3 

f.:1 

108 

108 

36 

Idegen nyelv 

Emelt óraszámú angol 
    

 

+2 

 

72 

2 

4 

72 

144 

Matematika  4+1 180 4+1 180 4 144 4 144 

Etika /Hit és erkölcstan 1 36 1 36 1 36 1 36 

Informatika       1 36 

Környezetismeret      1 36 1+1 72 

Ének-zene  2 72 2 72 2 72 2 72 

Vizuális kultúra  2 72 2 72 1 36 2 72 

Technika/életvitel és gyakorlat  

Technika és tervezés 
1 36 1 36 1 36 1 36 

Testnevelés 

Testnevelés és sport  
5 180 5 180 5 180 5 180 

Kötelező óraszám a törvény 

alapján  
22 792 22 792 

21 

22 

756 

792 
24 864 

Szabadon tervezhető 2 72 2 72 3 108 3 108 

Rendelkezésre álló órakeret  24 864 24 864 24 864 27 972 
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Felső tagozat 

Tantárgy\Óraszám 
5. 6. 7. 8. 

Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves 

Magyar nyelv és irodalom 4 144 4+0,5 162 3+1 144 
4+1,

5 
198 

 
ny.:2 

i.: 2 

72 

72 

ny.:2,5 

i.: 2 
90 

72 

ny.:2 

i.: 2 

72 

72 

ny.:

3 

i.: 

2,5 

108 

90 

Történelem 

Történelem és állampolgári ismeret 
2 72 2 72 2 72 2 72 

Idegen nyelv: angol 

 

3 

 

108 

 

3 

 

108 

 

3 

5 

108 

180 

3 

5 

108 

180 

Matematika 4 144 4+0,5 162 3+1 144 
3+1,

5 
162 

Digitális kultúra 

/Informatika 
1 36 1 36 1 36 1 36 

Természettudomány/ 

Természetismeret 
2 72 2 72     

Fizika     1 36 1,5 54 

Biológia és egészségtan     2 72 1,5 54 

Kémia     1 36 1,5 54 

Földrajz     2 72 1,5 54 

Ének-zene 2 72 1 36 1 36 1 36 

Vizuális kultúra 1 36 1 36 1 36 1 36 

Dráma és színház 1 36       

Hon-és népismeret   1 36     

Technika és tervezés 

Életvitel és gyakorlat 
1 36 1 36 1 36   

Testnevelés 

Testnevelés és sport (tánc) 
5 180 5 180 5 180 5 180 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 36 1 36 1 36 1 36 

Közösségi nevelés\Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 36 1 36 

Kötelező óraszám a törv. alapján 27 972 26 936 28 1008 28 1008 

Szabadon tervezhető 1 36 2 72 2 72 3 108 

Rendelkezésre álló órakeret 28 1008 28 1008 30 1080 31 1116 

Könyvtárhasználati ismeretek   4  4  3  3 
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2.3. A tantárgyak lehetőségei: 

1. Magyar nyelv és irodalom 

1-4. évfolyam: 

Cél: 

– Az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen is-

meretek elsajátíttatása. 

Feladat: 

– A szóbeli és az írásbeli érintkezések önálló és kreatív, integrált használatának elsajátít-

tatásához szükséges alapvető képességek intenzív fejlesztése, a modern társadalom kü-

lönféle színterein gyakorolt nyelvhasználati módok tanítása, illetve a nyelvhasználat 

változatos, adekvát, tanulói tevékenységekre épülő, folyamatos gyakoroltatása. 

– Az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv felkeltése és megerősítése. Az irodalmi 

műveltség megalapozásához kisiskolás korban a szövegolvasáshoz kapcsolódó szöveg-

elemző és értelmező együttgondolkodás, a saját gondolatok kifejtése, egymás vélemé-

nyének megismerése, valamint az irodalmi művekkel kapcsolatos tapasztalatszerzés, az 

esztétikai, erkölcsi értékek felfedezése, érzelmileg is megalapozott befogadása nyit utat. 

– A tantárgy tanításának középpontjába a kerettanterv az olvasás-szövegértés és a helyes 

beszéd képességének fejlesztését helyezi, mint kiemelt területet, és ennek új elemeiként 

megjelennek az olvasási stratégiák is. Az olvasás és az írás képességének elsajátítása 

kulcs az önálló tanuláshoz, majd pedig a boldoguláshoz a mindennapi életben. 

5-8. évfolyam: 

Cél: 

– Az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének to-

vábbfejlesztése, újabb olvasási stratégiák megismerése és alkalmazása. A szövegalkotás 

folyamatának megfigyelése, gyakorlása, különböző, a kommunikációs helyzetnek meg-

felelő szóhasználatú és jelentésű szövegtípusokban történő fogalmazás. Az elsajátított 

írástechnika, helyesírás gyakorlása, továbbfejlesztése. 

– A tanulók olyan önálló gondolkodású fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben 

képesek önálló ítéletalkotásra. A demokráciára nevelésben és a nemzeti öntudat kialaku-

lásában is kitüntetett szerepet kapnak a magyar irodalom jelentős, nemzeti sorskérdése-

ket végiggondoló alkotásai. A magyar irodalmi kánon néhány alapművének megismeré-

sével a tanuló a közös kultúrkincs részesévé válhat, és ezáltal is növekedhet benne a 

nemzethez tartozás tudata és a hazaszeretet. 

– A klasszikus értékeket benntartása az iskolai munkában, ugyanakkor a frissebb, mai, 

kortárs művekre is ráirányítja a figyelmet. 

Feladat: 

– A nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés módjainak, technikái-

nak előkészítése, gyakoroltatása, a kritikus, problémamegoldó és a fogalmi gondolkodás 

fejlesztése. 

– A diákok meglévő gyakorlati nyelvi tudására építve – a nyelvet használó nézőpontjából 

kiindulva – a nyelvnek, mint működő, változó rendszernek az élményalapú megtapasz-

talása, megfigyeltetése. E tapasztalatokra építve válik lehetővé néhány alapvető rend-

szerszerűség bemutatása, összefüggésének felismerése, megnevezése. 

2. A környezetismeret, környezeti nevelés 

Környezetismeret 

Cél: 

– A gyermek természetes kíváncsiságára építve előbb a szűk, később az egyre tágabb kör-

nyezet dolgait, jelenségeit és történéseit megismerje, ezek megértéséhez támpontokat 

adjon, további megfigyelésekre ösztönözzön és fenntartsa a magyarázatkeresés igényét.  
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– A bonyolultnak tűnő témákat is – egyszerű modellek segítségével, a tanulók életkori sa-

játosságainak megfelelő módon – értelmezze.  

– A problémákból kiindulva egyúttal a természettudományos megfigyelés, valamint a tu-

dományos gondolkodásmód: kérdésfelvetés, bizonyítás és érvelés megalapozása. 

– A gyermek megtalálja azt a számára legalkalmasabb módot, ahogyan a környezetével 

megismerkedhet, tudását bővítheti, megerősítést nyerve abban, hogy képes saját testé-

nek rejtélyeit feltárni és a környezetében érzékelt folyamatokat értelmezni: vagyis elin-

dult azon az úton, hogy eligazodjon a világban. 

Feladat: 

− A saját tapasztalás, az újszerű megoldások keresése, illetve a napi élet problémáinak fel-

ismerése, a problémák iránti érzékenység kialakítása a legfontosabb feladat. 

− A tantárgy feladata, hogy a helyi környezet adottságaira, az aktuális történésekre, a ta-

nulók által valóban megtapasztalható problémákra építsen. Ily módon a környezetisme-

ret rávezet a természet szépségének és az épített, technikai környezet értékeinek szerete-

tére és tiszteletére.  

Természettudomány 

Cél: 

– A tanulók természet iránti érdeklődésének fenntartása. Olyan gyerekek nevelése, akik 

nyitottak a világra, felismerik a problémákat, keresik a jelenségek okait, következteté-

seket tudnak levonni a tapasztalt tényekből, képesek kérdéseket megfogalmazni, és 

életkoruknak megfelelő válaszokat találnak a felvetődött kérdésekre. 

Feladat: 

– A korábban megszerzett ismeretekre és készségekre épülve fejleszteni a természeti je-

lenségek megfigyelésének a képességét, fölkelteni a megfigyelt jelenségek magyarázata 

iránti igényt, előkészíteni a természettudományos megismerés módszereinek alkalmazá-

sát, és megalapozni a 7. évfolyamtól induló természettudományos tárgyak: a biológia-

egészségtan, a fizika és a kémia, valamint a földrajz tanulását.  

3. Az idegen nyelv 

Cél: 

– A tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. 

Feladata: 

– A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevé-

kenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folya-

mat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kom-

munikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, 

illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek.  

– A mindennapi nyelvhasználatban – ezért a nyelvtanulásban is –, fontos szerepet játsza-

nak a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, 

ill. a nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja, mint számára lénye-

geset, felfogja mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során 

megtervezi és szóban vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

4. A történelem és állampolgári ismeretek 

Cél: 

– Olyan, hazánk és az emberiség múltjával kapcsolatos műveltség és képességek elsajátít-

tatása és elsajátítása, amely közös kommunikációs alapot szolgáltatva biztosítja egymás 

kölcsönös elfogadását a szűkebb és tágabb közösségek számára. Fontos a történelmi fo-

lyamatok megértetése és megértése is, olyan történelmi tudat kialakítását megalapozva, 

amelynek révén egyrészt beláthatóvá válik, hogy a jelen a múlt történéseinek a követ-

kezménye is; másrészt viszont az, hogy mai életünk hatást fog gyakorolni a jövő nemze-

dékek sorsára. A történelem tanulásának tehát nem pusztán az a célja, hogy megismerjük 

múltunkat, hanem az is, hogy jobban tudjunk tájékozódni a jelenben. 
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– Annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség és et-

nikum együttműködésének az eredménye is. 

Feladat: 

– A múlt felidézésének igénye és az ehhez szükséges képességek fejlesztése – figyelembe 

véve a tanulók életkori sajátosságait – élményszerű tanítás.  

– A múltat szemléletesen megjelenítő történettanítás.  

– Mivel az 5–6. évfolyamos tanulók gondolkodása konkrét, ezért esetükben a múlt kép-

szerű megjelenítése különös jelentőségű. Ennek érdekében a történetek megjelenítésén 

alapuló és tevékenység-központú feldolgozás a történelemtanítás alapelve, melynek 

eszközei között fontos szerepet játszik a jeles történelmi személyiségek bemutatása, va-

lamint az egyes korok embereinek mindennapjait bemutató életmódtörténet. A 7–8. év-

folyamos tanulók gondolkodása már inkább elvont fogalmi szintű, amely képes a múlt 

valóságát az általánosítás magasabb szintjén, sokoldalúbb történelmi összefüggésekbe 

ágyazva feldolgozni. A történelem képszerű megjelenítését jelentő történettanításra itt is 

szükség van, mely azonban már komolyabb elemzéssel társul, mivel ezek a tanulók ké-

pesek a történelem megismerésének, a jelenségek elemzésének magasabb szintjére is. 

5. Etika/Hit és erkölcstan 

Cél: 

– A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai civilizációban általánosan elfoga-

dott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a mindennapokban – azzal a 

szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő életvezetés és értékrend ki-

alakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik tudatosításában és a 

felelős döntéshozatalban. Az erkölcsi kérdésekről való gondolkodás során az elemi ér-

tékek fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó meg-

győződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon befolyásolják a fel-

nőttkori életmódot, életfelfogást és életminőséget. 

Feladat: 

– Az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, nor-

marendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása. A 

multidiszciplináris jellegű tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője ezért az értékek 

közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a ta-

nulók viselkedésének belső szabályozó erőivé váljanak.  

 

6. Dráma és színház 

Cél: 

– az élményeken keresztül történő megértés,  

–  a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése,  

– az összetartozás érzésének erősítése. 

Feladat: 

− A dramatikus és a mozgásos tevékenység gyakorlása és tanulása. 

− A művészeti tevékenységformákkal való személyes találkozás.  

− Készség- és képességfejlesztés. 

7. A matematika 

Cél: 

– Hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi 

megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. 

– Mind inkább ki tudják választani, és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelen-

ségekhez illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslé-

sen alapuló, matematikai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), 
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módszereket (aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírá-

sokat. 

Feladat: 

– A matematika különböző arculatainak bemutatása. A matematika: kulturális örökség; 

gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás örömének forrása; a mintákban, 

struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; önálló tudomány; más tu-

dományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

– A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a ta-

nítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a 

pontos, kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajá-

tunkétól eltérő szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában töre-

kedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére.  

– A matematikatanítás, -tanulás folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló 

ismeretszerzés képességnek fejlesztése, az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, 

nyomtatott és internetes szakirodalom által. A matematika lehetőségekhez igazodva tá-

mogatni tudja az elektronikus eszközök (zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulá-

tor), az internet, az oktatóprogramok stb. célszerű felhasználását, ezzel hozzájárul a di-

gitális kompetencia fejlődéséhez. 

– A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldá-

sok megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség fejlesztésé-

nek, a reális önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell 

fordítani a kommunikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt 

gondolatainak meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken 

alapuló vitakészség fejlesztésére. A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, le-

xikonok használata, szövegekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás 

a felsőfokú tanulást is segíti.  

– A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú já-

tékok és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok. 

– Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. 

1-4. évfolyam 

Cél: 

– Formálódjon és gazdagodjon a gyermekek személyisége és gondolkodása. 

– A tapasztalatszerzéssel megérlelt fogalmak alapozása, alakítása, egyes matematikai tar-

talmak értő ismerete, a helyes szövegértelmezés és a matematikai szaknyelv használatá-

nak előkészítése, egyes fogalmak pontos használata. 

 

 

Feladat: 

– Az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság el-

vének betartásával és a tapasztalatokon alapuló megismerési módszerek alkalmazásával 

jussunk közelebb a matematika tudományának megismeréséhez. Ezért a manuális, tár-

gyi tevékenységek szükségesek a fogalmak kellően változatos, gazdag, konkrét tartal-

mának megismeréséhez. 

– Apró lépésekkel, spirális felépítésben dolgozzuk fel a tananyagot.  

– Biztosított legyen a gyerekek számára az alkotás lehetősége, melyben megnyilvánulhat 

kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező és problémamegoldó képességük. 

– Az önellenőrzés képességének fejlesztésével további felfedezésre, kutatásra ösztönöz. 

– Felfedeztetni a matematika és a valóság elemi kapcsolatát; kialakítani a helyes tanulási 

szokásokat, az önálló ismeretszerzés képességét az alapvető ismeretek közös, de egyre 

önállóbb feldolgozásával és alkalmazásával; fejleszteni a problémafelismerő és problé-

mamegoldó, alkotó gondolkodásmódot; biztos szám- és műveletfogalmat kialakítani, 

fejleszteni a számolási készséget. 
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5-8. évfolyam: 

Cél: 

– A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók ha-

tékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. 

Feladat: 

– A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a ta-

nítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a 

pontos, kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajá-

tunkétól eltérő szemlélet tisztelete. 

– A tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, ön-

állóságuk fejlesztésére.  

– A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok használata, szövegekből a 

lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.  

– A matematikatanításnak kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kiala-

kításában.  

8. A fizika 

Cél: 

– A természet működésének a tudomány által feltárt legalapvetőbb törvényszerűségeinek 

megismertetése a diákokkal.  

– Olyan ismeretek megszerzésére ösztönözzük a fiatalokat, amelyekkel egész életpályáju-

kon hozzájárulnak majd a társadalom és a természeti környezet összhangjának fenntar-

tásához, a tartós fejlődéshez és ahhoz, hogy a körülöttünk levő természetnek minél ke-

vésbé okozzunk sérülést.  

Nem kevésbé fontos, hogy elhelyezzük az embert kozmikus környezetünkben.  

Feladat: 

– Be kell mutatnunk, hogy a felfedezések és az azok révén megfogalmazott fizikai törvé-

nyek nemcsak egy-egy kiemelkedő szellemóriás munkáját, hanem sok tudós századokat 

átfogó munkájának koherens, egymásra épülő tudásszövetét jelenítik meg. 

– A tantárgy tanulása során a tanulók megismerik az alapvető fizikai jelenségeket és az 

azokat értelmező modellek és elméletek történeti fejlődését, érvényességi határait, a 

hozzájuk vezető megismerési módszereket.. 

– A tantárgy tanulása során a tanulók megismerkedhetnek a természet tervszerű megfi-

gyelésével, a kísérletezéssel, a megfigyelési és a kísérleti eredmények számszerű megje-

lenítésével, grafikus ábrázolásával, a kvalitatív összefüggések matematikai alakú meg-

fogalmazásával. 

9. A biológia 

Cél: 

– Az általános iskola 1–6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képessé-

gekre építve a tanulókkal megismertesse az élő természet működését, annak legfonto-

sabb törvényszerűségeit, tudatosítsa az ember és környezetének és egészségének elvá-

laszthatatlan kapcsolatát, valamint – a többi tantárggyal együtt – kialakítsa az új ismere-

tek önálló megszerzésének igényét. 

– A tanulók érzékenyek legyenek környezetük, szervezetük változásaira, lássák sérülé-

kenységét és az emberi felelőtlenség, egészségtelen életvitel következményeit. Alakul-

jon ki bennük környezetük és egészségük védelmének igénye. 

– A tanulók korszerű ismeretekkel és azok alkalmazásához szükséges készségekkel és jár-

tasságokkal rendelkezzenek testi és lelki egészségük védelme érdekében. 
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Feladat: 

– A fennmaradásához meg kell tanulnia a természeti erőforrások takarékos, felelősségtel-

jes használatát, azok megújulási képességére való tekintettel. Egy olyan viselkedésfor-

ma elsajátítása válik elengedhetetlenné, amely környezet- és értékvédő. 

– Segítse a tanulót a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan hely-

zetek kezelésében, a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésé-

ben. 

10. Kémia 

Cél: 

– A diákok sajátos, de az élet minden területén jól használható gondolkozásmódot (példá-

ul problémameglátás, oksági összefüggések keresése, modellalkotás, törvényszerűségek 

felismerése) alakítsanak ki. 

– Kísérletei révén a tények tiszteletére, elfogadására nevel. 

– A tanulók olyan tapasztalatokon, kísérleteken nyugvó, biztos anyagismereten alapuló 

tudást szerezhetnek meg, amely nemcsak segíti őket (például a háztartási teendőkben), 

hanem életmentő is lehet számukra (például a benzingőz robbanásveszélyes viselkedé-

se, szénmonoxid végzetes hatása). Az elsajátított ismeretek és a természettudományos 

szemlélet birtokában a tanulók, majd a felnőttek lehetőségeiktől és tehetségüktől függő-

en egyre tudatosabban ügyelhetnek az egészségükre, szűkebb és tágabb környezetükre. 

Feladat: 

– A kémiai jelenségek vizsgálata egyaránt igényel gyakorlati és elméleti készségeket, így 

a tantárgy megfelelő megközelítésben kisebb-nagyobb sikerélményhez juttathat min-

denkit, ami a hatékony tanulás egyik alapvető feltétele. 

– Természettudományos látásmód kialakítása. 

11. Földrajz 

Cél: 

– Megismertetni a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-

gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való tájé-

kozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának 

középpontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelensé-

gek, azok kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak.  

– A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondol-

kodása, helyi, regionális és globális szemlélete. 

– A folyamatos önképzés iránti igény felébresztése, valamint az élethosszig tartó tanulás 

képességének kialakítása.  

 

Feladat: 

– Az oknyomozó tudásszerzés elvéből kiindulva a tananyag feldolgozása során a tanulók 

minden tényt, jelenséget és folyamatot elsődlegesen térbeli, emellett időbeli változásá-

ban, fejlődésében ismernek meg, megláttatva azok okait és lehetséges következményeit 

is. Így fokozatosan kialakulhat felelős magatartásuk a szűkebb és a tágabb természeti, 

illetve társadalmi környezet iránt.  

– A természeti és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások feltárásával 

a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és gondolkodásmód 

kialakulásához.  

– Mivel a földrajz tantárgy feladatának tekinti a tanulók megismertetését a helyi, a 

regionális és a globális környezetükkel, a valóság pedig gyorsan változik, ezért a 

tanulók kénytelenek állandóan önállóan frissíteni ismereteiket.  

Hazánk és a világ társadalom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával a tantárgy elősegíti a szoci-

ális és állampolgári kompetenciák fejlődését.  
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11. Digitális kultúra 

Cél: 

– a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű alkal-

mazása, az információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommuni-

kációban való aktív részvétel 

– a tanuló az információs társadalom aktív tagjává váljon 

– nyújtson alkalmazásra képes eszköztudást a tanulóknak 

– a tanulók váljanak a digitális világ aktív polgárává 

Feladat: 

– a rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismeré-

se, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasz-

tása, és célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása 

– korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse az érdeklődést a tanulás iránt és lehetővé 

tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével hatéko-

nyabbá tegye a tanulási folyamatot 

– a formális úton szerzett tudás rendszerezése és továbbfejlesztése, a nem formális módon 

szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák értelmezése és megoldása 

– Az informatika tantárgy fejlesztési feladatainak hat részterülete 

• informatikai eszközök használata 

• alkalmazói ismeretek 

• problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

• infokommunikáció 

• információs társadalom 

• könyvtárhasználat 

13. Az ének-zene 

Cél: 

– Megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni 

számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez. Ezek-

nek a céloknak az elérését segíti a kiválasztott repertoár. 

Feladat: 

– A zenei gyakorlat és a zenehallgatás során a tanulók széles körű élményeket szerezze-

nek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük lévő sokszínű zenei világban. 

– Pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzése. 

14. Vizuális kultúra 

Cél: 

– Hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotások-

nak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. 

– Az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése, ez-

által a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az érzékelés érzé-

kenységének fokozása. 

– Tudatosítani az érzékelés különböző formáinak (például látás, hallás, kinetikus érzéke-

lés) kapcsolatát, amely a számítógépes környezet bevonásával képes egy újabb, „más 

minőségű” intermediális szemléletet is kialakítani. 

– Segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az őket érő hatalmas mennyiségű vi-

zuális és térbeli információt, számtalan spontán vizuális hatást minél magasabb szinten, 

kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, továbbá ezzel kap-

csolatos önálló véleményt megfogalmazni. 

– Segíteni a művészi és köznapi vizuális közlések pontos értelmezését, továbbá fokozni 

az alkotómunka során a vizuális közlés és kifejezés árnyalt megjelenítését. Meghatározó 

szerepe miatt fontos a vizuális környezet alapját képező épített környezet iránti tudatos-

ság fejlesztése a tapasztalás, értelmezés, alkotás folyamatán keresztül. 
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– A problémamegoldó képesség erősítése 

Feladat: 

– Nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozása, hanem a vizuális jelen-

ségek, közlések olyan köznapi formáinak vizsgálata is, mint a tömegkommunikáció vi-

zuális megjelenései, a legújabb elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az 

épített, alakított környezet. 

15. A technika és tervezés 

Cél: 

– Az eddigi tapasztalatok újakkal egészüljenek ki és az élményszerű megismerés önállób-

bá, tudatosabbá, célzottabbá váljon 

– a tanulók alapkészségei erősödjenek, gondolkodási képességeik folyamatosan fejlődje-

nek, elvontabbá váljanak 

– közlekedési ismeretek bővítése 

– pályaorientáció 

Feladat: 

– átgondoltan tervezett és kitartó munka 

– példamutatás 

• a testi-lelki épséget veszélyeztető betegségek megelőzésére, a káros szenvedélyek-

től mentes, egészség- és környezettudatos életvitel igazi értékként való elfogadásá-

ra, megélésére, megtartására 

• a családok mindennapjaira vonatkozóan az élethelyzetek megoldása, a háztartási 

munka célszerű szervezése, az anyagi lehetőségek ésszerű felhasználása, az egész-

séges táplálkozás érdekében hagyományos és korszerű eljárások és eszközök al-

kalmazása. 

16. Testnevelés 

1-4. évfolyam: 

 

Cél: 

– a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, il-

letve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása 

– a hatékony és élményszerű pszichomotoros tanulás, az adekvát játékok alkalmazása 

– a fizikai és érzelmi biztonság megteremtésre, ezen igény kialakítása a testi-lelki egész-

ségre nevelés érdekében 

Feladat: 

– az alapkészségek (természetes mozgásformák) mozgásmintáinak megszilárdítása, ma-

gabiztos végrehajtása  

– cselekvés biztos mozgásformák alkalmazása összetettebb játéktevékenységekben és 

kontrollált versenyszituációkban is 

– a mozgástanulási és pszichomotoros képességfejlesztési folyamatban a sikerorientált 

gyakorlási feltételek, az élménygazdagság, a játék és játékosság legyen az uralkodó 

– a természetes mozgások alkalmazása sportági jellegű mozgásokban egyre nagyobb teret 

kapjon 

 

5-8. évfolyam: 

Cél: 

– a testkultúrához kapcsolódó, valamint közösségben végzett motoros tanulás folya-

matához kapcsolódó kommunikációs hajlandóság és nyitottság kialakítása 

– az életkori sajátosságokat és a szenzitív időszakokat szem előtt tartó komplex kész-

ség- és képességfejlesztés 

– a mozgáskészség és motoros képesség szükségszerű összhangjának megteremtése 
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– a testnevelés és sport iránti elkötelezettség, az élethosszig tartó fizikai aktivitás iránti 

igény megalapozása 

Feladat: 

– a személyi higiénével, a balesetek megelőzésével, a játék-versenyszabályokkal, a 

sport- és testgyakorlati ágakkal kapcsolatos alapvető technikai-taktikai tudáselemek, 

az életkorhoz igazított élettani ismeretek, a tudatos tanulást segítő cselekvési, bio-

mechanikai, edzéselméleti elvek, módszerek stb. megismertetése 

– az egészséggel, az életmóddal, azaz a test kultúrálásával kapcsolatos ismeretek 

– az erkölcsi tulajdonságok és egyéb kompetenciák fejlesztése 

3. Választható tantárgyak, foglalkozások (szakkörök) és a pedagógusvá-

lasztás szabályai 

Az intézmény a tanulók érdeklődése, a szülők igénye szerint nem kötelező, választható 

foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, kiegészítő ismeretek át-

adása céljából a lehetőségek figyelembevételével. 

A tanuló joga, hogy „válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantár-

gyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül” (Nkt.46.§(6)b). 

A tanuló e jogával minden tanév folyamán egy alkalommal élhet. A választás a következő tan-

évre szól, az iskola személyi és tárgyi lehetőségeinek figyelembevételével történik. 

Ha a tanulót kérelmére felvettük a nem kötelező tanítási órára, a tanítási év végéig, az 

utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni, amennyiben erről a tényről a tanulót és 

a kiskorú szülőjét tájékoztattuk. 

A foglalkozások kiválasztásakor jelentős szerepet biztosítunk a diákönkormányzatnak, 

akik, javaslatot tehetnek a foglalkozást tartó pedagógusra is. 

A tanítási órán kívüli tevékenységek 

Az iskolai munka szerves részei a tanórán kívüli foglalkozások. 

Megkülönböztetünk kötött és kötetlen tanórán kívüli foglalkozásokat. 

• Kötött tanórán kívüli foglalkozások. 

➢ napközis, illetve tanulószobai foglalkozások, 

➢ délutáni sportfoglalkozások. 

• Kötetlen tanórán kívüli foglalkozások formáiról a tantestület dönt: 

➢ a tanulói, szülői igények ismeretében, 

➢ a rendelkezésre álló szakemberek körét számba véve, 

➢ az anyagi lehetőségek figyelembevételével, a tanulói leterheltséget mérlegelve. 

A tanítási órán kívüli tevékenység közé tartozik minden olyan foglalkozás, amely a nem ha-

gyományos tanórai foglalkozások témakörében is megtalálhatók, de nem kerül a tanítási napló-

ba. 

 

Tanítási órán kívüli tevékenységek lehetnek: 

- szakkörök, 

- táborok, 

- takarítási akciók (iskola, környék stb.), 

- gyűjtési akciók (papír, fém stb.). 

3.1. Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások 

A tanórán kívüli foglalkozások a diákok igényeinek és az iskola lehetőségeinek össze-

hangolásával szerveződnek. Ide tartozik: a szakkörök, az előkészítők stb.  

Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől, a szülők igényétől 

függően, a munkaközösség vezetők javaslata alapján, a diákönkormányzat véleményének fi-

gyelembevételével indít az iskola. A szakkörök vezetőit az intézményvezető bízza meg. A fog-
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lalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek, erről szakköri naplót kell vezetni, 

amelyben rögzíteni kell a foglalkozások témáját és a hiányzó tanulók nevét. Szakkör lehet bár-

mely tantárgyhoz kapcsolódó és azon kívüli is. 

Az iskola énekkara a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben működik. Vezetője 

az intézményvezető által megbízott kórusvezető tanár. A kórustagok kiválasztása a tanórán, a 

kórusvezető által, önkéntes jelentkezés és alkalmasság alapján történik. 

A szaktanárok által minden tanév tavaszán előre meghirdetett szakkörökre, énekkarra, 

sportkörre a szervező pedagógusnál lehet jelentkezni. A jelentkezés a szakkör elindulása után 

válik véglegessé. Ettől kezdve a szakköri foglalkozásokon való részvétel kötelező. 

Az iskola tanárai, vagy bármely más szervezet az iskola diákjai számára az iskolában önköltsé-

ges tanfolyamot intézményvezetői engedéllyel és az érintett tanulók szüleinek írásos beleegye-

zésével szervezhet. 

A tanórán kívüli rendszeres foglalkozások rendjét külön órarend rögzíti.  

3.2. Alkalmanként szervezett foglalkozások 

Az iskola által egy-egy alkalomra tanórán kívüli, szervezett foglalkozások a következők lehet-

nek: 

- osztálykirándulások, 

- a tanulmányi kirándulások, 

- a táborok, 

- a diákcsoportok bel- és külföldi utazásai, 

- kulturális intézmények és ipari létesítmények látogatásai. 

Ez csak abban az esetben lehetséges, ha szülői igény és támogatás van rá. 

3.3. Rendszeres és alkalmanként szervezett tanórán kívüli foglalkozások 

formái 

3.3.1. Hagyományőrző tevékenységek 

- Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést lehet tartani a követ-

kező alkalmakkor: tanévnyitás, tanévzárás, 1848. március 15-e, 1849. október 6-a 

évfordulóján, október 23-a évfordulóján, a holokauszt áldozataira emlékezve, a 

Nemzeti Összetartozás Napján, Óbuda Napján, a Magyar Nyelv Napján, a Költé-

szet Napján, Mikuláskor, karácsonykor, illetve a 8. osztályosok ballagásakor stb. 

- Fontos feladat az iskola kerek évfordulóinak megünneplése, a névadó település 

megismerése. 

- Kerek évfordulók alkalmából, ha lehetőség van rá, az iskola tevékenységét, mun-

káját összefoglaló iskolai évkönyv kerül kiadásra. 

- Adventváró és húsvéti kézműves délután. 

- Farsangi bál. 

- Gyermeknaphoz kapcsolódó sulinap. 

- Minden tanév programja egy kiemelt nevelési területhez kapcsolódik. 

3.3.2. Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

- Fontos, hogy: 

▪ az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek 

fejlesztésére felzárkóztató óra szervezésre kerüljön, 

▪ az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók 

gondozását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetség-

gondozó foglalkozások segítsék, 

- A további tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerü-

lő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – minden tanévben az 

iskola nevelőtestületének kell döntenie. 
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3.3.3. Diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének megszervezésére az iskolában diákönkormányzat műkö-

dik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 1-8. osztályokban megválasztott kül-

döttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékeny-

ségét a diákok által jelölt és az iskola intézményvezetője által megbízott nevelő segíti. 

3.3.4. Délutáni foglalkozás és tanulószobai foglalkozások 

Ha a szülők igénylik, az iskolákban tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-8. év-

folyamon napközi otthon vagy tanulószoba működik. 

- Délutáni foglalkozás 

Az intézmény 1-4. osztályig biztosítja a tanulók teljes ellátását (reggeli, 

ebéd, uzsonna) és felügyeletét 1630 óráig. A délutáni foglalkozás által nyúj-

tott programokban az étkezés igénybe vétele nélkül is részt lehet venni. 

A délutáni foglalkozás szerkezetileg és tartalmilag szorosan kapcsolódik a 

délelőtt folyó pedagógiai munkához. A délutáni foglalkozás speciális felada-

ta a tanulás tanítása, a mentálhigiénés szokások ápolása, fejlesztése. A sok-

színű szabadidős tevékenység magában foglalja a játszóházat, sportverse-

nyeket, mozi- és színházlátogatást, múzeumi foglalkozásokon való részvé-

telt, stb. A délutáni foglalkozás és a tanulószoba fontos színtere a felzárkóz-

tatásnak és a tehetséggondozásnak. 

- Tanulószobai foglalkozás (délutáni foglalkozás) 

A tanulószobai foglalkozás keretében a pedagógus a felső tagozatos gyere-

kek számára biztosítja a tanórákra való felkészülést, segíti a tanulási nehéz-

ségek leküzdését. 

A délutáni foglalkozás  és tanulószobai foglalkozások a tanórára való felkészülés, a 

szabadidő hasznos eltöltésének színterei. 

Nem működik az iskola egész napos iskolaként, de célul tűztük ki az egész napos fog-

lalkozásban résztvevő gyerekek felkészítését, fejlesztését, önművelődését, szabadide-

jük kulturált eltöltését, közösséggé formálását, közéletiségre, egészséges életmódra, 

életvitelre nevelését. Fontos, hogy az egész napos foglalkozás otthonos, derűs légkör-

ben, közvetlen nevelési módszerek alkalmazásával, a gyermekek választásának tágabb 

teret adó társas légkörben valósuljon meg. A délutáni foglalkozás járuljon hozzá a tan-

órai és a tanórán kívüli foglalkozás egységes rendszerré szervezéséhez. 

Működésük rendjét a csoportok kialakításának elveit a délutáni foglalkozás munkakö-

zösség dolgozta ki és rögzítette a délutáni foglalkozás házirendjében, amely az intéz-

mény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi. 

3.3.5. Versenyek, vetélkedők 

A tehetséges tanulók további fejlődését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művé-

szeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyek az iskolában rendszeresen kerülnek meg-

szervezésre. A legtehetségesebb tanulók fővárosi, majd országos tanulmányi, művé-

szeti versenyeken is részt vesznek. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a 

tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei 

vagy a szaktanárok végzik. 

Lehetőséget adunk kerületi, területi, vagy országos verseny megszervezésére isko-

lánkban, és abban aktív munkát vállalunk. (Zrínyi matematika verseny, Bolyai mate-

matika, magyar, természettudományos verseny, 

3.3.6. Tanulmányi kirándulások 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése 

céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szervez-
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hető az igények és az anyagi lehetőségek figyelembevételével, a fenntartó esetleges 

anyagi támogatásával. 

3.3.7. Erdei iskola 

Az erdei iskola a nevelési és a tantervi követelmények megvalósulását segíti az iskola 

falain kívül. Szülői igény és költségvállalás alapján szervezhető, a fenntartó esetleges 

anyagi támogatásával. 

2.3.8. Múzeumi, kiállítási, művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szol-

gálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett 

csoportos látogatások. Témanaphoz, témahéthez kapcsolódó programok. 

3.3.9. Szabadidős foglalkozások 

A szabadidős foglalkozások során a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja 

a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülő 

anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, ki-

rándulások, táborok, mozi, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos 

rendezvények stb.). 

3.3.10. Iskolai könyvtár – könyvtárszoba 

Az iskolai könyvtár, a tanulók és az iskola dogozóinak egyéni tanulását, önképzését 

szolgálja. Könyvtári foglalkozás szervezhető a kerületi könyvtárakban is tanórán és 

tanórán kívül. 

(A 229/2012. kormányrendelet 33. § (1) b) alpontja ingyenessé teszi, az alábbi feladatokat: 

„bk) a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt tan-

anyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kul-

turális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola.”) 

3.4. Alkalmanként szervezett tanórán kívüli versenyek lehetősége 

Iskolánk hagyományosan minden évben részt vesz a Bolyai anyanyelvi és matematika 

verseny lebonyolításában. Igényektől függően 6-8 termet biztosítunk a területi anyanyelvi ver-

seny lebonyolításához, a matematika országos verseny egyik helyszíne szintén iskolánk. A ver-

senyekre tanulóinkat a tehetséggondozás és egyéb időkeretben felkészítjük, az előkészítő és 

felügyelő munkát és mindent, amivel a szervezők és a működtető önkormányzat ezzel kapcso-

latban felkér bennünket, elvégezzük, az eredményhirdetést lebonyolítjuk. 

A Zrínyi matematika verseny területi fordulójának egyik helyszíne hagyományosan a mi 

iskolánk. Ezen az országos versenyen igény szerint 6-8 termet és felügyelő tanárt biztosítunk. 

Az előzetes szervezőmunkát elvégezzük. A versenyekre tanulóinkat a tehetséggondozás és 

egyéb időkeretben felkészítjük 
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4. Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek 

 

Az ismeretszerzés keretei 
 

Tanóra: 

Heterogén osztályközösségnek szervezve, a csoportbontás lehetőségével élve, változatos, 

korszerű oktatásszervezési módszerek használatával - különös tekintettel a kooperatív techni-

kák és a projektmódszer, tanórai differenciálás, tevékenységközpontú oktatás használatára. 

Projektoktatás: 

Meghatározott témával, éves munkatervben jelölve. A projektoktatás során témaegységek 

feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és pedagógusok közös 

tevékenységére, együttműködésre épül, a probléma megoldása és az összefüggések feltárás 

Három hetet meghaladó projekt: 

Adott témakörben több tantárgy bevonásával szervezve. 

Tantárgyi projekt: 

Adott tantárgy éves programjába illesztve, projektmódszer használatával feldolgozott té-

ma, témarészlet. 

Témahét: 

Három – öt napon a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében szervezve, ki-

emelten kezelve az egészséges életmód, a környezeti és művészeti nevelés témakörét, olvasás-

pedagógiát és a helytörténetet. 

A projekt olyan komplex feladatok sorozata, amelyeknek a központjában egy gyakorlati ter-

mészetű probléma áll. A témát a tanulók széles körű, történeti, technikai, gazdasági össze-

függésekben dolgozzák fel. 

A projekt módszerben az oktatást, a nevelést csak a tanulók fejlődésének figyelembevételével, 

arra alapozva lehet megtervezni, megszervezni. Az oktatás csak akkor lehet eredményes, ha 

egyénre szabott. 

• A projekt módszer célja: 

− láttassuk meg a gyerekekkel a világ sokszínűségét 

− tanulóink lássák meg a tanulás célját, értelmét és az előttük álló tanulási utat 

− tanulják meg a tervezés, kivitelezés, értékelés hármasságát 

− tanulják meg az ismeretek mellett az ismeretszerzés technikáját is (tanítás tanulása) 

− az ismeretszerzés járjon együtt a gyakorlati alkalmazással 

− a tanulás sokszínű tevékenységek közepette és élmények mentén szerveződik. 

− A projekt módszer előnyei: 

− a csoport egy közös célért önként áll össze 

− konkrét élethelyzetekből bontakozik ki 

− a projektek komplexek: sokirányú tevékenységet, több érzékszervet mozgósítanak 

− a tanító és a diák szerepe megváltozik: a diák a kutató, a pedagógus kísérő, egyenrangú 

felek. Megteremti minden gyerek számára azt a helyzetet, amelyben motivált. 

− a pedagógus egyéni sajátosságokat, képességeket, szükségleteket vehet figyelembe 

− a projektek közben kiderülhet, hogy mindenki jó valamiben. Ennek önbizalom erősítő 

szerepe van a sikerélmények hatására 

− lehetőséget nyújt a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra 

− a tanulók megélhetik a felelősségvállalást, amely így könnyebben válhat belső hajtóerő-

vé 

− a nevelés és az oktatás nem válik szét: a projekt egy folytonos nevelési helyzet. 

 

 

• Az ismeretszerzés útja 
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− megfigyelés 

−  tapasztalatszerzés 

−   feldolgozás 

a tapasztalás módszere: 

 munka 

 tények összegyűjtése 

 belső és külső tevékenykedtetés 

 olvasás 

a szervezeti formák jellemzői: 

 nevelői irányítás 

 nevelői segítségnyújtás 

 csoportos tevékenység 

 önálló munka 

a feldolgozás eszközei: 

 elemzés, megértés 

 oksági viszonyok feltárása 

 következtetések megfogalmazása 

 összefüggések megállapítása 

 törvények megalkotása 

 problémamegoldás 

 a munka értékelése 

• A projekt módszer a tehetségfejlesztés fontos eszköze: 

− Intellektuális kihívás (logika, következtetés, rendszeralkotás, ismeretek alkalmazása), 

− Kreativitás (problémalátás, alternatívák keresése, eredetiség, fantázia, nyitott lehetőség, 

nézőpontváltás, kombináció, többdimenziós élmény, kockázatvállalás),  

− Társas készség fejlesztése (önérvényesítés, vezetés, együttműködés, vita, érvelés, meg-

egyezés, vélemény és kritika). 

Intézményünkben projektek témaválasztását, kidolgozását mindenkor az éves munkatervünk-

ben határozzuk meg. 

5. Az iskola által kínált nem kötelező tanórai és tanórán kívüli foglalkozá-

sok 

• Délutáni foglalkozások  

• Sportkörök-igény szerint: 

➢ röplabda, 

➢ kosárlabda, 

➢ asztalitenisz, 

➢ labdarúgás 

• Felzárkóztató foglalkozások: 

➢ alsó tagozaton: lehetőleg minden osztályban hetente egy óra, 

➢ felső tagozaton: igény és lehetőség szerint (magyar, matematika, idegen nyelv). 

• Választható foglalkozások, szakkörök: 

➢ tantárgyakhoz kapcsolódó, 

➢ angol emelt óraszám, 

➢ kézműves, 

➢ énekkar, 

➢ tánc, 

➢ dráma. 

Igény és óraszám függvényében. 

 

• Versenyek: 

➢ tanulmányi: 
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− helyi, kerületi, területi, fővárosi, országos - felmenő rendszerben, 

(irodalmi, matematika, idegen nyelv, számítástechnika, .....), 

− levelező feladatmegoldó, 

➢ kulturális (lehetőség szerint énekkari, szép kiejtési, vers- és prózamondó,...), 

➢ rajz, képzőművész. 

• Házi bajnokságok 

 különböző sportversenyek. 

• Gyermeknap. (részlegesen térítéses) 

• Jeles napok: 

➢ Föld Napja, 

➢ Állatok világnapja 

➢ Madarak és Fák Napja, 

➢ Víz Világnapja. 

• Erdei iskola: 

 igény szerint minden évfolyamon. (térítéses) 

• Tanulmányi kirándulások: 

 évente egy alkalommal. (térítéses) 

• Múzeumlátogatások: 

 évente két alkalommal. (térítéses) 

A felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás célja az alapképzések fejlesztése és a tantervi köve-

telményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást, fejlesztő foglalkozást az intézményvezető 

által megbízott pedagógus tartja.  

A tanulmányi, szakmai, sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények 

függvényében lehetséges. A tanulók helyi, városi, országosan meghirdetett versenyeken vehet-

nek részt, szaktanár felkészítést igénybe véve. 

Az intézmény tanulóközösségei egyéb rendezvényeket is tarthatnak (kulturális, sport, 

bemutatókat, ...). 

6. Az intézmény által felajánlott térítéses foglalkozások 

Tanfolyamokat az iskola a tanulók érdeklődésének és a szaktanár vállalkozásának függ-

vényében indít. Ha olyan tanfolyam indítását kérik a tanulók, szülők, amelyhez tanfolyamveze-

tőt az iskola nem tud biztosítani, óraadó pedagógus alkalmazásával oldjuk meg a feladatot. Az 

intézmény által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban kéri. A tanfolyamokon 

való részvételért a szülő félévenként, vagy havonta térítési díjat fizet. 

7. Intézményi szolgáltatások 

Az intézmény programján kívüli (kötelező és választható foglalkozások) térítés ellenében biz-

tosítja az alábbiakat: 

• szakképzést nem nyújtó tanfolyami foglalkozásokat tanulói, szülői igények alapján 

(számítástechnika, úszás, idegen nyelv, mazsorett, sport, fejlesztő torna, ...), 

• kulturális programokat szervez iskolán belül és kívül (előadások, színház, mozi, mú-

zeum) 

• úszás kerületi, illetve a fővárosi uszodákban tanulói csoportoknak, 

• kirándulások szervezése (elsősorban tanulmányi), amelynek célja: hazánk tájainak, 

nevezetességeinek megismerése, a természet - és környezetvédelemre, a hazaszeretet-

re való nevelés érdekében, 

• erdei iskola tanév közben, 

• minden olyan program, amelynek utazási, szállásköltsége, belépődíja van. 

 

Ingyenes szolgáltatásunk 

• a tanóra, 
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• reggeli, déli, esti ügyelet, 

• évismétlés, 

• osztályozó vizsga, 

• szabadon választható nem tanórai időkeret, 

• az iskola eszközeinek használata, 

• az iskolai könyvtár használata, 

• egészségügyi felügyelet. 

Az iskola könyvtára minden tanítási napon nyitvatartási idejében, valamint könyvtári tan-

órákon áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére. Használati rendjéről a Könyvtárhaszná-

lati rend intézkedik, amely az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete. 

8. Szociális ellátás 

• Reggeli és “esti” ügyelet indokolt szülői kérésre. 

• Délutáni ügyelet szülői igény alapján. 

• Tízórai és uzsonna, igény és térítés ellenében. 

• Ebédelési lehetőség térítés ellenében, igény szerint. 

• Egészségügyi vizsgálat, szűrést, kötelező oltások az iskolaorvosi ellátás keretében. 

• Üzemorvosi szolgálat az iskola dolgozóinak. 

9. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztásának 

elvei 

9.1. Általános követelmények 

• Szolgálják a követelményekben rögzített ismeretek, készségek, képességek, attitűdök fej-

lesztését. 

• A tankönyvek, segédletek feleljenek meg a tanulók fejlettségi szintjének. 

• Lehetőleg tankönyv családokat választunk! 

• A könyveket, taneszközöket a munkaközösségek, az azonos tárgyat tanítók közösen vá-

lasztják ki. 

• A tankönyveknek felmenő rendszerben egymásra kell épülni, (nem lehet évente váltogatni). 

9.2. A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elve 

9.2.1. Taneszközök: 

Az iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott tan-

eszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, ame-

lyeket tankönyvvé nyilvánítottak. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál (testneve-

lés, technika, rajz) egyéb eszközökre is szükség van. 

9.2.2. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe: 

- a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének, 

- az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatók, 

- a taneszközök használatában az állandóságra kell törekedni, azaz új taneszközöket csak 

abban az esetben kell bevezetni, ha az lényegesen jobbítja az oktatás minőségét. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve 

alapján. 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt ( a megelőző tanévben tájé-

koztatni kell. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 



 110 

A tankönyv legyen: 

- a tantárgyi cél és követelmény elérését legjobban segítő, 

- illusztrációban gazdag, 

- tartós, „örökölhető”, 

- a többség számára megfizethető, 

- a munkaközösség számára elfogadott. 

A kiválasztás szempontjai: 

Alsó tagozat: 

• A Nemzeti alaptanterv alapján készült Helyi tantervben megfogalmazott cél-, feladat-, kö-

vetelményrendszernek minden tekintetben feleljen meg. 

• A tananyag egységes elvek, és követelmények szerint legyen felépítve. 

• A két évfolyamonkénti ciklusok végére a tankönyvek biztosítsák, hogy a gyermekek megfe-

lelő szinten teljesítsék a Helyi tantervben megfogalmazott követelményrendszert. 

• A mennyiségileg és minőségileg különböző, sokszínű ismeretanyagot jól kezelje, széles 

sávban dolgozza fel a tananyagot. 

• A feladatok tartalmukban, tantárgyi-pszichológiai megközelítésben is változatosak legye-

nek. 

• Céljának tekinti az értékközvetítést és értékőrzést, feladatának a tanulók aktív foglalkozta-

tását, kifejező, alkotó, befogadó képességeik fejlesztését. 

• Gondolkodási tevékenységre késztesse a tanulókat, melyet a probléma felvetéses módszer-

rel lehet elérni. 

• A tantervi célok és követelmények eléréséhez az ismeretek közvetítését, alkalmazásait, 

rendszerezését, rögzítését, ellenőrzését biztosítsa. 

• Fejlessze személyiségüket a szemléletformálás, az értelemfejlesztés, az érzelemformálás, az 

akarat, a jellem tekintetében. 

• A figyelem tudatos irányításával fejleszthetővé tegye a megismerés funkcióit, az analizáló, 

a szintetizáló, a differenciáló, az absztraháló tevékenységeket. 

• A tankönyvek külleme és tartalma maximálisan vegye figyelembe a gyerekek életkori sajá-

tosságait. 

• Inkább kis lépésekben a megalapozott, a biztos alapon nyugvó tudást helyezze előtérbe. 

• Érvényesítse a fokozatosság elvét. 

• Sokrétűen fejlessze a tanulók tudásszintjét a képességeikhez mérten. 

• A szerzők vegyék figyelembe a halmozottan hátrányos helyzetű, gyengébb képességű, las-

sabban fejlődő, jó adottságokkal rendelkező gyermekek tudásszintjét és képességeit, vagyis 

legyen lehetőség a könyvek, segédletek használata során a differenciálásra. 

• Színes, kedves, gyermekközeli képanyagot, illusztrációkat tartalmazzon. 

• A gyerek örömmel vegye a kezébe, érezze "barátjának". 

• Külső megjelenésével ösztönözze a gyermeket a könyvek tiszteletére, megbecsülésére, óvá-

sára. 

• A feladatok, feladatsorok a szülők számára is világossá, érthetővé váljanak. 

Felső tagozat: 

• Irodalom: 

➢ legyen jó a minősége, 

➢ a tanulandó egységek egymásra épülve áttekinthető ismeretet adjanak, 

➢ a könnyebb tanulhatóság érdekében a lényeges részek kiemelését tartalmazza (pl.: szí-

nekkel). 

• Nyelvtan: 

➢ tartalmazzon sok feladatot, amelyek különböző szintűek, így alkalmat ad a válogatásra, 

differenciálásra, 
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➢ legyen a felépítése logikus, nyelvezete tanulható. 

• Angol nyelv: 

➢ mivel a tanulók tudásának napra késznek kell lenni, ezért legyen a tankönyv tanulható 

és módszertanilag letisztult, 

➢ legyen minőségi a módszertani és a nyelvi tartalom szempontjából. 

• Történelem: 

➢ tartalmazza a tudományos eredményeket, 

➢ legyen lényegre törő, logikus felépítésű, 

➢ az új korra legyen nagy áttekintése, a magyar történelmi részek tartalmazzanak, nevel-

jenek a hazafias érzelmekre, 

➢ szóljon a diákok nyelvén, rövid, modern tartalmúak legyenek (pl.: karikatúrák). 

• Matematika: 

➢ adjon lehetőséget az átjárhatóságra, 

➢ tartalmazzon sok feladatot a gyakorlás miatt, 

➢ legyen komplex: feladatgyűjtemény, témazáró feladatlap, gyakorló. 

• Fizika: 

➢ tartalmazzon magyarázó ábrákat a tananyag megértésére, könnyebb feldolgozása miatt, 

➢ törekedjen a lényeg kiemelésére, 

➢ tartozzon hozzá munkafüzet, ellenőrző feladatlap. 

• Természetismeret, Földünk és környezetünk, Biológia, Kémia: 

➢ tartalmazzon az életből, a környezetből vett sok példát a problémák megközelítésére, 

➢ sok színes ábra segítségével élethűen közelítse a természet jelenségeit, 

➢ legyen az érdeklődés felkeltésére vonzó tartalma, a kíváncsiság kielégítésére gondol-

kodtató kérdés, feladat, vizsgálódás, kísérlet, 

➢ feladatlap, munkafüzet a gyakorlás, elmélyítés miatt fontos, 

➢ tanulható szöveg, logikus, áttekinthető, egymásra épülő legyen, felmenő rendszerben, 

➢ a tananyag legyen lényegre törő, rövid. 

• Technika, életvitel: 

➢ legyen benne az életvitelre, háztartástanra és pályaorientációra vonatkozó témakör. 

• Ének-zene: 

➢ legyen esztétikus, érthető a tankönyv, 

➢ a tankönyvben a zenetörténeti részeknél lényegesek a képek és kedvfelkeltők. 

8.3. Egyéb taneszközök kiválasztásának elvei 

• Egyéb taneszközök kiválasztásakor is az állandóságra, a tartósságra törekszünk, 

• Fontos, hogy a taneszközök kiválasztásakor gondoljunk azok megfizethetőségére. A Szülői 

Munkaközösség jóváhagyásával. 

10. Az otthoni (délutáni és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és 

szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

Az ismeretanyag átadásának színhelye alapvetően a tanítási óra. Azonban a készségek ki-

alakításának és a gyakorlat megszerzésének a lehetősége nem korlátozódhat csak a tanórára. A 

fent említett jártasságok nagy részét csak rendszeres, kitartó munkával lehet elérni, mely elkép-

zelhetetlen az otthoni gyakorlás nélkül. Ezért a tantárgyak legtöbbjénél szükséges a rendszeres 

házi feladat. 

 

A házi feladat lehet: 

- szóbeli vagy  

- írásbeli munka, vagy  

- egyszerre mindkettő.  

A házi feladatok célja, hogy a tanulók:  
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- elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat,  

- megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket és 

- segítsék a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését. 

A szaktanár adhat fel úgynevezett szorgalmi, alkotó és kreatív házi feladatot is. 

A házi feladat ellenőrzése: 

- A szóbeli házi feladatok ellenőrzése legtöbbször szóbeli feleletek formájában történik.  

- Az otthoni írásbeli munkákat minden esetben ellenőrizni kell. 

Az otthoni feladatok jellege függ a tantárgy sajátosságától. 

Házi feladatok lehetnek: 

- feladatgyűjteményből adott feladatok, 

- tankönyvi kérdésekre adandó válaszok, 

- vázlatkészítés, 

- leíró vagy elemző munkák, 

- házi dolgozat, 

- gyűjtő- vagy kutatómunka, illetve 

- számítógépes feladat. 

10.1. Alsó tagozaton 

Miután alsó tagozaton a gyerekek egy tanító néni irányításával tanulnak, nem okoz e kér-

dés problémát. 

Közös megállapodás: 

• A hosszabb terjedelmű verseket legalább egy-két héttel előre feladjuk. 

• A témazáró dolgozatok megírását összefoglaló, rendszerező óra előzi meg, amelyen le-

hetőség nyílik a tanulók tudásának felmérésére, illetve amennyiben ennek szükségessé-

ge merül fel, az ismétlés meghosszabbítására. 

• A két tanítási nap közötti otthoni feladatok mennyiségének meghatározásakor minden 

esetben irányadó számunkra az időkeret, mely adott évfolyamon a napköziben rendel-

kezésre áll a tanulóinknak. 

A tanító és a napközis kollégák napi párbeszéde garancia a megfelelő időbontás kialakítására. 

Az órarendek kialakításánál a - lehetőségekhez képest - igyekszünk az egyenletes terhelést 

megvalósítani. 

10.2. Felső tagozaton 

A házi feladat a tanulók önálló, tanítási órák között végzett tevékenységén alapuló oktatási 

módszer. A tanulóra fordított idő az otthoni felkészülésben növeli az oktatás eredményességét, 

ezért rendszerességét fontosnak tartjuk. 

• Iskolánkban munkanapokon az adott tananyaghoz kapcsolódó írásbeli és szóbeli házi 

feladat adható, amelyet a pedagógus körültekintően jelöl ki és elvégzését ellenőrzi, ér-

tékeli. 

Fontos, hogy ez a feladat sikeresen megoldható legyen a tanulók számára, ezért az önál-

ló tanári képességet tanórán fejlesztjük. Az elsajátítottak begyakorlását, és a következő 

tanóra előkészítését szolgálja. Ehhez felhasználjuk az egyedi tevékenységet irányító 

munkafüzeteket, illetve feladatlapokat, amelyek lehetőséget adnak a differenciálásra. 

(felzárkózást segítő ill. tananyagon túlmutató) 

Értékelése: 

- A tanulókat előre tájékoztatjuk a házi feladat elkészítésének (írásbeli, szóbeli) sza-

bályairól, ill. a mulasztás következményeiről 

- A rendszeres elkészítést ellenőrizzük, értékeljük. 
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- Tantárgytól, feladattól függően az előre megbeszélt értékelési rendben és osztályzat-

tal minősíthető. 

11. A tanulók értékelése 

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

kájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

Az előírt követelmények teljesítését a szaktanárok az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók: 

- szóbeli felelete, 

- írásbeli munkája vagy  

- gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik.  

Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

11.1. Alapelv 

• személyre szóló legyen, 

• fejlesztő, ösztönző legyen, 

• az adott teljesítményről szóljon, 

• tisztázza az alulteljesítés okait, 

• az egyszeri értékelés nem előfeltételezi a többit, folyamatos legyen, 

• fokozatai: osztályzatok megfogalmazása, közzététele (a teljesítmény mértéke: 5,4,3,2,1), 

• valamely részképesség kiesése esetén lehetőséget adni más szférában a javításra (rossz tér-

látás esetén memorizálni nem tud a tanuló), 

• az iskolai követelményrendszerre épüljön, 

• formái: 

➢ szóban, 

➢ írásban (szöveggel), 

➢ numerikusan. 

11.2. A tantárgyi ellenőrzéseink módozatai 

• tények, fogalmak, szabályok, törvények szóbeli és írásbeli ellenőrzése, 

• kísérlet, manuális tevékenység megítélése, 

• kiselőadás tartalmi minősítése, 

• vitakészség, véleménynyilvánítás, tantárgyi attitűd. 

A szaktárgyi értékelésünkkor a különböző szaktárgyak vonatkozásában az értékelés és az 

osztályzás speciális módon érvényesül. 

Nem tekintünk el attól sem, hogy egy-egy tanuló sajátos szintje, helyzete az osztályon be-

lül más értékelési módot kíván meg, pl.: 

• diszlexiás, diszgráfiás, dadogó, hátrányos helyzetű, lemaradt, 

• tehetséges. 

Az egyes tantárgyak, valamint a magatartás és szorgalom osztályzatainak szétválasztása a 

sokoldalúan fejlett személyiség formálását segítik elő. 

11.3. Formái 

• Szóbeli: 

➢ tanítási órán kívül, 

➢ szaktanárok által - évközi érdemjegyek megállapításakor, 

➢ fogadó órákon, szülői értekezleten, 

➢ osztályfőnökök és szaktanárok magatartás, szorgalom jegy megállapításakor, 

➢ iskola által szervezett programok értékelésekor, 
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➢ tantestület előtt, 

➢ intézményvezető vagy intézményvezető-helyettesek által: 

− kiemelkedő teljesítmény alkalmával, 

− fegyelmi vétségek kapcsán. 

• Szöveges: 

➢ szaktanári, osztályfőnöki, (szükség esetén), 

➢ dicséret, elmarasztalás, 

➢ dolgozatokra írott vélemény, 

➢ külső felkérésre (gyermekvédelem, bíróság, pályázatok ....). 

11.4. A tanulmányi munka ellenőrzése 

1. Témazáró dolgozat: az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő 

követelményeit átfogó dolgozatot írnak. 

2. Tanév végi dolgozat: a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli 

dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek. 

3. Szóbeli felelet: a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztésével párhuzamosan tesznek 

tanúbizonyságot a követelmények elsajátításáról. 

4.Vizsga: 8. évfolyam: magyar nyelv-és irodalom, matematika 

11.5. A tanulmányi értékelése 

Az érdemjegy visszajelző, informatív értékű. A tanuló tudásának, felkészültségének ellenőrzé-

sére szolgál a tanév során több alkalommal, és a tananyag rövid időegység alatt megtanulható 

részének elsajátítását minősíti. 

 

A pedagógusok a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősí-

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

tantervében előírt követelményekhez, emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló 

képességei, eredményei hogyan változtak – fejlődtek-e vagy hanyatlottak az előző értékelés 

óta. 

A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét: 

- tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli,  

- félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti.  

A félévi osztályzatok azt mutatják, hogy: 

- a tanuló az első félév egészét tekintve milyen színvonalon, milyen mértékben tett eleget 

az egyes tantárgyak tantervi követelményeinek,  

- és a félév egészét tekintve miként értékelhető magatartása, szorgalma. 

A tanév végi osztályzatok azt tanúsítják, hogy: 

- a tanuló az adott évfolyamra előírt tantervi követelményeket milyen mértékben teljesí-

tette, 

- megszerzett ismeretei, tudása elegendő-e arra, hogy azt a pedagógus legalább elégsé-

gesnek minősítse, 

- megszerzett tudása elegendő-e arra, hogy a következő, magasabb évfolyam tantervi kö-

vetelményeit el tudja sajátítani. 

Alapelvek: 

• Az osztályzatról a tanulót és a kiskorú szülőjét értesíteni kell.  

• Az érdemjegy, illetőleg az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szor-

galmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 

• Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekin-

ti, és a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt 

a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a 
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tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a 

nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, 

és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg 

döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi 

érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja. 

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél: 

 

jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1); 

tantárgyi dicséret 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pont-

szám) érdemjegyre történő átváltását végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: 

Szöveges minősítés 

Az első évfolyamon - félévkor és év végén, továbbá a második évfolyamon félévkor - szöveges 

minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve fel-

zárkóztatásra szorul. 

A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szorul 

Ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap: 

- az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét,  

- fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és  

- javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.  

Mentesítés az értékelés alól  

Az első évfolyamra felvett tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi - jogsza-

bályban meghatározott munkamegosztás szerint, a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a 

nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján - az intézményvezető mentesíti az értékelés és 

minősítés alól, vagy részére az egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó továbbhaladást en-

gedélyez. 

Ha a tanulót mentesítették az értékelés és minősítés alól: 

- Az első évfolyamot a többi tanulóval azonos osztályban előkészítő évfolyamként végzi 

és fejezi be.  

- Az előkészítő évfolyam során a tanuló játékos felkészítés keretében készül az iskolai 

követelmények teljesítésére.  

- Az előkészítő évfolyam megszervezhető a délelőtti napközis foglalkozások keretében is.  

- Előkészítő évfolyamra a tanuló csak egy tanéven keresztül járhat, és csak abban az eset-

ben, ha tanulmányait legkésőbb a hetedik életévében megkezdte. 

Egyéni továbbhaladás  

Egyéni továbbhaladás esetén az engedélyben meg kell határozni, melyik tárgyból, melyik évfo-

lyam utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak utolérnie a többieket.  

Az egyéni továbbhaladás - valamennyi vagy egyes tantárgyakból - különböző évfolyamokig, de 

legkésőbb a negyedik évfolyam végéig tarthat. 

Az előkészítő év az első félévet követő hónap utolsó tanítási napjáig átváltoztatható egyéni 

továbbhaladásra. 

11.6. Az iskola tantárgyi értékelési rendszere 

A tanulók tudását szóbeli és írásbeli feleletekkel ellenőrizzük. 

Kiemelten fontosnak tartjuk a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztését, ezért gyakran 

alkalmazzuk a követelmények elsajátításának ellenőrzését szóbeli formában. 
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Nem tartjuk szükségesnek számokkal beszabályozni a területet, hiszen az adott évfolyamból, és 

az osztály értelmi képességeitől függően jelentősen változhatnak a számarányok. 

 

• Szóbeli felelet: a lehetőségek és az adott tantárgy heti óraszámának megfelelően minél gya-

koribb legyen, 

• Írásbeli felelet: 

➢ Alsó tagozat: 

– Nagy dolgozatok (félévi, év végi) naponta csak egy iratható, kisebb, pl. témazá-

ró dolgozatból legfeljebb kettő egy tanítási nap alatt. Nyelvből a szódolgozat, il-

letve tantárgyanként a néhány szóból álló dolgozat nem tartozik ebbe a körbe, 

hiszen ez mindennapos része az iskolai életnek. 

– Az írásbeli ellenőrzésről, illetve annak módjáról a tanulókat az előző órán tájé-

koztatjuk. 

➢ Felső tagozaton: 

• rövid felelet 

feltételei: - egy vagy több óra anyagából, 

 - időtartama 10’ – 30’, 

 - előzetes bejelentés nélkül egy nap folyamán minden órán iratható. 

célja: - a tanulók folyamatos készülésének értékelése, ellenőrzése. 

értékelése: - a pedagógiai programban meghatározott tantárgyi osztályzatok 

tartalma szerint. 

• záró vagy témazáró dolgozat 

feltételei: - témakörök szerinti csoportosításban, 

  - előzetes felkészítés, összefoglalás után kerül megírásra, 

 - időtartama 45’, 

 - egy nap két ilyen típusú számonkérés iratható. 

értékelése: - a pedagógiai programban meghatározott tantárgyi osztályzatok 

tartalma szerint 

 

Évente 3-6 felmérő, témazáró dolgozat iratható a tantárgy óraszáma szerinti arányban. 

• Diagnosztikus mérés: a tanév végén, évfolyamonként azonos időben, azonos feladatok-

kal: 

➢ 6. osztályban OH által meghatározott 

➢ 8. osztályban: OH által meghatározott 

➢ az iskola éves munkatervében dönthet arról, hogy maximum évente két alkalommal 

felméri a tanulók teljesítményét magyar, matematika és emelt óraszámú angol tan-

tárgyakból. 

Általában minden tantárgyat, magatartást, szorgalmat minősítünk. 

A készségtárgyak keretében az értékeléskor a tanuló önmagához mért fejlődését vesszük figye-

lembe. 

A félévi értékelést megelőzően lehetőséget adunk: 

• szóbeli, 

• írásbeli, 

• önálló munka készítésére (gyűjtőmunka, kiselőadás,.....), 

• kísérlet, megfigyelési szempontok szerinti teljesítésére, 

• felmérők, témazárók, beszámolók készítésére. 

 

 

Az értékelés alapja a helyi tanterv teljesítése. 

• Jelest kap az a tanuló, aki az előírt törzsanyagra vonatkozó követelményrendszert telje-

síti. 

• A teljes követelményrendszeren belül meghatározott minimumszint az elégséges osz-

tályzat kritériuma. 



 117 

A féléveket záró értékelés megállapításakor a feleletekre kapott osztályzatokat, a tanórai mun-

kát és a tanulói teljesítményekben mutatkozó fejlődést vesszük figyelembe, nem az érdemje-

gyek átlagát. 

 

Az első évfolyamon a tanító két alkalommal értékeli a tanulót az alábbiak szerint 

- január - I. félév értékelése, 

- június  - év végi bizonyítvány: hasonlatos az I. félévivel. 

11.7. Szöveges értékelés az alsó tagozaton 

Magatartás, szorgalom (1. évfolyam, 2. évfolyam félév) 

 

Magatartás 

Általános minősítés: példás, jó, változó, rossz. 

 

Tanítóival szemben: Tanítóival szemben tisztelettudó, udvarias. 

 Tanítóival szemben nyitott, kedves. 

 Tanítóival szemben időnként magatartása nem megfelelő. 

Társaival: Társaival figyelmes. 

 Társaival néha figyelmetlen. 

 Társaival szemben időnként magatartása nem megfelelő. 

 Társaival néha durva. 

Órai magatartás: Az órákon fegyelmezett. 

 Az órákon időnként fegyelmezetlen. 

 Az órákon gyakran fegyelmezetlen. 

Tanórán kívüli magatartás: A tanórákon kívül fegyelmezett. 

 A tanórákon kívül időnként fegyelmezetlen. 

 A tanórákon kívül gyakran fegyelmezetlen. 

 

Szorgalom 

Általános minősítés: példás, jó, változó, hanyag. 

 

Házi feladat: A házi feladatait gondosan készíti el. 

 A házi feladatait elkészíti. 

 A házi feladatait néha hiányosan készíti el. 

 A házi feladatait gyakran hiányosan készíti el. 

Kötelességtudata:  Kötelességtudata kimagasló. 

 Kötelességtudata megfelelő. 

 Kötelességtudata változó. 

 Kötelességtudata még nem alakult ki. 

Munkavégzése: Munkavégzésében önálló. 

 Munkavégzésében néha segítségre szorul. 

 Munkavégzésében igénytelen. 

Órai munka: A közös munkában aktívan vesz részt. 

 A közös munkában részt vesz. 

 A közös munkában nem vesz részt. 

 

Felszerelése: Felszerelése általában hiánytalan. 

 Felszerelése néha hiányos. 

 Felszerelése gyakran hiányos. 

Munkatempó: Munkatempója gyors. 

 Munkatempója megfelelő. 

 Munkatempója elfogadható. 
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 Munkatempója lassú. 

 

Magyar olvasás és szövegértés 

Általános minősítés: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szorul. 

 

Beszéd- és szóbeli kifejezőkészség 

A beszéd tisztasága A beszéde tiszta, érthető. 

 Nem minden hangot ejt tisztán. 

Szókincs: Szókincse gazdag.  

 Szókincse korának megfelelő. 

 Szókincse szegényes. 

Olvasás 

Hangos olvasás (olvasástechnika) 

 A tanult betűket hibátlanul felismeri, megnevezi és összeolvassa. 

 Néhány betű felismerésében még bizonytalan. 

 Sok betű felismerésében még bizonytalan. 

 Folyamatosan, szöveghűen olvas. 

 Szöveget szótagolva olvas. 

 Szöveget még szavanként, akadozva olvas. 

 Gyakran helytelenül szótagol. 

Olvasástechnikai hibái: újrakezdés, mást olvas, betűtévesztés, betűcsere. 

Néma olvasás (szövegértés): Az olvasottak tartalmáról képes beszámolni. 

 Az olvasottak tartalmáról tanítói segítséggel képes beszámolni. 

 Az olvasottak tartalmáról nem képes beszámolni. 

 A szöveghez kapcsolódó feladatokat megoldja. 

 A szöveghez kapcsolódó feladatokat segítséggel oldja meg. 

 A szöveghez kapcsolódó feladatok megoldására még nem képes. 

Könyv- és könyvtárhasználat 

 Szereti a könyveket, szívesen jár könyvtárba, kölcsönöz. 

 Szereti a könyveket, szívesen jár könyvtárba. 

 

Magyar írás és helyesírás 

Általános minősítés: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szorul. 

 

Íráshasználat Füzete tiszta, rendezett. 

 Füzetvezetése gondos. 

 Füzetvezetése megfelelő. 

 Füzetvezetése elfogadható. 

 Füzetvezetése gondatlan. 

 Füzetvezetése hanyag. 

Íráskép  Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos.  

 Betűalakítása, betűkapcsolása néha pontatlan. 

Másolás Másolása írottról pontos. 

 Másolása írottról többnyire pontos.  

 Másolása írottról sokszor pontatlan. 

 Másolása nyomtatottról pontos. 

 Másolása nyomtatottról többnyire pontos. 

 Másolása nyomtatottról sokszor pontatlan. 

 Hibáit képes önállóan javítani. 

 Hibáit csak segítséggel képes javítani. 

Tollbamondás  Tollbamondáskor általában hibátlanul dolgozik.  

 Tollbamondáskor kevés hibával dolgozik.  

 Tollbamondáskor sok hibával dolgozik. 
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Matematika 

Általános minősítés: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szorul. 

 

Számfogalom  Számfogalma a tanult számkörben kialakult. 

 Számfogalma a tanult számkörben kialakulóban van.  

 Számfogalma a tanult számkörben még nem alakult ki. 

Fejben számolás Általában hibátlanul számol. 

 Kevés hibával számol. 

 Sok hibával számol. 

Műveletvégzés, számolási készség 

 Az összeadásokat, kivonásokat pontosan végzi.  

 Az összeadásokat, kivonásokat kevés hibával végzi.  

 Az összeadásokat, kivonásokat sok hibával végzi. 

 Adott egyszerű szabály szerint képes számsorozat folytatására. 

 Segítséggel képes számsorozat folytatására. 

 Nem képes adott szabály szerint számsorozat folytatására. 

Összefüggések felismerése Az egyenlőtlenségek megoldásában önálló.  

 Az egyenlőtlenségek megoldásához segítséget igényel. 

Szöveges feladatok megoldása 

 Szöveges feladatot önállóan képes megoldani.  

 Szöveges feladatot kevés segítséggel old meg.  

 Szöveges feladatot sok segítséggel tud megoldani. 

 Szöveges feladatot csak segítséggel tud megoldani. 

 Képről helyesen alkot számfeladatot. 

 Képről segítséggel képes számfeladatot alkotni. 

 Képről nem tud számfeladatot alkotni. 

 

 

Ének-zene 

Általános minősítés: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szorul. 

 

Ritmikai készség Jól felismeri a ritmusokat, hangoztatásukban biztos. 

 Ritmusfelismerése megfelelő, hangoztatása megfelelő. 

 A ritmusokat segítséggel ismeri fel, hangoztatásukban bizonyta-

lan. 

 Nem ismeri fel a ritmusokat, ritmushangoztatásban segítségre 

szorul. 

Éneklés Dal éneklése kiváló. 

 Dal éneklése jó. 

 Dal éneklése megfelelő. 

 Dal éneklése fejlesztésre szorul. 

Dallami készség Dallamfelismerése kiváló. 

 Dallamfelismerése jó. 

 Dallamfelismerése megfelelő. 

 Dallamfelismerése fejlesztésre szorul. 

 

Vizuális kultúra 

Általános minősítés: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szorul. 

 

Munkavégzése Munkavégzése önálló. 

 A munkavégzés közben folyamatos biztatást, segítséget igényel. 

 Munkavégzése felületes. 
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 Munkavégzése kapkodó. 

Munkája Munkája gondos.  

 Munkája igényes 

 Munkája elfogadható. 

Rajzi eszközök használata A rajzi eszközök használata biztos.  

 Némelyik rajzi eszköz használata még fejlesztendő. 

 

Technika és tervezés 

Általános minősítés: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szorul. 

 

Eszközhasználat Az eszközöket jól használja. 

 Az eszközöket megfelelően használja.  

 Az eszközhasználatban bizonytalan, segítséget igényel. 

Munkavégzés Munkavégzése gondos.  

 Önállóan dolgozik.  

 A munkavégzésben néha segítségre szorul. 

 A munkavégzésben érdektelen. 

Munkája Munkája tiszta, tetszetős.  

 Munkája elfogadható. 

 Munkája kissé maszatos.  

 Munkája rendetlen. 

 

Testnevelés 

Általános minősítés: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szorul. 

 

Mozgáskoordináció: Mozgása összerendezett. 

 Mozgásának összerendezettsége fejlődő. 

 Mozgása bizonytalan, összerendezetlen. 

Önszabályozás: A sportjátékok szabályait érti és betartja. 

 A sportjátékok szabályait érti, de időnként nem tartja be. 

 A sportjátékok szabályait érti, de gyakran nem tartja be. 

 Minden helyzetben sportszerűen viselkedik. 

Mozgásos feladatok : A mozgásos feladatokat szívesen végzi. 

 A mozgásos feladatokat nem mindig végzi lelkesen. 

 

 

 

Etika/ Hit és erkölcstan 

Általános minősítés: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, 

 

Órai munkája:  Aktív  

 Fegyelmezett  

 Együttműködő  

 Passzív  

 Fegyelmezetlen  

Érdeklődése: Kiemelkedő  

 Megfelelő  

 Mérsékelt  

Tudása:  Kiemelkedő  

  Biztos  

 Jó  

 Megfelelő  

 Hiányos  
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Szívesen vesz részt:  Közös énekben  

 Beszélgetésben  

 Rajzban  

 Játékban 

11.8. A szülő kérésére történő évismétlés eljárásrendje 

• A pedagógusok a tanítási év során rendszeresen értékelik a tanulók teljesítményét. 

• A minősítésről szóban vagy írásban tájékoztatják a gyermekeket és a szülőket. 

• Alsó tagozaton a „felzárkóztatásra szorul” minősítés esetén a tanuló teljesítményének 

értékelésekor a szülő bevonásával az iskola feltárja a tanuló fejlődését, haladását akadá-

lyozó tényezőket, javaslatot tesz azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre. 

• Mérlegelés után a szülő dönthet a tanuló évismétlési kérelméről, melynek elbírálása az 

intézményvezető kompetenciája. 

• Felső tagozaton a szaktanárok a májusi fogadóórára behívják azon tanulók szüleit, akik 

érdemjegyeik alapján várhatóan nem teljesítik a tantervi követelményeket. 

• A szaktanárok javítási lehetőséget biztosítanak a tanulók számára a tanév végéig terjedő 

időszakban. 

• A szaktanárok 3 héttel a tanév befejezése előtt írásban is értesítik a gyermekek szüleit 

az esetleges évismétlésről. 

• Az osztályozó konferencián a tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület áttekinti. 

• Igény szerint a szaktanárok tájékoztatást adnak a nevelőtestületnek a bukás okáról. 

• A nevelőtestület dönt arról, hogy a tanulót osztályozó vizsgára vagy évismétlésre köte-

lezi-e. 

11.9. A „felzárkóztatásra szoruló” tanuló értékelésének módja 

 A tudásbeli hiányosságok észlelésekor első lépésként szorosabb – szinte napi – kapcso-

latot kell teremteni a szülői házzal. 

 A problémák feltárása után, - ha a szülő segítőkész – gyakorlati ötletekkel, tanácsokkal 

ellátni, a hatékonyabb otthoni gyakorlás érdekében. 

Ezzel egy időben az iskola pszichológusának – szükség esetén kapcsolatfelvétel a Neve-

lési Tanácsadóval – véleményének meghallgatása, javaslatainak következetes betartása. 

 A rendelkezésre álló fejlesztési időkeret tudatos megtervezése, figyelemmel a probléma 

nagyságára, a kisgyermek egyéniségére, képességeire, terhelhetőségére. 

 Ha kikristályosodik, hogy mely tantárgyból (tantárgyakból), mely feladattípus megérté-

se okoz gondot a kisgyermeknek, az egyénre szabott fejlesztési tervet e problémakör 

köré kell csoportosítani a tanítóknak. 

A tanítási órákon – lehetőség szerint – sokkal több figyelmet kell fordítani az ilyen típu-

sú tanulókra, differenciált feladatok végeztetésével igyekezni eljuttatni őket a sikerhez. 

 Az egyéni törődésre igen nagy hangsúlyt kell fektetni. 

 A szülőkkel folyamatos kapcsolattartás; a problémák, ill. a sikerek okainak feltárása, 

megbeszélése, következtetések, megállapítások megtétele. 

 Összegzésként tehát: a felzárkóztatásra szoruló tanulók a szülők, a pszichológus, a pe-

dagógus együttes és hatékony pedagógiai munkája eredményeként remélhetőleg sikerül 

a tanulót az adott évfolyam sikeres elvégzéséhez hozzásegíteni. 

11.10. Tantárgyi osztályzatok tartalma 

• Jeles (5), ha a tanuló a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, ér-

ti, tudja a tananyagot, mindezeket alkalmazni is képes. Pontosan, választékosan fogal-

maz, lényegre mutatóan definiál, saját szavaival is képes visszaadni a szabályt. Tud ön-

állóan beszélni, visszakérdezni. 
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• Jó (4), ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibá-

val tesz eleget. Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási 

hibákat vét, definíciói esetleg bemagoltak. 

• Közepes (3), ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, 

nevelői segítségre (javításra, kiegészítésre) többször rászorul. Ismeretei felszínesek. 

Kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani szóbeli feladatát. 

Rövid mondatokat mond. (Párbeszéd alakul ki tanár és tanuló között.) 

• Elégséges (2), ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak eleget, 

de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártasságokkal rendelkezik. 

Egyszavas válaszokat ad. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladat-

végzésre. ("Akar, de nem megy.") 

• Elégtelen (1), ha a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem képes eleget 

tenni. A minimumszintet sem tudja teljesíteni. 

11.11. Nevelési eredményvizsgálataink 

Az egyes tanulók személyiségének és a tanulóközösségnek a fejlettségét viszonyítjuk a 

kitűzött nevelési célokhoz és követelményekhez (osztályfőnöki. tanterv). 

A nevelési eredmény vizsgálatok végzéséhez szakirodalmat használunk fel. 

Vizsgáljuk a személyiség és a közösség neveltségének fejlettségi állapotát, a jellemző minőségi 

mutatóikat. 

11.12. Magatartás, szorgalom értékelése 

A tanuló további fejlődése szempontjából kiemelkedő jelentőségű a magatartás és a szor-

galom értékelése, osztályzása. A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősí-

tését az osztályfőnök - az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével - végzi.  

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelő-

testület 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 érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell.  

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

A tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél: 

példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2); 

Szöveges értékelés: 

Az első osztályban félévkor és tanév végén: 

példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2); 

minősítést alkalmaz a pedagógus.  

A magatartás értékelésénél a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

a tanuló:  

− magaviselete tanítási órákon, egy foglalkozásokon, szünetben, 

− tanuláshoz, munkához és a közösséghez való viszonya, 

− környezete, személyiségjegyei és 

− milyen elismerési, illetve elmarasztalási formákban részesült. 

Fő szempont: 

− A segítségnyújtás, az emberi humánumon alapuló értékelés. 

− Irányadó a mindenkori iskolai házirend. 

− A kiemelkedő tanulók erősítésével is lehet a gyengébbeket fejleszteni. 

− Légkör: fesztelen, a tévedés lehetősége is vállalható. 

− Önértékelési lehetőségek 
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− A magatartás osztályzata az életkorhoz mérten a tanuló iskolai és iskolán kívüli fegyelme-

zettségét, viselkedését, társaihoz, a felnőttekhez, saját és mások iránt érzett felelősségérzetét 

értékeli. 

− A házirendben írtakat betartva, és azt társaival betartatva együttesen értékeljük. Az iskola 

által támasztott erkölcsi követelmények jelentik a viszonyítási alapot. 

− A szorgalom osztályzat a tanuló egyéni képességeihez mérten a tanulmányi munkához való 

viszonyát, munkavégzését, és kötelességtudatát értékeli. 

11.12.1. A tanuló magatartásának értékelése.  

 

 

 Példás Jó Változó Rossz 

1. Aktivitás - 

példamutatás 

igen jó, 

nagyfokú 

közepes gyenge negatív vagy 

romló 

2. A közösségi célokkal 

azonosulás, érdekei-

nek figyelembevétele 

 

munkában való rész-

vétel 

igen 

 

 

 

élen jár 

ellene nem 

vét 

 

 

aktívan részt 

vesz 

ingadozó 

 

 

 

közömbös 

szemben áll 

 

 

 

érdektelen 

3. Hatása a közösségre pozitív befolyást 

nem gyakorol 

nem ért negatív 

4. Törődés társaival gondos, 

segítőkész 

segítőkész ingadozó közömbös, 

gátló 

5. Házirend betartása betartja, arra 

ösztönöz 

betartja részben 

tartja be 

sokat vét 

ellene 

6. Viselkedés, hangneme kifogástalan kívánnivalót 

hagy maga 

után 

udvariatlan, 

nyegle 

durva, go-

romba 

7. Fegyelmezettsége nagyfokú megfelelő gyenge elégtelen 

 

11.12.2. A tanuló szorgalmának értékelése 

A szorgalom érdemjegye nem tükrözheti csak a tanuló eredményességét. A szorgalom értékelé-

sének és minősítésének nem azt kell mérnie, hogy az egyes tanuló az iskola vagy az osztály 

tanulmányi rangsorában milyen helyet foglal el, hanem azt, hogy saját képességeihez, eddigi 

tanulmányi eredményéhez viszonyítva az értékelt időszakban milyen eredményt ért el. 

 

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél: 

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2). 

Szöveges értékelés: 

Az első osztályban félévkor és tanév végén: 

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2); 

 

 

A tanulók szorgalmának értékelésekor figyelembe kell venni az alábbiakat: 

- motiváltság, 

- a tudás megszerzésének igénye, 

- egyéni képességeknek megfelelő teljesítmény, 

- a tanulási folyamatban való részvétel, 

- kötelességtudó, pontos, megbízható, önálló munkavégzés megléte vagy hiánya, 

- életkörülmények helyzetét, 
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- tanórai tevékenység, 

- plusz tevékenységek. 

A szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület 

véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi vélemé-

nye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba 

be kell jegyezni. 

 

Értékelés: 

• Példás(5): 

➢ Tanulmányi munkában: 

− igényli tudása bővítését, céltudatosan és ésszerűen szervezi meg munkáját, 

− munkavégzése pontos, megbízható, 

− minden tárgyban elvégzi feladatait. 

➢ Önállóság szintje: 

− önálló a munkában, önellenőrzése rendes. 

➢ Kötelességtudata: 

− magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig felkészült, figyel, 

érdeklődik. 

➢ Érdeklődése: 

− az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed, 

− egyes iskolai tárgyakban a tananyagon felül is produkál. 

• Jó (4): 

➢ Tanulmányi munkája: 

− figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi, 

− az órákra lelkiismeretesen felkészül, 

− rendszeresen és megbízhatóan dolgozik 

➢ Önállóság szintje: 

− ösztönző hatásokra, rendszeresen dolgozik és ellenőrzi önmagát, 

− tudja, hogy mihez kell segítséget kérnie. 

➢ Kötelességtudata: 

− általában felkészült, de különösebb érdeklődést nem árul el. 

➢ Érdeklődése: 

− megmarad az iskolai tananyag keretein belül. 

• Változó (3): 

➢ Tanulmányi munkája: 

− munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen, pontatlan. 

➢ Önállóság szintje: 

− önállóan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát 

➢ Kötelességtudat: 

− munkája változékony jellegű. 

➢ Érdeklődése: 

− szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire. 

 

• Hanyag (2): 

➢ Tanulmányi munka: 

− figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el. 

➢ Önállóság szintje: 

− nem hajlandó önálló munkavégzésre. 

➢ Kötelességtudat: 

− nem törődik kötelességeivel. 



 125 

➢ Érdeklődése: 

− érdektelenség, teljes közöny jellemzi. 

Az önállóság, kötelességtudat, érdeklődés szintjénél figyelembe kell venni az életkori sajá-

tosságokat! 

11.13. A tanuló jutalmazásának formái 

Az iskola a kiemelkedő tanulmányi munkát és az iskola hírnevét növelő bármilyen teljesítmé-

nyért (pl.: sportversenyen elért helyezés) szaktárgyi, illetve tantestületi dicséretekkel jutalmaz-

za. Ezek bekerülhetnek a bizonyítványba, a naplóba, valamint a törzskönyvbe osztályfőnöki 

aláírással. 

A diákok plusz feladataik sikeres teljesítéséért: 

- szaktanári,  

- osztályfőnöki vagy  

- igazgatói (intézményvezetői) dicséretben részesülhetnek.  

Ezt az e-naplóba (KRÉTA) lehet jegyezni, és figyelembe kell venni a félévi, illetve év végi 

magatartás vagy szorgalom osztályzatban. 

• Kiemelkedő teljesítmény elismerése: 

➢ jutalmazás alapja: 

− kimagasló tanulmányi eredmény, 

− közösségért végzett tevékenység, 

− kiemelkedő színvonalú szereplés, 

− kiemelkedő színvonalú sportteljesítmény, 

− iskola hírnevét öregbítő tevékenység. 

• Jutalmazás formái: 

➢ írásbeli osztályfőnöki, szaktanári, napközis nevelői dicséret, 

➢ igazgatói (intézményvezetői) dicséret, 

➢ általános nevelőtestületi dicséret, 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett ta-

nulók a tanév végén: 

− szaktárgyi teljesítményért, 

− példamutató teljesítményért, 

− kiemelkedő szorgalomért, 

− példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesít-

hetők. 

 

➢ iskolai: Kis Okos Díj, 

 Bölcs Bagoly Díj, 

 Szent György Díj 

 Legkiválóbb 8. osztályos (arany medál), 

➢ egyéb egyéni és csoportos jutalmak. 

Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen 

szereplő tanulók osztályfőnöki illetve intézményvezető dicséretben részesülnek. 

11.14. A tanuló büntetésének formái 

Az iskolában adható büntetési formák: 

Azt a tanulót, aki: 

- tanulmányi kötelezettségeit nem teljesíti, vagy 

- a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy 

- igazolatlanul mulaszt, vagy 

- bármely módon árt az iskola jó hírnevének, 

büntetésben kell részesíteni. 
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Figyelembe kell venni: 

- a tanuló életkori,  

- személyiségi tulajdonságait, valamint  

- a fegyelemsértés és  

- a kötelességszegés súlyát és gyakoriságát.  

A fegyelmi intézkedés vagy a fegyelmi büntetés sohasem lehet megtorló vagy a tanulóra nézve 

megalázó jellegű. A testi fenyítés minden formájának alkalmazása tilos. 

 

Büntetési formák: 

- szaktanári figyelmeztetés, 

- napközis nevelői figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki intés, 

- osztályfőnöki megrovás, 

- igazgatói (intézményvezetői) figyelmeztetés, 

- igazgatói (intézményvezetői) intés, 

- igazgatói (intézményvezetői) megrovás, 

- tantestületi figyelmeztetés, 

- tantestületi intés, 

- tantestületi megrovás. 

Kezdeményezheti: 

- iskolavezetés, 

- osztályfőnök, 

- szaktanárok, 

- munkaközösség-vezetők, 

- diákközösség, 

- iskola dolgozói. 

 

Súlyos fegyelmi vétség esetén az aktuális jogszabályok szerint kell eljárni. 

A büntetést írásba kell foglalni, az osztálynaplóba kell vezetni és azt a szülő tudomására kell 

hozni. 

Kártérítés  

A tanuló által az iskolában jogellenesen okozott kárért (szándékosan vagy gondatlanságból 

okozott rongálás) a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint a tanulónak kell felelnie. A fegyel-

mi eljárásról, illetve kártérítési kötelezettség megállapításáról a szülőket kellő időben kell érte-

síteni. 

A kisebb, könnyen megállapítható értékű károkat (pl. ablaktörés) teljes értékben köteles megté-

ríteni a tanuló.  

A szándékos rongálás fegyelmi büntetést is von maga után. 

12. Tanulóink fizikai állapotának felmérése 

E méréssel feltérképezhetők a képességek területén mutatkozó hiányosságok, a tanulók 

életmódja. 

Erre alapozható az egyéni mind a közösségi programok elkészítése, mellyel biztosítani lehet 

az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetését, a teherbíró képesség fejlesztését. 

Az alapvető fizikai tulajdonságok mérését tesztekkel végezzük. A tesztek nem képezhetik a 

tantervek tartalmát, nem szabad betanítani és begyakoroltatni. A teszteknek semmilyen egész-

ségkárosító hatása nincsen, egyszerűen végrehajthatók, így a testnevelés órákon résztvevő gye-

rekek mind elvégezhetik. 
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Nagyon fontos a motiváció növelése, a gyermekekkel együtt kell értékelni, hogy lássa hol áll 

az országos átlaghoz képest, lássák szükségességét saját fittségük fejlesztésének. Érezzék az 

iskolai testnevelés és sport egészségnevelő hatását. 

 

Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésének gyakorlati haszna: 

• Terhelhetőség. 

• Egyénre szabott optimális edzésszint. 

• Biztosítja a pillanatnyi fizikai állapotot. 

• Hiányosságok felszámolása. 

• Rendszeres, időszakos ellenőrzés. 

• Eltért eredmények értelmezése (betegség, pszichés). 

• Fejleszti az akaratot, fegyelmet, önfegyelmet, önismeretet, önbecsülést. 

• Összehasonlítási, viszonyítási lehetőség. 

• Rendszeres fizikai aktivitás, ennek eredményeként jó közérzet. 

 

Állapotmérés ideje: 

Évente egy alkalommal, tavasszal mindenki számára azonos feltételeket biztosítva kell vég-

rehajtani. 

 

A testnevelő által elvégzendő feladatok: 

Egységes minőség-ellenőrzés – a teljesítményeket, a mért eredményeket a pontértékek alap-

ján kell az értékelést, minősítést elvégezni. 

 

Egységes minőségbiztosítás: 

Rendszeres testedzési lehetőség biztosításával, a kondicionális képességek differenciált ter-

helésével az egészséges „lét” biztosítása. 

 

Folyamatos visszacsatolás: 

A rendszeres testedzés hatásának folyamatos elemzése. Az elért változás nyomon követése. 

 

Az adatok folyamatos nyilvántartása, dokumentálása: 

Osztályonkénti bontásban az „Egyéni adatlapot” folyamatosan évről-évre vezetni kell! Ta-

nárváltás esetén a lapot továbbítani kell. 

Iskolánkban a felső tagozaton négy próbán elért teljesítmény alapján minősítjük a vizsgált 

személy izomerejének állapotát. 

- Helyből távolugrás: terpeszállásból, hajlított térdekkel erőteljes karlendítés után ug-

rás a lehető legtávolabbra. 

Mérés: az eredményt cm-ben adjuk meg. 

- A törzs ereje - hason-fekvésből törzsemelés és – leengedés. 

Mérés: fél perc alatti törzsemelések száma. 

- A tanuló tarkóra tett kézzel hanyattfekvésből térdeit 900-os szögben behajlítva, talp-

támasszal a talajon üljön fel úgy, hogy térdeit a könyökével érintse. 

Mérés: fél perc alatti felülések száma. 

- Aerob állóképességi próba: 2000 m-es síkfutás. 

Mérés: A futás idejének mérése percben, másodpercben. 

- A vállövi és karizmok erő – állóképessége: mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyúj-

tás. 

Mérés: megadott időtartamon belül, szünet nélküli, szabályosan végrehajtott ismétlé-

sek száma. 

 

Állapotmérés értékelése: 

Évente munkaközösségi megbeszélésen. 
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Feladatok meghatározása: 

- Az értékelés alapján a munkaközösség feladatokat határoz meg. 

- Ezeket a feladatokat az éves munkatervben rögzítik. 

13. A közlekedésre neveléssel, a társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá 

válással, az erőszakmentes konfliktuskezelő technikákkal összefüggő 

ismeretek 

 

A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája szerint: A bűnözés megfékezése társadal-

milag elfogadott cél. 

A nemzeti stratégia alapelve: 

„A bűnmegelőzés szabályozott keretek között zajló, felelősséggel járó olyan tevékenység, 

amelynek érvényesítése során tiszteletben kell tartani az emberi jogokat, követni kell az alkot-

mányos jogállam elveit. Tiszta felelősségi viszonyok és világos, jól körülhatárolt szerepek rög-

zítésével el kell érni a bűnözés és az áldozattá válás csökkenését. Az Alkotmány 35. §-ának (1) 

bekezdése szerint a Kormány alkotmányos kötelezettsége a közrend és a közbiztonság védel-

mét szolgáló intézkedések foganatosítása. A nemzetközi standardoknak megfelelően kialakított 

társadalmi bűnmegelőzési stratégiának és az ezt szolgáló, kiszámítható és számon kérhető sza-

bályozásnak úgy kell illeszkednie a társadalompolitikába, hogy az megfeleljen az alkotmányos 

követelményeknek és kötelezettségeknek. Ezért bűnmegelőzés címén kényszerítő vagy megbé-

lyegzést eredményező módon nem szabad beavatkozni. A bűnmegelőzési programok meghatá-

rozásánál tekintettel kell lenni arra, hogy a bűnözéssel kapcsolatos problémák eltérően érintik 

a nőket, a férfiakat, a fiatalokat és az időseket. Emellett figyelembe kell venni a kulturális kü-

lönbségeket és a kisebbségek eltérő kultúráját, szokásait is. A társadalmi bűnmegelőzési straté-

gia, az annak megvalósítását szolgáló kormányzati cselekvési program csak az önkormányza-

tok közreműködésével válhat a helyi társadalompolitika integrált részévé.” 

A társadalmi bűnmegelőzésben asz iskolának is van feladata. 

 

Helyi tantervünk a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodva tartalmazza az egészségfej-

lesztéssel, fogyasztóvédelemmel, környezetvédelemmel, a társadalmi bűnmegelőzéssel, a he-

lyes közlekedési szokások kialakításával kapcsolatos feladatokat, felkészítjük tanulóinkat a 

konfliktusok kezelésére. (243/2003.(XII.17.) Korm. rendelet 2§(10.)) 

 

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

Közlekedésre neve-

léssel kapcsolatos 

ismeretek 

Időpont 
Évente 

egyszer 

Évente több 

lakalommal 
Osztályfőnöki órák keretében 

Vezeti 
meghívott 

előadó 
tanítók Osztályfőnökök 

Társadalmi bűn-

megelőzéssel, 

áldozattá válással 

kapcsolatos ismere-

tek 

Időpont Évente több lakalommal 
Évente több 

lakalommal 

Évente több 

lakalommal 

Vezeti tanítók osztályfőnökök 

osztályfőnö-

kök, ill. 

meghívott 

előadók 

Konfliktuskezelési 

technikákkal ösz-

szefüggő ismere-

tek 

Időpont 
Évente legalább két alkalommal, 

ill. szükség szerint 

Évente legalább 

két alkalommal 

Több alka-

lommal tan-

órai keret-

ben, ill. tan-

órán kívül 

Vezeti 
Tanítók pszichológus bevonásá-

val, napközis tanítók 

Osztályfőnökök 

pszichológus 

bevonásával 

Osztályfőnö-

kök pszicho-

lógus bevo-
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násával 

 

14. A nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a telepü-

lésen élő nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését szolgá-

ló tananyag 

Stratégia: 

A nemzetiségi szakemberek körében eléggé elterjedt az a nézet, hogy a rendszerváltozás és 

az 1993. évi nemzeti kisebbségi törvény megjelenése óta nem javult, sőt bizonyos területeken – 

a látványos önszerveződési, önkormányzat-alapítási kedv növekedése ellenére – romlott a nem-

zetiségek helyzete, különös tekintettel az identitás megőrzésére. 

Ebben a kritikus nemzetiségpolitikai kontextusban igen helyes, régen várt lépésnek kell te-

kinteni, hogy a nemzetiségek kultúrája elfoglalja méltó helyét az iskolai oktatásban.  

A két- és többnyelvű nem magyar lakosság számára egyre meghatározóbb az elődök kultúrája, 

etnológiai sajátosságai. 

A számszerű megfogyatkozással párhuzamosan a legtöbb hazai nemzeti kisebbség igényes, 

értékeihez ragaszkodó, azokat művelni és gyarapítani akaró értelmiséggel s nemegyszer felké-

szült kutatókkal rendelkezik. 

A feltárt és a nemzetiségi sajtó, szaktudományi kiadványok útján ismertté vált kulturális örök-

ség készítette elő és tette lehetővé a nemzetiségi kultúra önálló tananyagként történő bevezeté-

sét az iskolai oktatásba. 

A kisebbségi kultúra legitimációját ugyanis csakis a többség adhatja meg azzal, hogy bekap-

csolja a kisebbség kultúráját az ország kulturális vérkeringésébe. 

A tananyag feldolgozása: 

elsősorban 

- Osztályfőnöki,  

- Hon és népismereti, 

- Etika órákon történik, 

de valamennyi tanóra és a tanórán kívüli tevékenységek lehetőséget adnak a téma érintésére. 

Helyzetkép - Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer kisebbségei: 

- Cigány 

- Görög 

- Horvát 

- Német 

- Örmény 

- Román 

- Szerb 

- Szlovák 

- ruszin 

Célok: 

Pedagógiai programunk célkitűzései, az iskola hitvallása alapján tanulóinknak lehetőséget 

biztosítunk a kultúrák sokszínűségének megismerésére. 

A téma segíti a személyiségjegyek fejlesztését: a társas kapcsolatokban szükséges normák, 

készségek kialakítását, az ember és környezete viszonyának reális érzékelését, a nyitottság, a 

bátorság és a humorérzék emberi értékként való kezelését. 

Megalapozza továbbá a tanulók toleráns törvénytisztelő magatartását, kulturált vitakészsé-

gét. 
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A tananyag-feldolgozás folyamatában a diákok sajátítsák el a sokoldalú információgyűjtés 

és –felhasználás képességét. Legyenek képesek a legfontosabb fogalmak és kifejezések kész-

ségszintű alkalmazására. 

A különböző információk feldolgozása során legyenek képesek különbséget tenni tények és 

vélemények között, tanulják meg az információt kritikusan szemlélni, a társadalmi jelenségek 

összefüggéseit megkeresni, e jelenségeket összehasonlítani, önállóan véleményezni. 

Belépő tevékenységformák 

Beszélgetés (szabad asszociációk, vélemények felszínre hozása és ütköztetése, hipotézisek bi-

zonyítása és cáfolata, szövegek megbeszélése és elemzése). 

A játék (szerepjáték, szociodráma). 

Kutatás (önmaguk, események, helyzetek megfigyelése és elemzése, megismerkedés és interjú 

szakemberekkel, adatok és tények összegyűjtése, rendezése és elemzése, kísérletek, írásos és 

szóbeli kutatási beszámolók készítése). 

Kiegészíthetik bibliográfia készítése, sajtófigyelés, élménybeszámoló készítése, a tanult téma-

köröket bemutató kiállítások rendezése. 

Témakörök - Tartalmak 

A kisebbség fogalma 

- A fővárosban élő kisebbségek 

- A kerületben élő kisebbségek 

• A cigányság 

- A cigányság származása 

Elnevezések 

A cigány Indiából származó nép, mely a XV. sz-ban jött be Európába s települt le a külön-

böző országokban. 

Magukat romnak (ember), néha kálonak (fekete) nevezik, s ezzel szemben parno (fehér) 

névvel illetnek minden nem cigányt. A hazai vándorcigányok manus-nak (ember) is nevezik 

magukat, a nem cigányt gadzsio-nak (gazda, paraszt), gyűléseken szinte-nek (társ) szólítják 

egymást. 

Nyelvük 

Az európai cigány nyelv nyelvjárásainak nagy száma ismert. A legfontosabbak az orosz-

cigány, a lett-cigány, a lengyel-cigány, a német-cigány (vagy szintó), a cseh-, szlovák-, ma-

gyar- (vagy „kárpáti” cigány), illetve a vend-cigány nyelv. 

Magyarországon a lovárit beszélik a cigány anyanyelvű emberek leginkább. A magyaror-

szági cigányság kétharmada magyar anyanyelvű. A hazánkban élő cigányoknak közel fele 

kétnyelvű, ami azt jelenti, hogy egyaránt használják a mindennapokban a magyar nyelvet és 

saját nemzetük nyelvét. 

Művészetek 

Irodalom (líra, próza) 

Neves alkotók (Lengyel Menyhért, Bari Károly művei) 

A cigányság, mint a művészetek témája (festészet, irodalom, zene, film) 

Képzőművészet (naiv festők) 

Zene (cigányzene, neves zenészek) 

Kézművesség (kosárfonás, foltozás) 

Társadalmuk 

A cigányok törzsi, nemzetségi szervezete az indiai kasztrendszerhez hasonlít leginkább. Tár-

sadalmuk kezdetektől fogva matriarchális, azaz anyaközpontú, anyajogú volt. Legféltettebb 

kincsüknek a szabadságjogot tekintették.  

Egymás tulajdonát sosem bántották, egymástól nem loptak. A lopás nem számított bűnnek, 

kizárólag létfenntartás céljából vetemedtek ilyen cselekedetekre, hiszen az ősközösségi tár-

sadalomban minden közös volt. 
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 A cigányok érzelemvilága igen gazdag és szélsőséges. 

Az indiai eredetű cigány gondolkodásmód és logika merőben eltérő az európai népekétől, 

ezért is adódik oly sok konfrontáció a mindennapokban a cigány és nem cigány származású 

emberek között.  

A hazánkban élő három legnépesebb cigánycsoport a magyar-cigányok, a beások, valamint 

az oláhcigányok. Létszámukat tekintve kisebb csoportba sorolhatók a Magyarországon élő 

német-cigányok, azaz a szintók. 

• Német nemzetiség 

A német nemzetiség története 

A német betelepülések az Árpádok korában 

Későbbi német telepesek 

Betelepítések Magyarországra 

Kitelepítések a II. világháború után 

Bányavárosok 

Szász városok 

Német nemzetiségi egyesületek és kultúrcsoportok 

Nyelvük 

A német telepesek nyelvi hatásai, családnévkutatás, eredetkutatás 

Sváb nyelvjárások (települések és Pilisben, Dunakanyarban) 

Kultúra 

Népművészet, hagyományok 

Öltözködés 

Zene 

Iparművészet, kézművesség 

• Örmény nemzetiség 

Az örmény nemzetiség története 

Czetcz János emléke 

• Magyarországon élő egyéb nemzetiségek 

Sikerkritériumok: 

• Az emberrel, a társadalommal és a kisebbségekkel kapcsolatos ismeretszerzési és fel-

dolgozási képességek fejlődése. Életkorának megfelelő szinten legyen képes különböző 

forrásokból ismeretek gyűjtésére, osztályozására, elemzésére, a köztük lévő összefüggé-

sek keresésére és azokból következtetések levonására. 

• A kisebbségekkel kapcsolatos tudását, véleményét legyen képes kifejezni, mások meg-

nyilatkozását legyen képes értelmezni. 

• Legyen tisztában a kisebbségi értékekkel, az alapvető állampolgári és kisebbségi jogok-

kal és kötelességekkel. Legyen képes erkölcsi és kulturális értékeket felismerni. 

15. Iskolahasználók részvétele az iskola közéletében 

15.1. Tanulói részvétel 

A tanulók jogait, kötelességeit a köznevelési törvény szabályozza, amelyeket az iskolá-

nak biztosítani kell. A tanulók legfőbb fóruma a tanulói közgyűlés, amelyet évente összehí-

vunk. Célja: a tanulók véleménynyilvánítási lehetősége az iskolával, az iskola működésével 

kapcsolatban. Kéréseket terjeszthetnek elő, javaslatokat tehetnek. A demokratikus közéleti ma-

gatartás egyik gyakorló színtere. 

A diákok képviseleti szerve a diákönkormányzat, amelyben 4 - 8. osztályos tanulók vesz-

nek részt, ennek a korosztálynak a képviselőiből áll. A diákönkormányzatnak az iskola életében 

kiemelt szerepe van. Jó működése kihat a tanár - diák viszony alakulására, a tanulók öntevé-
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kenységének gyorsabb kibontakozására, életük iskolán belüli és azon kívüli alakulására. Töre-

kedni kell arra, hogy a felnőtt irányítás és a gyermekvezetés összhangban legyen. Szem előtt 

kell tartani, hogy a gyermeki vezetés a közéleti tevékenységre való nevelés fontos eszköze. 

Meg kell tanítani a gyermekeket arra, hogyan kell tevékenykedniük a diákönkormányzatban, 

hogyan védjék saját és társaik érdekeit. 

Az érdekek érvényesülésének, jogosítványok gyakorlásának, tájékoztatásnak, tájékozó-

dásnak a fórumai az önkormányzati gyűlések. 

Az önkormányzat munkáját egy pedagógus segíti.  

• Részt vesznek a helyi hagyományok ápolásában (iskolanap, Mikulás nap, stb.). 

• Szervezik az ügyeleti munkát. 

• Segítik megvalósítani a szabadidő hasznos eltöltését. 

• Részt vesznek a kulturális és egészséges életmódra nevelő programok, rendezvé-

nyek szervezésében. 

15.2. Tanári részvétel 

A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény tartalmazza. (A pedagógu-

sok jogait, kötelességeit és feladatait az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartal-

mazza.) 

A szülők és a gyerekek az iskoláról, mint a nevelők együtteséről alkotnak véleményt. 

Ezért nélkülözhetetlen a tantestület tagjainak egymás iránti figyelme, az alapvető etikai köve-

telmények betartása, a jó kollegiális kapcsolat ápolása. 

 

Ennek feltétele: 

• egymás munkájának megbecsülése, 

• érdeklődés kollégáink munkája iránt, 

• szakmai észrevételek elfogadása, 

• összefogás a gyermekek és az iskola jó hírnevének megőrzése érdekében. 

 

Az osztályfőnökök az iskolai nevelés kulcsemberei. 

• közvetít a gyermekek és kollégái között, 

• segít feldolgozni tanítványainak a szűkebb és tágabb környezetükben szerzett élmé-

nyeket, tapasztalatokat, 

• a többi pedagógusnál még fokozottabban 

➢ odafigyel osztálya tanulóira, 

➢ törődik problémáikkal, örömeikkel, mentálhigiénés állapotukkal, 

➢ törekszik szociális képességeik fejlesztésére, 

➢ védi érdekeiket, 

• összehangolja nevelőtársai munkáját, kezdeményezi és szervezi az állandó informá-

ciócserét. 
A nevelőtestület tagjai szakmai munkájukat munkaközösségekben végzik, melyeket vá-

lasztott vezetők irányítanak. A munkaközösségek vezetői tagjai a kibővített iskolavezetésnek. 

Az intézmény dolgozóinak érdekképviseletét háromtagú Közalkalmazotti Tanács látja el, 

szakszervezet a dolgozók döntése alapján nincs. 

15.3. Szülői részvétel 

• A szülők jogait és kötelességeit a köznevelési törvény szabályozza, amelynek értelmé-

ben többek között joga: 

➢ az iskola nevelési, pedagógiai programjainak megismerése, 

➢ tájékoztatást kapni gyermeke magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről, 

➢ kérheti a nem kötelező foglalkozások igénybevételét, kezdeményezheti annak 

megszervezését 
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➢ hogy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalá-

ban a jogszabályban meghatározottak szerint, 

➢ a szülői szervezet – és a diákönkormányzat –ruházati és más felszerelések 

megvételével kapcsolatosan a szülőkre háruló kiadások tekintetében korláto-

zásokat állapíthat meg, amely döntések tanév közben nem változtathatók meg 

abban az esetben ha a szülőknek ez többletfizetési kötelezettséget jelent, 

➢ a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó rendezvények az ingyenes 

szolgáltatások körébe tartoznak. Az iskolaszék meghatározhatja a nem ingye-

nes szolgáltatások körébe tartozó programok maximális összegét. 

• A szülői részvétel közvetlenül az osztályok szülői munkaközösségében, iskolai szü-

lői fórumokon valósul meg. 

• Közvetett részvétel a szülői munkaközösségen keresztül történik. 

• A közvetlen információ csere fórumai: 

➢ szülői értekezletek (évente 3 osztályszintű, ezen kívül réteg szülői értekezle-

tek), 

➢ fogadó órák (össztanári jelleggel évente legalább 3 alkalommal, ezen kívül 

szülői igény szerint), 

➢ előzetes egyeztetés alapján egyéni tanítói, tanári fogadó órák, 

➢ intézményvezető hetente tart szülői fogadó órát, 

➢ nyílt napok, 

➢ programokon, rendezvényeken való részvétel, 

➢ egyéni kapcsolattartás, tájékozódás, tájékoztatás a tanuló munkájáról, 

➢ igény szerinti családlátogatás. 

• A szülők véleményének kikérése 

➢ közvetlen úton, 

➢ kérdőíves módszerrel, 

➢ képviselőkön keresztül. 

• Az iskolai rendezvények, társadalmi munkák szervezése, tanulók iskolán kívüli 

programjaiban való részvétel (kíséret). 

Felkészültségüknek megfelelően igényeljük előadások, foglalkozások megtartását. 

16. A pedagógiai program és a helyi tanterv megvalósításának feltételei 

16.1. Tárgyi, infrastrukturális feltétele 

Az intézmény épület évfolyamonként általában két - két párhuzamos osztály befogadásá-

ra alkalmas, felszereltsége is ennek megfelelő. (A nyolc évfolyam közül egyen, esetleg kettőn 

lehet három osztály.) 

Az épület, a sportpályák, a játszóudvar felszereléseinek, eszközeinek karbantartása, fel-

újítása, szépítése, fejlesztése folyamatos feladat, az anyagi lehetőségek függvényében. 

16.2.Szakmai, személyi feltételek 

Tantestületünk engedélyezett létszáma 41 álláshelyen 40 fő. Munkájukat hat nevelő –oktató 

munkát segítő és hat ügyviteli, technikai dolgozó segíti. 

Az intézményben folyó nevelő - oktató munka színvonalát meghatározza a nevelőtestület 

tagjainak felkészültsége is. Valamennyi pedagógus rendelkezik azzal a végzettséggel, amely 

feladatuk színvonalas ellátásához szükséges és elégséges.  
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 Az iskola szervezeti felépítése 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTÉZMÉNYVEZETŐ 
ÁLTALÁNOS 

INTÉZMÉNYVEZETŐ-  

HELYETTES 

Délutáni foglalko-

zások munkakö-

zösség vezetője 

Osztályfőnöki 

munkaközös-

ség vezetője 

Humán munka-

közösség vezetője 

Reál munkakö-

zösség vezetője 

Délutáni foglal-

kozások tanítói 

Osztályfőnökök 

5- 8. osztály 

Tanulószoba 

Történelem 

Magyar 

Idegen nyelv 

Ének 

Rajz 

Könyvtáros 

Matematika 

Fizika 

Kémia 

Biológia 

Földrajz 

Számítástechnika 

Technika 

Testnevelés 

Iskolatitkár 
Alsó tagozat 

munkaközösség 

vezetője 

Tanítók Rendszergazda, 

Pedagógiai asszisztensek 

Gyermekvédelmi felelős 

DÖK segítő 

Pszichológus 

Fejlesztő pedagógusok 

Ügyintézők 

Gondnok 

Takarító 

Portások 

Kertész-karbantartó 

 

INTÉZMÉNYVEZETŐ-  

HELYETTES 

Innovációs 

munkakö-

zösség 

Tanítók 

Tanárok 
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Egyéb megbízások: 

• tűzvédelmi felelős, 

• munka- és balesetvédelmi felelős, 

• pályaválasztási felelős, 

16.3. Pénzügyi feltételek: 

Az óratervben rögzített tanórák ellátásához a fenntartó biztosítja az anyagi fedezetet. 

Intézményünk a fenntartó által biztosított pénzösszeget és a működtetés költségeit tekin-

ti pénzügyi alapjának, nem önálló intézmény. 

Szponzoraink és tanulóink szülei az iskolát támogató alapítványon keresztül nagy segít-

séget nyújtanak céljaink megvalósításához, feladataink ellátásához. 

 

VII. Pedagógiai Program kiigazítása emelt szintű angol nyelvi oktatással 

felmenő rendszerben a 2022-23-as tanévtől.  

 

Mottó:  

You are as many men as many languages you speak.  

Annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz. 

Bevezetés 

 

Iskolánk mindig is fontos feladatának tekintette az idegen nyelvek oktatását. Már 1986-tól 

tanulhatnak angolul a tanulók, és már több mint 30 éves hagyománya van az alap óraszámú 

mellett az emelt óraszámú nyelvoktatásnak is. 

Az idegen nyelvek ismerete rendkívül fontos a pályaválasztás során, a mai modern világban, 

ezek ismerete szükséges feltétel. A közép- illetve felsőfokú nyelvvizsga számos végzettséghez 

elengedhetetlen, ezért korunk igényeihez, a társadalmi elvárásokhoz igazodva szeretnénk mi 

is évfolyamonként egyre több tanulócsoportban emelt szinten oktatni az angol nyelvet. 

Az idegen nyelv birtokában lehetőségünk van más országokat, embereket és kultúrákat meg-

ismerni. Segítségével megértjük a külföldi tévéadásokat, filmeket, internetes információkat, 

dalszövegeket, könyveket és a folyóiratok cikkeit. 

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkban kialakuljon a tanult nyelv és az azt beszélő emberek és 

kultúrák megismerése iránti igény is. Szintén fontosnak tartjuk, hogy tanulóinknak legyen 

alkalmuk és merjék is használni az általuk elsajátított nyelvet a korosztályuknak megfelelő 

szinten. 

Iskolánkban a 2022/23-as tanévtől kívánjuk bevezetni az emelt szintű angol nyelv tanítását 

felmenő rendszerben. Ennek előkészítéseként a 2. évfolyamon az angol fakultatívan választ-

ható, majd a 3. évfolyamtól kezdve az iskola minden tanulója azonos óraszámban tanul. A 

felső tagozaton mindenki emelt szinten fogja tanulni az angol nyelvet. Ez 2. osztályban egy 

órát, 3. és 4. osztályban két-két órát, 5. osztálytól kezdve pedig öt órát jelent. 

Az angol nyelv oktatását a mostanihoz képest kisebb létszámú bontott csoportokban, sávos 

formában kívánjuk megszervezni. Már az alsós tanulók is szaktanárok segítségével, bontott 
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csoportokban sajátíthatják el a szükséges ismereteket. Célul tűztük ki, hogy 18-20 főnél na-

gyobb létszámmal ne működjenek nyelvi csoportok egyik évfolyamon sem. Azt reméljük, 

hogy ezzel a szervezési formával, a 6 évre kiterjesztett nyelvtanulással és az emelt óraszá-

mokkal eredményes fejlesztés valósulhat meg. 

A XXI. század kihívásainak megfelelve iskolánk tulajdonában lévő IKT eszközökkel kívánjuk 

kiegészíteni a tanítás-tanulás folyamatát. Már kész alkalmazásokkal és saját készítésű felada-

tokkal szeretnénk még színesebbé és változatosabbá tenni a foglalkozásainkat. 

Iskolánk az Oktatási Hivatal által megjelentetett, a Nemzeti alaptanterv 5/2020. (I.31.) Korm. 

rendelettel módosított változatához kiadott kerettanterveket használja helyi tantervként az 

alábbi eltérésekkel, kiegészítésekkel:  

 

➢ Az első osztály év végi teljesítménye alapján a tanítók javaslatára és szülői kérésre a 

második évfolyamon az angol nyelv tanításának előkészítésére fakultatívan szakköri 

foglakozást biztosítunk osztálykeretben heti egy órában. 

➢ A NAT szerinti kezdés helyett egy évvel korábban, már 3. évfolyamon szeretnénk 

kezdeni az idegennyelv oktatását. 

➢ Harmadik és negyedik évfolyamon heti két-két órában osztályonként két-két csoportra 

bontva folytatnánk a munkát. Mindkét osztályban az egyik csoport az előző évi előké-

szítés után már alapozó munkával folytat, míg a másik az előkészítési fázissal kezd. 

➢ Cél, hogy az alapozó csoport gyorsabb ütemben, míg az előkészítő csoport normál 

ütemben haladjon majd tovább. Így a különböző szinteken tanulók mindig a számukra 

megfelelő motivációt kapják. A kiscsoportos foglalkozások és az életkoruknak, képes-

ségeiknek és tudásuknak megfelelő szint biztosítja, hogy a tanulást ne kényszernek, 

hanem játéknak érezzék. 

➢ Felső tagozaton az emelt szintű angol oktatását sávos formában szerveznénk meg, 

vagyis az angolórákat évfolyamonként azonos időben tartanánk. Évfolyamonként egy-

egy gyorsabb ütemben haladó csoportunk lenne osztályonként, és egy normál ütemben 

haladó a két osztályból kialakítva.  

➢ Természetesen a csoportok közötti átjárhatóságot mind a hat tanévben biztosítjuk.  

➢ Mivel integráló iskola vagyunk, ezért sajátos nevelési igényű tanulóink számára mi-

nimum 2 órában utazó gyógypedagógusok az angolóra keretében fogják a felzárkózta-

tó foglalkozásokat tartani. 
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Emelt szintű óraháló a második osztálytól a nyolcadik osztályig: 

 

 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Heti óraszám 1 2 2 5 5 5 5 

Éves óraszám 36 72 72 180 180 180 180 

2020-as NAT 

heti óraszáma 
  2 3 3 3 3 

2020-as NAT 

éves óraszáma 
  72 108 108 108 108 

 

 

Iskolánkban az angol nyelv tanítása során a NAT-ban szereplő alapelveket vesszük figyelem-

be, miszerint a nyelvtanulás kisgyermekkorban játékos ismerkedést jelentsen az idegen nyelv-

vel, később pedig már tudatos nyelvhasználatot. Fontos célunk a NAT-ban megfogalmazott 

kompetenciák fejlesztése, hiszen az ismeretek alkalmazása a nyelvtanulás során szinte na-

gyobb jelentőséggel bír, mint az elméleti ismeretek elsajátítása. Nagy hangsúlyt fektetünk a 

kommunikációs kompetenciák fejlesztésére. 

Második osztálytól kezdve a fakultatív órákon játékosan, mondókák és dalok tanulásán ke-

resztül szerettetjük meg a nyelvtanulást. Célunk, hogy az érdeklődés felkeltésével ösztönöz-

zük tanítványainkat a későbbi tudatos és rendszeres gyakorlásra, valamint az élethosszig tartó 

tanulás (life-long learning) fontosságára.  

A hat tanév alatt nagy hangsúlyt fektetünk az angolszáz ünnepek és hagyományok megismer-

tetésére, az élethelyzetekhez igazodó, mindennapos nyelvhasználatra. Fontos még, hogy a 

tanulók képesek legyenek saját kulturális örökségünket, ünnepeinket és hagyományainkat is 

bemutatni a célnyelven. 

A nyelvtanulást szabadidős programokkal is szeretnénk színesíteni. Ezek nagyrészt már ha-

gyományosan, évről évre visszatérő nagy sikert arató rendezvényeink, mint pl. a Halloween 

party, ahol szellemnek és boszorkánynak öltözve kapcsolódhatnak ki a szórakozva tanulni 

vágyó fiatalok. 

A NAT az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva határozza 

meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az évfolyamon kezdő-

dik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet ölel fel. 

Iskolánkban viszont már a 3. évfolyamtól csoportbontásban tanulhatnának tanítványaink, 

melynek alakulását az alábbi táblázat mutatja. 

 

A csoportok 

típusa/ évfolyam 

gyorsabb ütem-

ben haladó 

normál ütemben 

haladó 

gyorsabb ütem-

ben haladó 

normál ütemben 

haladó 

3. évfolyam „a” osztály „a” osztály  „b” osztály „b” osztály 

4. évfolyam „a” osztály „a” osztály  „b” osztály „b” osztály 
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Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az Európa Tanács által jóváhagyott Közös Európai Re-

ferenciakeret (KER) nyelvi szintjei szerinti a 6. évfolyam végére A1, a 8. évfolyam végére az 

A2 szint a kimeneti elvárás. Ez időszak végére a tanuló ismeri és használja az alapszintű 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is al-

kalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyo-

mányos és digitális nyelvtanulási forrásokat használ (pl. internet, mobilalkalmazások), kiak-

názza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, főként ismerős, mindennapi 

helyzetekben történő kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra. 

Egyre inkább érti a nyelvtanulás, illetve a nyelvtudás fontosságát. 

Kimeneti szintek 

 

Az elvárt minimumszintek a NAT szerint: 

 

 1-4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 

Első idegen nyelv 
KER-szintben 

nem megadható 
A1 A2 

 

 

Iskolánkban a harmadik évfolyamtól elkezdett (így 6 évre kiterjesztett) nyelvtanulásnak, az 

emelt óraszámoknak és a képesség szerint kialakított nyelvi csoportokban való fejlesztésnek 

köszönhetően magasabb szintek elérését tűztük ki célul: 

 

A csoportok típusa évfo-

lyamonként 

gyorsabban haladó 

csoport „a” osztály 

gyorsabban haladó 

csoport „b” osztály 

normál ütemben 

haladó „ab” 

8. osztály végére eléren-

dő szint 
A2+ és B1 között A2+ és B1 között A2 

 

Tanítványaink a hagyományos órai számonkéréseken túl többféle formában is számot adhat-

nak tudásukról. Lehetőség szerint iskolai és házi versenyeket szervezünk, felkészítjük őket 

más intézmények által szervezett kerületi, megyei, országos megmérettetésre. A tanév végén 

májusban a 6. és 8. évfolyam részt vesz az országos idegennyelvi mérésben. Ezen túl év vé-

gén szintfelmérő írásbeli vizsgával győződünk meg az évfolyamokon elsajátított ismereteik-

ről. Az adott évfolyam tananyagára épülő sikeresen teljesített írásbeli vizsgák, a tanuló órai 

munkája és pozitív hozzáállása, igyekezete alapján maradhat vagy kerülhet be a gyorsabb 

ütemben haladók csoportjába. A normál ütemben haladók csoportjába visszasorolás alapja 

lehet, ha a gyorsabb ütemben haladók követelményrendszerét nem tudja teljesíteni, vagy ha az 

általános tanulmányi eredményei, magatartása és szorgalma romlanak. 

Szorgalommal és intenzív tanulással tanulóink a 8. évfolyam végére olyan megbízható nyelv-

ismerettel rendelkezhetnek majd, mellyel a mindennapi élethelyzetekben is jól tudnak kom-

munikálni. A kitartó és komoly munka eredményeként a nyolcadikosok jobb továbbtanulási 

eséllyel, könnyebben nyerhetnek felvételt neves budapesti és vidéki gimnáziumok nyelvi ta-

gozatára, vagy kéttannyelvű középiskolákba. Úgy gondoljuk, hogy megfelelő tudást szerez-

nek az évek során ahhoz is, hogy akik szeretnék, sikeresen tudjanak középfokú nyelvizsgát 

tenni a nyolcadik évfolyam végén. 
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VIII. Legitimáció 

1. A pedagógiai program, helyi tanterv érvényessége 

A pedagógiai programot az intézményvezető készíti el, a nevelőtestület elé terjeszti 

megvitatásra és elfogadásra. A szülői szervezet képviselői útján egyetértési jogot gyakorol. 

Az egészségnevelési programot az iskola-egészségügyi szolgálat véleményezi. A programot 

az intézményvezető hagyja jóvá, a fenntartó ellenőrzi. 

A pedagógiai program 2022. április első tanítási visszavonásig érvényes. 

A pedagógiai programban található helyi tantervet a 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben 

vezettük be. 

A pedagógiai programot rendszeresen (négyévente) felülvizsgáljuk, szükség esetén módosít-

juk. 

Módosítás: 

• Javaslatot tehet a módosításra: 

− az intézmény vezetője, 

− a nevelőtestület bármely tagja, 

− a szakmai munkaközösségek, 

− szülői szervezet 

− az intézmény fenntartója. 

• A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el. 

2. A pedagógiai program, helyi tanterv nyilvánossága 

Az intézmény pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekint-

hető: 

• az intézmény honlapján, 

• az intézmény fenntartójánál, 

• az intézmény irattárában, 

• az intézmény vezetőjénél, 

• az intézményvezető helyetteseinél. 
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3. A pedagógiai program elfogadása, jóváhagyása 

Legitimációs záradék: 

 

Az intézmény pedagógiai programját és helyi tantervét a nevelőtestület 2021. december 14-én 

tartott nevelőtestületi értekezletén megvitatta és elfogadta.  

 

Budapest, 2022. március 9. 

 

 

 P.H …………………………………………. 

 intézményvezető 

 

Az intézmény pedagógiai programját elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet 

elnöke véleményezési jogot gyakorolt. 

 

Budapest, 2022. március 9. 

 

 

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

 szülői választmány elnöke 

 

Az intézmény pedagógiai programjának elfogadásakor, illetve módosításakor a diákönkor-

mányzat véleményezési jogot gyakorolt. 

 

Budapest, 2022. március 9. 

 

 

 ……………………………………………. 

 Diákönkormányzat munkáját segítő tanár 

 

 

 

Hitelesítők: 

 

1. ..............................................................  

 

2. .............................................................. 
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NYILATKOZAT 

 

 

 

Az egészségügyi szolgálat a Csillaghegyi Általános Iskola egészségnevelési programját 

elfogadja, annak megvalósításában aktívan közreműködik. 

 

 

Budapest, 2022. március 9. 

 

 

 

 

 

 iskolaorvos 
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Csatolt iratok 
 

Jegyzőkönyvek: 

 

• Nevelőtestületi értekezlet. 

• Fenntartó jóváhagyása 

 

Helyi tanterv tantárgyi tervei (DVD-n) 

 


