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Mottó: „Kiművelt emberfők sokasága teheti naggyá az országot” 

 (Gróf Széchenyi István) 

Tisztelt Olvasó! 

A XXI. század elején, ebben a rohanó, változó világban ismerkedhet meg egy 1978-ban épült 

kőbányai lakótelepi iskola pedagógiai elképzeléseivel, terveivel, programjával.  

Mit szeretnénk? Mit tartunk fontosnak? 

Ezekre a kérdésekre névadónk és a fenti idézet ugyan tömören megadja a választ, mégis úgy 

ítéljük meg, mindez bővebb kifejtést érdemel. 

A lakótelepen kezdetben nem az volt a kérdés, mit szeretnénk, hanem az, hogy a meglévő 

feladatokat hogyan oldjuk meg. 

Ez volt a fontos akkor, amikor a több száz kisdiák nevelése – oktatása nehéz feladat elé állította 

a többnyire pályakezdő, képesítés nélküli tanárokat. 

Azóta eltelt 38 év és a kérdés megint újra felvetődik. 

Mi a fontos? Mit szeretnénk? Mire vagyunk képesek? 

Iskolánkban – amely mára már emberléptékűvé vált - az agilis, tapasztalt pedagógusok 

szeretettel, odafigyeléssel, emberséggel próbálják a kor követelményeinek megfelelően tettre 

késszé, haladó szelleművé nevelni az ifjúságot.  

Munkánk eredményességét mi sem bizonyítja jobban, hogy volt tanítványaink szívesen 

visszajárnak az iskolába, sőt többek már gyermekeiket is „a volt iskolájukba” íratják be. 

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink ne kallódjanak el, értelmes célokat tudjunk nekik mutatni, 

ezzel megteremtve életük alapját: a tudást és az emberismeretet. 

Célunk keresni, és megtalálni annak a lehetőségét, hogy a lakótelepen a kapcsolatteremtésnek, 

a művelődésnek, a szabadidő színvonalas eltöltésének legyen megfelelő infrastruktúrája. 

Budapest, 2017. április 21. 

 

 Az iskola vezetősége 
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Küldetésünk 

Intézményünk, a budapesti Széchenyi István Általános Iskola Kőbányán, az Újhegyi 

lakótelepen 1978-ban kezdte meg működését. 

Iskolánk a képzési rendjét tekintve nyolc osztályos általános iskola, ahová a lakókörzet szerinti 

beiratkozás alapján kerülnek be a tanulók. A lakótelep összetételéből adódóan, zömében 

közepes, vagy alacsony anyagi helyzetű családok gyermekeit oktatjuk. Ezért alapvető 

feladatunknak tartjuk, hogy az ide beiratkozó tanulók tárgyi tudását megalapozzuk, a lemaradó 

és hátrányos helyzetű tanulókat felzárkóztassuk, emellett figyeljünk a kiemelkedő képességű 

tanulók tehetséggondozására is. 

Nyitottak vagyunk mindenre, ami iskolai közösségünket segíti és fejleszti, továbbá ami 

tanulóinkban erősíti a közösséghez való tartozás fontosságát. 

A nevelő munkánk során diákjainkkal igyekszünk elfogadtatni a környező világ normáit, és 

ezzel együtt „előhívni” a bennük meglévő kreativitást. 

A „MI” iskolánk tehát hagyományokat követő, de a világra nyitott, befogadó tanulói 

magatartásra építő iskola. 

Nevelőtestületünk szakmai felkészültsége, elhivatottsága, munkabírása garancia arra, hogy 

küldetésünket teljesíteni tudjuk. 

Jövőképünk 

Megteremtettük az integrált oktatás alapjait, és a kooperatív tanulás feltételeit. Ezzel segíthetjük 

tanulóink felzárkóztatását és tehetséggondozását. Iskolai munkánk során lehetőséget 

biztosítunk arra, hogy tanulóink megismerhessék a különböző tantárgyak tanulási technikáját, 

és tanulmányi munkájuk során alkalmazni is tudják azokat. Az intézményünk életében a 

hagyományok ápolása továbbra is nagy jelentőséggel bír. Fontosnak tartjuk az idegen nyelvek 

tanulásának megalapozását, hogy tanulóink európai polgárokká váljanak. Fontosnak tartjuk a 

komplex művészeti nevelést, a sportolást, s célul tűztük ki a logikai gondolkodás fejlesztését is 

a sakk által. 
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Nevelési program 

1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, 

céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

1.1. Alapelvek 

Az itt dolgozó pedagógusok az oktató-nevelő munkájuk során a következő emberi értékeket 

tarják szem előtt: 

 a gyermeki és emberi jogok, 

 kreativitás, tudás, műveltség, 

 humánum, szeretet, 

 az egészség értékének tisztelete, 

 a nevelés alapvető színtere a család, velük együttműködve neveljük a gyermekeket. 

A társadalmi környezet arra kényszerít bennünket, hogy olyan modern iskolát építsünk, amely 

megfelel a mai igényeknek: kreatív, innovatív, a világra nyitott, egyéni teljesítményre és 

csoportmunkára egyaránt képes, korszerű, több területen is mobilizálható tudással rendelkező, 

a piacgazdaságban talpon maradni képes embereket képezzen. Ehhez – fokozatosan – olyan 

dinamikus, modulrendszerű oktatási szerkezetre kell áttérnünk, amely gyorsan képes reagálni 

a társadalom változó igényeire.  

1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai értékei 

(hagyományai, története) 

Az intézmény 1978-ban kezdte meg működését 1200 tanulóval, 8 osztályos szerkezetben. 

Az iskola és az Újhegyi lakótelep helyzete, fejlődése, a gyermeklétszám mindenkori 

változásának megfelelően szorosan összefügg. Intézményünk a lakótelep bővülésével az 1980-

es évekre elérte a maximumot (2300 tanuló), később a lakosság összetételének változásával, s 

egy új iskola megnyitásával – ahová körzetmódosítás által került át a gyerekek egy része - 800-

1000 főre állandósult a létszám. A későbbiekben az általános iskolai tanulók száma tovább 

csökkent, jelenleg 450-500 fő között mozog. 

A létszámcsökkenés legfőbb okát az országosan is regisztrált születések számának drasztikus 

csökkenésében látjuk. 

1996-ban iskolánk felvette Széchenyi István gróf nevét.  

A névválasztás jelzi, hogy az intézmény milyen értéket tart irányadónak és fontosnak. 
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Az iskola tanulói, a szociális környezet 

A tanulók kb. 95 %-a lakótelepi gyerek. A többi gyermek a kerület kertvárosi részéből vagy 

más kerületből, Pest környéki településről jár hozzánk.  

Az utóbbi években a népesség nagyarányú csökkenése valamint a lakótelepről való elvándorlás 

volt tapasztalható. Az egyre rosszabbodó gazdasági körülmények miatt az elvándorlás ugyan 

leállt, de egyre nagyobb fokú a lakosság kicserélődése. Az olcsóbb panellakások bére alacsony, 

így megnőtt azoknak a családoknak az aránya, akik kerületről kerületre költöznek vagy vidékről 

jönnek fel. 

2010-ben a Rózsaliget lakópark megépülésével azonban frissült a szociális környezet. Olyan 

fiatal, gyerekes családok laknak itt, akik fontosnak tartják lakókörnyezetüket és azt, hogy 

gyermekeik milyen oktatási ellátásban részesülnek. 

A gyermekvédelmi munka továbbra is fontos szerepet kell, hogy kapjon, mert a lakótelepen 

egyre több azoknak a családoknak a száma, akik szociálisan hátrányos helyzetben vannak. 

Humán erőforrások: 

Az intézmény megalakulásakor a 110 fős tantestület 50%-a pályakezdő, 20%-a képesítés 

nélküli nevelő volt. A jelenlegi időszakot személyi összetételében egy 53 fős, többnyire 

középkorú, tanítói, tanári végzettséggel rendelkező pedagógus testület jellemzi. 

Az oktató-nevelő munkát eddig segítették a pedagógiai asszisztensek, a könyvtáros, az 

iskolapszichológus, a logopédus, a gyógytestnevelő. 

Az intézményben jelenleg több szakmai munkaközösség működik:  

 alsó tagozaton humán, reál,  

 felső tagozaton humán, reál, testnevelés, idegen nyelvi (angol és  német) és 

osztályfőnöki, 

 mindkét tagozatot érintve napközi/iskolaotthon és fejlesztő pedagógusi. 

Feladatuk a szakmai közösségek összefogása, programok, versenyek szervezése, lebonyolítása. 

A nevelőtestület nagy része tapasztalt, nyitott az újra. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 

2006-tól hosszú, komplex folyamat részeként innovációt valósítanak meg. 2006-ban a HEFOP, 

majd 2010-ben a TÁMOP továbbképzéseken vettek részt. Többen középfokú és felsőfokú 

számítástechnikai végzettséggel is rendelkeznek. Több éven keresztül a Kőbányai 

Önkormányzat és az angliai Wolverhampton városával közösen képeztek nyelvi asszisztenseket 

és vettek részt nyelvi tanfolyamokon. A továbbképzések között nemcsak hazai, hanem a 

magyarországi EU-központ által szervezett külföldi tanulmányutak is szerepeltek. A 

tantestületből 18 fő vett már részt Németországban a Bad Marienbergben lévő Europa Haus 

továbbképzésein. Ezeken a külföldi utakon tapasztalatok szerzésére, egy másik kultúrába való 

betekintésre, az adott ország oktatási rendszerének megismerésére nyílt lehetőség. Mindez 

nemcsak szakmai megújulást, hanem lelki felfrissülést is jelentett a résztvevők számára. 

A 2006/2007-as tanévben elindítottuk a magyar-német két tanítási nyelvű osztályainkat.  

A 2011/2012-es tanévtől a felső tagozaton a két tanítási nyelvű programban résztvevők csak 

emelt szinten folytathatják tanulmányaikat, s már csak ebben az évben indulhatott két tanítási 

nyelvű osztály az alsó tagozaton. 

A 2012/2013-as tanév óta a német nyelv mellett az angol is megjelent, így angol-német emelt 

szintű nyelvi osztályok indulhatnak az emelt szintű testnevelés és a normál osztály mellett. 
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Tárgyi erőforrások: 

A 2008/2009-es tanévben iskolánk 4 tantermét a szomszédos óvodának adtuk át, majd a 

2010/2011-es tanévtől újabb 2 tantermet bocsátottunk rendelkezésükre a magas beiratkozó 

óvodás létszám miatt. 

Az iskola 24 tantermes panel iskolaépülettel és nagy udvarral rendelkezik. 

 kémia, biológia előadó, technika termek, könyvtár, nagy aula és ebédlő 

 Az épületben két, Sulinet hálózatos számítógépterem található. Az internetes 

hozzáférhetőség is megoldott, a wifi rendszer is kiépítésre került az épületben. 

 10 darab digitális táblával dolgozhatnak a kollégák. 

 A tornaterem 33x18 m méretű, függönnyel kettéosztható. Az épületegyütteshez nagy 

szabadtéri játszó- és sportudvar tartozik. A 2002/2003-as tanévben az udvarrész 

nagysága csökkent, mivel a terület egy részére a kerületi önkormányzat idősek otthonát 

építtetett. A fennmaradó részre udvari játékokat telepítettünk.  

 2009 szeptemberében felavathattuk az OLLÉ segítségével létrehozott műfüves 

pályánkat. 

 A gazdasági udvar egyik részébe óvodásoknak, elsősöknek játszósarkot különítettünk el. 

 A belső világítóudvaron tanári pihenőhelyet alakítottunk ki, aminek van egy konyhai, 

téli pihenő része is. 

 Az alsós szárny első emeleti részén, leszigetelve a tetőt, futkározót alakítottunk ki a 

gyerekeknek. 

 Az aulában, a belső közösségi térben táblás játékok (csocsóasztal, billiárd, sakk, 

lóverseny, malom) vannak kihelyezve, amivel szünetben jól eltölthetik az időt a 

gyerekek. 

 Az iskola vagyonbiztonsága érdekében belső és külső kamerarendszer került kiépítésre. 

 Az udvaron a sportpályák mellé, udvari sporteszközöket tettünk ki. 

 Az eszközök tárolására faházakat vásároltunk. 

 Az udvar területén íjászkodásra alkalmas területet jelöltünk ki. 

 Az udvar és az Idősek Otthona közti területre „zöldfalat” létesítettünk. 

Könyvtárunkban mintegy 24 000 dokumentum (könyv és audiovizuális dokumentum) található, 

ami mellett a tantermekben kézikönyvtárak is működnek. 

A színvonalas oktatást jól felszerelt szertárak segítik. Külön szertár segíti az alsó tagozat 

munkáját, valamint szakszertárak a felső tagozaton tanítókat. 

Oktatástechnikai bázisunk jó: videokamera, több videomagnó, DVD lejátszó, színes tévék, 

írásvetítők, magnók, CD lejátszók, fénymásoló szigetek, számítógépek, lamináló, digitális tábla 

állnak a tanárok rendelkezésére.  
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A nevelő-oktató munka alakulása,  története 

 Az 1978-ban megnyílt iskola 8 évfolyamos, általánosan képző intézmény volt. Az 

iskolába bekerülő tanulók különböző családi környezetből, kultúrából, különböző 

képességekkel érkeztek. Az iskola akkori igazgatója, Dr. Mihályi Sándorné felismerte, 

hogy az ide beiratkozó gyerekeket a tanulás terén nehezebben, ügyességük és testi 

képességeik alapján azonban könnyebben lehet sikerekhez juttatni. 

 Így 1979-ben a Budapesti Honvéd Sportegyesület segítségével testnevelés tagozatos 

osztályok indultak. Az akkori döntés helyességét bizonyítja, hogy az iskola számos 

sportsikert ért el kerületi, budapesti és országos szintű versenyeken. A volt tanítványok 

közül jó néhányan jelenleg is aktívan sportolnak, többen közülük élsportolóként. 

 A ’80-as évek közepétől a testnevelés tagozat mellett az olasz nyelvi tagozatot is elindult. 

Sajnos ez a ’90-es évek elején megszűnt. Ennek legfőbb oka, hogy csökkent az 

érdeklődés az olasz nyelv tanulása iránt. A testnevelés tagozat is megszűnt, de az évek 

során szerzett tapasztalatokat és hagyományokat megtartva jelenleg is minden 

évfolyamon egy osztályban emelt szinten folyik e tárgy tanítása. 

 A tanulólétszám drasztikus csökkenése miatt s az új lehetőségek reményében, 1994-ben 

megkezdődött a szakiskolai oktatás. A szakiskolai képzés képesítővizsgával és az 

Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítés megszerzésével zárult, gép- és 

gyorsíró, illetve gépíró- szövegszerkesztő szakon. 

 Sajnos a törvényi változások nem kedveztek az elképzeléseknek, így kimenő 

rendszerben 1998-ban a szakiskolai képzés megszűnt. 

 A testület mindig nyitott volt az újra és a másra. Az alsó tagozaton több éven keresztül, 

a felsőn néhány évfolyam erejéig folyt az oktatás a Zsolnai-féle nyelvi, irodalmi, 

kommunikációs (NYIK) programmal. Az évek során az iskola több kísérletbe is 

bekapcsolódott, többek között a szegedi vizsgaközpont munkájába is. Felmérések 

készültek számukra. 

 Az intézmény részt vett egy belső vizsgarendszer kidolgozásának kísérletében, s az itt 

szerzett tapasztalatok alapján alakult ki a ma is működő helyi vizsgarendszer. 

 Az alsó tagozat áttért a Meixner módszer oktatására, de eközben számos jól bevált 

NYIK-es, kompetencia alapú módszert alkalmaz a hatékonyabb tanítás érdekében.  

 Az 5-8. évfolyamokban több évig differenciált csoportban folyt a magyar nyelv és 

irodalom, valamint a matematika tantárgy tanítása.  

 A nem szakrendszerű oktatás /az alapozó szakasz kitolása/ a 2008/2009-es tanévtől 

valósult meg iskolánkban a felső tagozaton, majd a törvények változásával megszűnt.  

 Az idegen nyelv oktatása alsó és felső tagozaton egyaránt bontott csoportokban történik. 

 A tanulólétszám drasztikus csökkenése miatt iskola-összevonásra került sor, melynek 

következményeként az eddigi eredmények megtorpantak, sőt átmenetileg visszaestek. A 

2009/2010-es tanévtől némi változás, javulás volt megfigyelhető a mérési 

eredményekben, a pedagógusok továbbképzése és módszertani kultúrájának fejlődése, 

az intézkedési tervek kidolgozásának eredményeként. Ebben segített a nem 

szakrendszerű oktatás bevezetése is. Az eredmények kiértékelését segítette az intézmény 

minőségbiztosítási csoportjának mérési szekciója, akik a nevelési értekezleteken 

folyamatosan tájékoztatták a nevelőtestületet az eredményekről. 
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 Az alsó tagozaton belső diagnosztikus mérés segíti a kollégák munkáját matematikából 

(3-4. évf.) és szövegértésből (2-4. évf.). 

 Az oktató munka egyik sikeres területe a felzárkóztatás. Ez a munkatervben nagy 

hangsúlyt kap, mivel tanulóink nagy része tanulási zavarral küszködik. Négy 

fejlesztőpedagógus segíti felzárkóztató munkánkat. A fejlesztőpedagógusok kötelező 

órájuk egy részében a tanítóval együtt dolgoznak az órákon (igény szerint). 

 2006/2007-as tanévben lehetőségünk nyílt német nyelvi osztályok indítására felmenő 

rendszerben. 

 2006-ban részt vettünk a HEFOP pályázatban. 

 Intézményünk 2009-ben részt vett a TÁMOP 3.1.4. pályázatban, melynek keretében a 

tantestület jelentős hányada vett részt továbbképzésekben, és valósított meg innovációs 

projekteket. 

 Az oktató munka területén nemcsak a felzárkóztatásra, hanem a tehetséggondozásra is 

nagyobb gondot kell fordítani. Több sikeres pályázatot nyertünk meg széles 

tevékenységi körben. 2009-től három éven át tehetséggondozó – mentálhigiénés tanár is 

segítette munkánkat. 

 A logikai gondolkodás fejlesztésére bevezettük a sakkoktatást szakköri formában. Az 1-

2. évfolyamon a budapesti Sakkszövetség delegált edzője segíti a kicsik munkáját, a 3-

4. és felsőbb évfolyamokon saját pedagógusaink végzik a tehetséggondozást. 

 2010/2011-es tanévtől a normál tantervű osztályok – a szomszédos Aprók Háza Óvoda 

Nevelési Programjához igazodva – magasabb óraszámban tanulják az ének, vizuális 

kultúra, technika tantárgyakat.  

 Nagyfokú figyelem irányul az iskola belső-külső képi megjelenésére, tisztaságára, az 

udvar fejlesztésére, gondozására. Ez utóbbi tisztántartása azonban további feladatokat 

igényel majd, melybe az osztályokat, a pedagógusokat és a szülőket szeretnénk jobban 

bevonni. Az iskola belső képe, az osztálytermek rendezettsége, otthonossága az itt 

dolgozók és az idejáró tanulók szépérzékét és mentális nyugalmát szolgálják. Saját 

pénzből került megvalósításra alsó tagozaton a „futkosó” vagy a gazdasági udvar 

területén kialakított játszótér, melyet a lakótelep gyerekei használnak leginkább. Az 

udvaron elkülönítettünk egy kisebb játszóteret az alsó tagozatos gyerekeknek is. 

 Az iskola gazdag hagyományokkal rendelkezik, melynek ápolása és tiszteletben tartása 

fontos feladat. A szabadidős tevékenységre a sokszínűség és a változatosság jellemző, 

melyet befolyásolnak az anyagi szempontok. 

 Igen eredményes és színvonalas az iskolai sportélet, amit az Újhegy-Sibrik DSE mint 

iskolai sportegyesület segít. 

 A fegyelmi helyzetek megoldására bevezettük az „Arizona szobát” /konfliktuskezelés/, 

amely segítséget nyújt azon tanulók számára, akik osztálykeretben nem tudnak 

megfelelően viselkedni. Számukra ez azt a lehetőséget jelenti, hogy külön tanár 

segítségével sajátíthatják el a tananyagot, nem zavarva az osztály nyugalmát.  

 A lakótelep „elöregedése” a Rózsaliget lakópark megépülésével változott, ami kihatással 

van a tanuló létszámok alakulására is. A gyermeklétszám változása, az integráció 

jelentős feladatokat ró az intézményre. Az integráció feltételeinek hiánya iskolánkban - 

de természetesen országszerte is - komoly kihívás elé állítja a pedagógusokat. Úgy 
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gondoljuk, hogy intézményünkben már a pedagógusok jelentős részénél megtörtént az 

attitűdváltás, de van még tennivalónk ezen a téren is. Folyamatos belső 

továbbképzésekkel és külső előadók bevonásával igyekszünk segítséget nyújtani a 

kollegáknak, hogy munkájuk során a hozzáadott pedagógiai érték minél jelentősebb 

legyen. 

 A 2011/2012-es tanévtől a felső tagozaton a két tanítási nyelvű rendszer emelt szintűre 

változott, s a következő tanévtől az első évfolyamon  csak  angol /német nyelvi osztályok 

indulhattak. 

 A 2012/2013-as tanévtől az első évfolyamon fél csoport angol, illetve fél csoport német 

emelt szintű nyelvi osztály kezdte meg működését. 

 2012 őszétől Tehetségpontként is regisztráltak minket, 2017-ben pedig Kiváló 

Tehetségpont címet kaptunk. 

 A 2015/2016-os tanévtől a testnevelés profilú osztályok helyett logikai profilú osztályt 

vezettünk be. Tehetséggondozás formájában táblajátékokkal vagy a kerettantervben 

megjelent Képességfejlesztő sakkprogrammal szeretnénk a gyerekek logikai 

gondolkodását fejleszteni.  

 A 2018- 2019-es tanévtől kezdve ismét beindítjuk a német két tanítási nyelvű oktatást 

1.-4. évfolyamon, a felsőben emelt szinten folytatódik tovább. 

 A 2016- 2017-es tanévben elindítottuk a képességfejlesztő Sakkpalota programunkat. Az 

emelt szintű testnevelés profilú osztályok helyett logikai profilú osztályok indultak el az 

alsó tagozaton. 

 

A megfelelő lehetőségek felismerésével mód nyílik a meglévő erősségeink megtartására, 

gyengeségeink és a munkánkat befolyásoló veszélyek enyhítésére is. 

Ilyen lehetőségek: 

 Az óvoda-iskola kapcsolat: iskolakóstolgató, családi napok, idegen nyelvi foglalkozások 

tartása szakköri szinten (angol, német), kölcsönös intézmény- és foglalkozáslátogatások. 

 Az oktató-nevelő munka színvonalának emeléséhez keresni kell az új utakat, 

továbbképzési lehetőségeket. Segíteni kell a tapasztalatlan, de tettre kész, hivatását 

szerető pályakezdő kollégákat. 

 Kapcsolatot kell keresni a környező kulturális intézményekkel, hogy tanulóink számára 

programokat, a tanulásukat segítő előadásokat lehessen szervezni. 

 Továbbra is erősíteni kell a pályázati hajlandóságot. 

 A tehetséggondozást erősítjük különböző művészeti tanfolyamok megtartásával is – 

amire jelentkezhetnek gyerekek és szülők is – lehetőség szerint művészeti szponzorok 

segítségével. A töretlen fejlődéshez, a nehézségeken való átjutáshoz ki kell aknázni 

ezeket a lehetőségeket. 
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1.3. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai 

 Segítséget kell nyújtani abban, hogy az óvodából érkező gyermekek minél 

gördülékenyebben vegyék az első akadályokat.  

 A NAT-ban meghatározott, az iskola egészére kiható, közös, általános fejlesztési és 

évfolyamonkénti követelmények teljesítése. 

 Kialakítani a tanulók helyes viselkedési kultúráját, eredményes kommunikatív 

képességét és készségét. 

 Szeressék, óvják a természetet, a környezetüket. 

 Becsüljék az emberi munka és kultúra értékeit. 

 Kialakuljon az igényük az egészséges életvitelre, s ehhez szükséges önfegyelemre. 

 Tiszteljék az igazságot, hogy ismerjék és gyakorolják az erkölcsös cselekvést. 

 Életkori sajátosságaiknak megfelelően tevékeny és alkotó életet éljenek. 

A nevelő-oktató munka célja az alsó tagozaton 

 A zökkenőmentes és harmonikus átmenetek biztosítása: óvodából az iskolába, a szakasz 

végén az alsó tagozatból a felső tagozatba. 

 Az alapvető kulcskompetenciák, képességek és készségek fejlesztése. 

 A kíváncsiság felkeltése a környező világ iránt. 

 A tehetségek, egyéni képességek kibontakoztatásának segítése. 

 Segítségnyújtás a tanulási hátrányokkal küzdő tanulók felzárkóztatásához. 

 A játék és mozgás iránti igény felkeltése, egészséges életmódra nevelés. 

 Idegen nyelvi érdeklődés felkeltése, fenntartása. 

 Adjon mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat- és probléma megoldáshoz. 

Célunk, hogy a 4. évfolyam végére folyamatos mérés és összehasonlítás után ellenőrizzük, hogy 

a kijelölt célt hogyan, milyen hatékonysággal tudjuk elérni annak érdekében, hogy a bevezető 

és a kezdő szakaszban elsajátított készségek, képességek megfelelő alapot biztosítsanak a 

továbbhaladáshoz. 

A nevelő-oktató munkánk céljai a felső tagozaton 

 Tanulóink felkészítése – érdeklődésüknek, tehetségüknek, képességeiknek megfelelően 

– a továbbtanulásra, s a társadalomba való beilleszkedésre. 

 Folytatjuk az első két szakasz nevelő-oktató munkáját, az alapképességek, készségek 

fejlesztését. 

 Az alapvető állampolgári ismeretek megismerése, a jogok és kötelességek gyakorlásának 

megalapozása. 

 Egészséges életmódra nevelés. 

 Az európai polgárra jellemző tulajdonságok megalapozása, a polgári értékek elsajátítása 

magyarságtudatuk megőrzése mellett, a német és az angol nyelvi tudás erősítése.  
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 Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása. 

 Segítsük azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a 

kialakítását, melyek által sikeres, egészséges felnőttekké válhatnak. 

 A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészítjük 

a továbbtanulásra. 

 Az alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyság kialakítása. 

 Célunk, hogy megismertessük őket az egészségfejlesztéssel, a fogyasztóvédelemmel, a 

társadalmi bűnmegelőzéssel, az internethasználat előnyeivel és hátrányaival, a 

számítógéppel vezérelt világ működési alapjaival. 

Akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább 

a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam végén: 

 a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható 

legjobb szinten megfelel az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott 

követelményeknek, 

 rendelkezik azokkal az alapkészségekkel, jártasságokkal, melyek az intézmények közötti 

átjárhatóságot biztosítják, 

 ismeri jogait, tud élni vele, de nem él jogaival vissza, 

 fontosnak tekinti szűkebb és tágabb értelemben vett hazája múltját, jelenét, jövőjét, 

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

közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 

 értelmesen el tudja tölteni szabadidejét, 

 vigyáz az egészségére, s tiszteli az életet. 

Részvétel a közéletben  

Az iskola a szülői kapcsolatok által folyamatosan részt kíván venni a lakóhely életében, célunk, 

hogy partnerközpontú intézményként működjünk.  

Ennek érdekében:  

 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  

 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy az iskola életéből, tevékenységéből, 

eredményeiből minél többet megismertessünk a szülőkkel, 

 helyszínt biztosítunk különböző rendezvényeknek,  

 ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a kerületben és Budapesten található óvodákkal, 

iskolákkal, szakmai intézményekkel, 

 a nevelők fontos feladatuknak tartják, hogy az iskola – eddigi hagyományaihoz híven – 

képviseltesse magát a különféle kerületi rendezvényeken, és ilyen – a tanulók számára 

szervezett kerületi szintű – megmozdulások szervezésében, lehetőség szerint a 

lebonyolításában maga is részt vegyen.  
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1.4. Nevelő-oktató munkánk feladatai és azok megvalósulása iskolánkban 

Az emberi természet, a társas kapcsolatok, az állampolgári ismeretek tanításában mutatkozó 

feladataink: 

 tanórai keretek között az erkölcsi, etikai fogalmak tisztázása, értelmezése, mélyítése, 

 önismeret fejlesztése, 

 állampolgári ismeretek tanítása, a jogok, kötelességek fogalmának tisztázása, 

 a diákönkormányzat munkájának erősítése (már az alsó tagozaton, a 3-4. osztályosok is 

bekapcsolódnak a munkába), 

 diákfórumok szervezése, 

 a megfelelő vitakultúra elsajátítása. 

A műveltségi alapok megszervezésében, a „tanulás tanulása” terén a következő feladataink 

vannak: 

Alsó tagozaton: 

 Tanórai differenciálás, kooperatív módszerek, drámapedagógia alkalmazása. 

 Tanórán, szabadidőben és tanulási időben az önművelés lehetőségének megteremtése, „a 

tanulás tanulása”. 

 A nyelvtanulás iránti igény felkeltése hatékonyságának erősítése, csoportbontásban 

történő tanítása.  

 Egyéni fejlesztési tervek készítése, fejlesztő foglalkozások tartása. 

 Külön tehetséggondozó program szerint a tehetséges gyerekek fejlesztése. 

 Tanulmányi versenyek szervezése. 

 Tanórán kívül szabadidőben tevékenységek szervezése, tervezése. 

 Szakköri foglalkozások: (az iskola lehetősége és a tanulók, szülők igénye szerint) 

kézműves, nyelvi, sakk, dráma. 

Más, nem iskolai keretben történő tanulási lehetőségek biztosítása: 

 tanulmányi séták, kirándulások 

 múzeumlátogatások 

 színházlátogatások 

Felső tagozaton: 

Csoportbontás az idegen nyelv, az informatika és a technika tantárgynál. 

Felzárkóztató foglalkozások szervezése. 

Fejlesztő foglalkozások által az egyéni tanulási nehézségek leküzdésének segítése. 

A napközis foglalkozásokon a házi feladat iskolai megvalósítása, a szóbeli feladatok 

megtanulása. 

Új munkaformák, tanítási módszerek bevezetése a tanórákon. 
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Versenyekre való felkészítés, és szakköri foglalkozások (énekkar, dráma, gitár szakkör). 

Önművelés, önálló tanulás elősegítése; tantárgyakhoz kapcsolódó gyűjtőmunkák kiadása. 

Kiemelt feladatként kezeljük a tanulási és magatartási zavarokkal küzdő tanulók paradox 

tehetséggondozását. 

Széchenyi Tanulmányi Verseny. 

Más, nem iskolai keretben történő tanulási lehetőségek a felső tagozaton: 

 tanulmányi kirándulások,  

 múzeumlátogatások. 

 erdei iskola (lehetőség és igény szerint) 

 célnyelvi országba tett kirándulás/nyelvi tábor (lehetőség és igény szerint) 

A nevelő-oktató munkánk módszerei, eszközei, eljárásai 

Iskolánk nevelési eszközei, módszerei igazodnak a tanulók:  

 életkori sajátosságaihoz, 

 értelmi fejlettségéhez, 

 képességeikhez. 

 

igazodnak a nevelők:  

 személyiségéhez, 

 pedagógiai kultúrájához, 

 felkészültségéhez. 

Olyan változatos oktatási módszerek és eszközök használata, amelyek alkalmazkodnak a 

diákok életkori sajátosságaihoz, segítik a tanítás-tanulás eredményességét, valamint a 

kompetenciák fejlesztését. 

Helyi elvárásunk: 

 a pedagógiai munka megtervezése (tematikus egység, óravázlat), 

 a körültekintő óratervezés (tananyag, életkori sajátosságok, előzetes tudás, 

motiváltság, lehetőségek) 

 változatos munkaformák, munkamódszerek, 

 példaadás, példamutatás, 

 beszélgetés, bírálat, önbírálat, vita, előadás 

 projekt-készítés, beszámoló (a felső tagozat néhány tantárgyánál) 

 ellenőrzés, értékelés, játékos módszerek 

 gyakorlás 

 helyeslés, bíztatás, elismerés, dicséret (lásd később táblázat) 
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Pedagógiai folyamataink 

A nevelőtestület az iskolavezetés és a munkaközösség-vezetők irányításával közösen határozza 

meg az iskolánkban folyó tanulás tartalmi, formai és szervezeti egységeit.  

Pedagógiai programunkban rögzítjük a jelenleg optimálisnak tartott tanulási tendenciákat, amit 

ha szükségesnek tartunk, a lehetséges keretek között módosítunk.  

Iskolánk pedagógiai munkájában a legfontosabb a tanítás-tanulás tevékenysége, melynek 

középpontjában a motiváló tényezők állnak.  

Intézményünk alapvető célja, hogy a tanítás-tanulás folyamata:  

a) teremtsen szilárd alapokat, tegye nyitottá, fogékonnyá az értékek befogadására a 

tanulókat, és kreatívvá a szerzett képességek alkalmazásában;  

b) minden irányú tevékenységét a szemléletesség, a cselekedtetés, az önálló  

Helyi elvárásunk: 

Szakmai segítségnyújtás tanulási problémák esetén. A tanulók megerősítése (pozitív 

visszajelzés, bizalommal teli légkör). 

Helyi mérések 

A 4. évfolyamon matematikából tanév végi diagnosztikus mérést végzünk. Célja az alsó és felső 

tagozat átmenetének megkönnyítése.  

A 3-4. évfolyamon matematikából és szövegértésből egy évben három alkalommal 

diagnosztikus mérést valósítunk meg. A mérést a tanítók kiértékelik, majd számukra tervet 

készítenek a felzárkóztatásra. A kiértékelés anyagát a munkaközösség-vezető összesíti és 

megküldi az alsós igazgató-helyettesnek, majd a munkaközösségi foglalkozásokon 

megbeszélik a tapasztalatokat.  

A felső tagozaton az alsó tagozat mérési hagyományait folytatni szeretnénk.  

1.5. Fejlesztési területek – nevelési célok 

A fejlesztési területek és a nevelési célok összefonódnak a pedagógiai folyamat egészében, 

s így közös értékekben jelennek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban 

feltétlenül jelen kell lennie az ismeretszerzésnek, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a 

példák érzelmi hatásának is.  

E területek – összhangban kell, hogy legyenek a kulcskompetenciák alapját adó 

képességekkel, készségekkel, az oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a 

tudásszerzést segítő attitűdökkel is.  

Az erkölcsi nevelés  

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 

közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős 

életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az 

elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési 

problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ 
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lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az 

iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan 

nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka 

megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a 

korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások 

kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – 

hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is.  

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  

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

jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet 

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

kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék 

meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció 

kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési 

formákról.  

Állampolgárságra, demokráciára nevelés  

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 

részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és 

a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 

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

a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék 

a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a hazafias 

nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az 

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

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny 

részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások.  

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán 

alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a 

tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és 

kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá 

kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő 

beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, 

hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és 

tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában 

támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és 

életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni 

és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 

kialakításához. 
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A családi életre nevelés  

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és 

tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy 

részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés 

beemelését az iskolai életbe. Kitüntetett feladata az intézménynek így a harmonikus családi 

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

nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket 

közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskolában foglalkoznia kell 

a szexuális kultúra kérdéseivel is.  

A testi és lelki egészségre nevelés  

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a 

mozgásra, a stressz kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk 

megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Feladat, hogy a 

családdal együttműködve felkészítsük a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, 

továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények 

és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. Motiválni és segíteni kell a 

tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

A NAT ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi 

ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 

magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg 

ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan 

képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, 

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

felelős állampolgári léthez. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság  

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan 

és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a 

környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság 

mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel 

kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. 

Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, 

amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és 

tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába.  

Pályaorientáció  

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell 

biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik 

megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a 

szükséges erőfeszítéseket.  
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Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel 

kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését.  

Tanulóinknak biztosítjuk, hogy minél több iskolával ismerkedhessenek meg, a szülőket 

felkészítjük a jelentkezés folyamatára, segítséget adunk a döntésekhez. kerületünkben központi 

rendezvény is segíti a diákokat a pályaválasztásban. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés  

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 

területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 

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

és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési 

intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a 

banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.  

Médiatudatosságra nevelés  

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék 

az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai 

beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi 

kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű 

megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és 

hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos 

és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint 

e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.  

A tanulás tanítása  

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

érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a 

tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; 

hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott 

tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és 

hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást 

kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok 

sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás 

eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és 

a tudás minőségének értékelése. 

1.6. Kulcskompetenciák 

Anyanyelvi kommunikáció  

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését 

és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az 



19 

 

élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős 

tevékenységek stb. során.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

 megfelelő szókincs  

 verbális és nonverbális kommunikációs képesség  

 funkcionális nyelvtan  

 életkori sajátosságnak megfelelő nyelvi ismeretek  

 hallott és olvasott szöveg értése és szöveg alkotása  

 különböző típusú szövegekben való tájékozódás  

 információk feldolgozása  

 segédeszközök megfelelő használata (könyvtárhasználat, digitális technika, média, stb.)  

 érvelés képessége  

 empatikus képesség  

 esztétikai érzék  

 kíváncsiság  

 tantárgyra jellemző szaknyelv használata  

Idegen nyelvi kommunikáció  

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése 

szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális 

tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős 

tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az egyén nyelvtudásának szintje 

változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és 

íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, környezete és 

igényei/érdeklődése szerint.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

 megfelelő szókincs  

 funkcionális nyelvtan  

 nyelvi stílusok ismerete  

 szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete  

 az idegen nyelv nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete  

 kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása  

Matematikai kompetencia  

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. E 

kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint 

az ismeretek. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz 
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kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, 

modellek, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést alkalmazására.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

 megfelelő segédeszközök használata  

 az igazság tisztelete  

 a dolgok logikus okának (kauzalitás) és érvényességének megkeresése  

 mindennapokban használható tudás  

 problémamegoldó készség  

 lényeglátás  

 kíváncsiság  

 egyénileg, társsal és csoportban való munkálkodás  

 kreativitásanalízis - szintézis  

 matematikai fogalmak ismerete  

 összefüggések felismerése  

 tudjon érvelni, követni és értékelni tudja az érvelése folyamatát  

 meg tudja megindokolni matematikai úton az eredményeket  

 bizonyítások megértése  

 matematikai kommunikációs készség  

Természettudományos és technikai kompetencia  

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 

módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a 

természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban 

lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s 

irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése 

érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában 

foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a 

fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

 összefüggések felismerése és kifejezése  

 lényeglátás  

 fogalomalkotás  

 esztétikai érzék  

 kreativitás  

 rendszerszemléletű gondolkodás  

 logikai képességek  

 rajzolási készség  
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 tervezés és kivitelezés  

 kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása  

 kíváncsiság  

 környezettudatosság  

 környezet- és természetvédelem  

 egészséges életvitel  

 nemzeti tudat megalapozása  

 európai azonosságtudat  

 egyetemes kultúra  

 az egyén legyen képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét, a 

munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során  

 gyakorlatias módon tudja a tudását felhasználni új technológiák, berendezések 

megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása során, 

problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében  

 legyen kritikus az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal 

szemben  

Digitális kompetencia  

Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és 

kritikus használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a 

virtuális kapcsolatok megkülönböztetését.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

 eszközök megismerése, használata  

 szövegszerkesztési ismeretek  

 információkeresés és kezelés  

 kritikai gondolkodás az innováció területén  

 kreativitás  

 munka világában való eligazodás  

 élethosszig tartó tanulás  

Hatékony, önálló tanulás  

Minden műveltségi területen a hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes 

kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az 

idővel és az információval való hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, 

feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony 

és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve 

tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és 

képzési folyamataiban egyaránt.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  
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 motiváció  

 saját tanulási stratégia megismerése és alkalmazása  

 önismeret  

 önértékelés, illetve mások objektív értékelése  

 figyelem  

 segédeszközök használata  

Szociális és állampolgári kompetencia  

A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel 

és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a 

magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt 

a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, 

konfliktusokat is meg tud oldani.  

Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, 

struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a 

közügyekben.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

 egészséges életvitel  

 mentális egészség  

 magatartási szabályok alkalmazása  

 kommunikációs képesség  

 empátia  

 problémamegoldó képesség  

 európai tudat  

 stressz és frusztráció kezelése  

 változások iránti fogékonyság  

 együttműködés  

 magabiztosság  

 érdeklődés  

 személyes előítéletek leküzdése  

 kompromisszumra való törekvés  

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben – 

így a munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a 

kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra valóbeállítódást és a 

kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és 

hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a 

gazdasági tevékenységek során van szükség.  
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Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

 az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek  

 kihívások felismerése, értelmezése  

 a gazdaság működésének átfogóbb megértése  

 a pénz világában való tájékozódás  

 a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete  

 tervezés, szervezés, irányítás  

 vezetés  

 delegálás  

 az elemzés  

 a kommunikálás  

 a tapasztalatok értékelése  

 kockázatfelmérés és vállalás  

 egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés  

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését, mely minden műveltségterületen jelentkezik.  

Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások 

elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő 

gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása.  

A magyar nyelv és irodalom műveltségterületen különösen az irodalom, a dráma, a bábjáték, a 

művészetek műveltségterületen a zene, a vizuális művészetek, a tárgyak, épületek, terek 

kultúrája, a modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó s a mozgókép fontosságának 

elismerése.  

További releváns kompetenciaterületek  

A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek fejlesztése áll 

pedagógiai munkánk középpontjában:  

1. Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség  

2. Környezettudatos magatartásra nevelés  

3. Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása  

4. Tanulásirányítás – önálló tanulásra való nevelés  

5. Szabadidő szervezése a környezeti neveléskövetelmények figyelembe vételével  

6. Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége)  

7. Nemzeti összetartozás erősítése. 
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2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

„Mi a célunk? 

A Hazánk fiaira, és azok gyermekeire és unokáira annyi szerencsét és áldást hozni, amennyire 

azt a mi tehetségünk végbeviheti. 

Hogy dolgozhatunk legbölcsebben annak a nagy célnak elérésére? 

Hogy azon törekedünk, hogy a mostani Ifjúság nevelésére olyan nagy befolyást szerzünk 

magunknak, hogy azok több polgári Virtussal bírjanak, mintsem mi… és atyáink. – Mert mi 

meg vagyunk abban győzettetve, hogy az emberiség csak az Értelem az Erkölcs és a Bölcsesség 

kiterjedése által léphet ama szerencse és áldás magasságára, melynek elnyerése a mi méltó 

célunk.” 

 (Széchenyi István) 

Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a 

különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

Cél: Segítjük diákjainkat, hogy stabil, harmonikus, önmagukkal és a világgal egyensúlyban élő 

személyiségekké váljanak.  

Feladat: A nevelés színvonalának és hatékonyságának növelése személyiségformáló 

feladatokon,  

Kritérium: A tanulók legyenek tisztában az emberi személyiség jelentőségével és 

fejleszthetőségével. 

Helyi elvárások:  

A tantervi követelmények alkalmazása a tanulócsoport sajátosságainak figyelembe 

vételével. 

A tanulók (írásbeli, szóbeli) munkáinak egyéni értékelése, elemzése, következtetések 

levonása, változtatások megfogalmazása, fejlesztések készítése. 

Egyéni bánásmód megvalósítása, frontális vagy csoportban történő tanulás esetén is.  

Az órakeret rugalmas kezelése, felülvizsgálata és módosítása az eredményesség 

érdekében. 

A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

Cél: Törekszünk arra, hogy elérjük: diákjaink érzelmi életük egyensúlyban tartására, sikereik 

és kudarcaik egészséges feldolgozására, és szorongásaik oldására kondicionálva legyenek  

Feladat: Különböző szituációs gyakorlatok, drámapedagógiai módszerek révén fejlesztjük a 

konfliktus-feldolgozási és probléma megoldási készségeket.  

Kritérium: Érzelmi megnyilvánulásaik legyenek kiegyensúlyozottak és a helyzethez 

adekvátak.  



25 

 

Kudarctűrő képességük, toleranciájuk egészséges szinten mozogjon. Legyenek képesek a 

problémák, ellentétek, konfliktusok kezelésére, feldolgozására.  

A tanulók erkölcsi nevelése. 

Cél: Törekszünk önbecsülés, tisztességes becsvágy kialakítására a tanulókban  

Feladat: az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. 

Kritérium: Legyenek tisztában az alapvető erkölcsi értékekkel! Utasítsák el a tisztességtelen 

érvényesülést! Legyenek tisztában az egészséges versenyszellem normáival! 

A tanulók értelmi nevelése. 

Cél: A tanulók legyenek képesek az önálló, logikus gondolkodásra, érett ítélőképességre, a 

hozzáértő döntés meghozatalára. 

Feladat: Az intellektuális művelődési tevékenység megszerettetése. A tanulás, az ismeretek 

bővítése és megújítása iránti nyitottság megerősítés. A világ megismerésére való törekvés 

igényeinek kialakítása. 

Kritérium: Önismereten alapuló tanulási szokásaik legyenek. Ismerjenek különböző 

tanulástechnikákat, tudják ezeket alkalmazni. Vitákban véleményalkotásuk legyen érvekkel 

alátámasztott, az ellenvéleményt figyelemmel hallgassák végig.  

A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 

Cél: A tanulók emberi kapcsolatai egészségesen fejlődjenek 

Feladat: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és 

kommunikáció elsajátítása.  

Kritérium: Legyenek fogékonyak a pozitív emberi viszonyok iránt. Legyenek képesek 

megfelelő én-közlésre, kommunikációra. Tudják értelmezni a metakommunikáció jelzéseit. 

Toleranciájuk, empatikus készségük életkoruknak megfelelő módon fejlődjék. Társaikhoz való 

viszonyukat a segítőkészség és tisztelet hassa át. Legyenek képesek az életkoruknak megfelelő 

szintű együttműködésre  

Cél: Tartsák be a társadalmilag elfogadott együttélési és viselkedési formákat, elvárásokat!  

Feladat: Törekszünk a konfliktusok békés eszközzel való megoldására, és ezzel példát is 

nyújtunk  

Kritérium: Tiszteljék egymás személyiségét. Tudjanak tájékozódni az európai pluralizmus és 

sokféleség, a különböző intézmények és eszmék között (multikulturalitás) 

Természet és környezetvédelmi nevelés 

Cél: Kiemelten kell kezelni a természet környezetvédelmi nevelést.  

Feladat: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra 

irányuló helyes cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

Kritérium: Érezzenek felelősséget környezetükért. A természetet szerető, az egészséges 

életmódot ismerő és folytató felnőttekké váljanak. Ismerjék az ember és természet közötti 

kölcsönhatást, illetve a kapcsolatnak a jelenre és jövőre történő kihatását.  
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A tanulók állampolgári nevelése 

Cél: Tanulóinkat a haza szeretetére, elődeik és kortársaik munkájának megbecsülésére és 

követésére neveljük. 

Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés 

felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi 

tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre 

Kritérium: Ismerjék hazánk és szűkebb környezetük (Budapest, Kőbánya) nevezetességeit.  

Ismerjék az ünnepek, népszokások, néphagyományok tartalmát és módját. 

A tanulók munkára nevelése 

Cél: Tevékeny és alkotó életre neveljük tanítványainkat, hogy legyenek céljaik és jövőjük az 

életben.  

Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására 

és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. Továbbtanulás 

elősegítése. 

Kritérium: Tiszteljék az emberi szellemet, alkotóképességet. Ismerjék meg az alkotómunka 

örömét.  

A tanulók egészséges életmódra történő nevelése 

Cél: Tanulóinkat az egészséges életmódra neveljük. 

Feladat: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. 

Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem 

fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 

Kritérium: Utasítsák el az egészségkárosító szokásokat. Legyen személyre szóló mozgásos 

programjuk.  

3. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

Az egészségfejlesztés fő feladata egy általánosan érvényes egészségfejlesztő politika 

kifejlesztése, egészségfejlesztő környezet megteremtése, az egészségfejlesztő közösségi 

tevékenység, az egyéni képességek fejlesztése, és szemléletváltoztatás az egészségügyi 

szolgáltatásokban. Az iskolai egészségnevelés célja, hogy a tanulók képesek legyenek 

objektívan felmérni saját egészségi állapotukat, hogy készségükké váljon az egészségvédelem 

(az egészségmegőrzés, az egészségre káros szokások elutasítása, az egészséges életmód, az 

egészségfejlesztés módszereinek alkalmazása). Ezt legjobban akkor tudják elsajátítani, ha erre 

a tanórán alkalmazott alternatív módszerek alkalmazására, vagy az azon kívüli programok 

keretében lehetőséget kapnak. 

Az egészségnevelés iskolai területei 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az 

iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni. Ezek közé tartoznak az 

alábbiak: 
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 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

 az értékek ismerete 

 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

 a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat 

 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

 a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

 a tanulás és a tanulás technikái 

 az idővel való gazdálkodás szerepe 

 a szenvedélybetegségek elkerülése 

 a tanulási környezet alakítása 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

A tanári magatartással, gondossággal, az intézmény szervezettségével 

összefüggő feladatok: 

 Az osztálytermek megfelelő, rendszeres szellőztetése. 

 Tájékozottság az iskola, ill. az osztályfőnök és a gyermekvédelem részéről a tanulók 

tanulást is befolyásoló egészségi állapotáról, a részképesség zavarokról. 

 Az egészségügyi szempontoknak megfelelő az osztálytermek berendezése (igazodik az 

asztalok, székek mérete az egyes gyerek testmagasságához) 

 Megfelelő a világítás az aulában és a tantermekben. 

 Megfelelő a számítógépek elhelyezése. 

 Figyelnek a pedagógusok a gyerekek megfelelő testtartására.  

 Lehetővé teszi minden tanuló számára a megfelelő, egyéni adottságokat is figyelembe 

vevő (pl. rövidlátás, hallási zavar…) testhelyzetben történő figyelést és tanulást. 

 Az osztályfőnökök ügyelnek arra, hogy az ülésrend időszakonkénti változtatásával 

nyújtsanak változatosságot a gyermekek szemének és gerincének terhelésében. 

 A napi munkarend, az órarend tervezésénél az iskola gondoskodik a mozgásigény 

kielégítéséről  

Iskolai szintű megvalósítás: 

 az egészséges személyiségfejlődés elősegítése, 

 az egészséges táplálkozás (pl. az iskolai diákétkeztetés), 

 a mindennapi testmozgás, 

 a dohányzás, alkoholfogyasztás- és kábítószer használat megelőzése, 

 a fogyatékosok és hátrányos helyzetűek integrációja, 
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 az iskolán belüli bántalmazás megelőzése, 

 a szexuális nevelés – már a pubertás időszakát, a nemi érés időpontját megelőzően is. 

A teljes körű egészségfejlesztés megvalósulása a tanórai foglakozásokon  

Testnevelés órákon  

A testi nevelés rendje  

 Az egészséges tanulókat a testnevelés óráról átmeneti időre is csak az iskolaorvos 

mentheti fel szakorvosi vélemény alapján. A tanuló részt vesz a tanórán, de nem 

dolgozik. A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos 

könnyített vagy gyógytestnevelési foglalkozást írjon elő a számukra. A könnyített 

testnevelés során az érintett tanuló részt vesz ugyan az óratervi testnevelés órán, de 

bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat – állapotától függően – nem kell végrehajtania. 

Az iskolaorvos – a szakorvosi vélemény figyelembe vételével – a tanulókat 

gyógytestnevelési foglalkozásokra utalhatja, ahol megjelenésük és aktív részvételük 

kötelező. 

Mérési területek  

 Cooper-teszt (aerob képesség mérése);  

 helyből távolugrás (alsó végtag dinamikus erejének mérése);  

 függés hajlított karral;  

 felülések, csípőhajlító- és a hasizom erő-állóképességének mérése (hanyattfekvésből 

felülés térdérintéssel);  

 10 x 5 m ingafutás;  

 ülésben előrenyúlás;  

 testmagasság (cm);  

 testsúly (kg);  

 hátizmok erő-állóképességének mérése (hason fekvésből törzsemelés);  

 vállövi- és karizmok erejének mérése (mellső fekvőtámaszban karhajlítás);  

 testtömeg-index megállapítása.  

A mérések eredményeit a testnevelőkön kívül megismerik az osztályfőnökök, valamint az 

iskolai védőnő és az iskolaorvos is. 

Osztályfőnöki órák 

 kötelező egészségnevelő téma feldolgozása, melyek során kiemelt fontosságú a testi 

egészség mellett a lelki egészség. Igény szerint külső szakember/orvos, védőnő, 

egészségszervező/meghívása, valamint lehetőség szerint kortárssegítő középiskolások 

részvétele az osztályfőnöki órákon. A helyes testtartásra minden tanórán és minden 

évfolyamon figyelmeztetjük a tanulóinkat.  

 Az egészségfejlesztési és -nevelési program témaköreinek feldolgozására lehetőség van 

minden tantárgy keretein belül, erősítve a testi-lelki egészség magasabb szintre jutását 
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(osztályfőnöki, biológia-egészségtan, környezetismeret, természetismeret, etika, vizuális 

kultúra, ének-zene) 

Tanórán kívüli foglalkozások 

 Napközis foglalkozások 

 Délutáni szabadidős foglalkozások 

 Sportprogramok, 

 Hétvégi iskolai programok 

 Sportrendezvények, kulturális programok. 

 Kirándulások, erdei iskolák, túrák, sportprogramok 

Tájékoztató fórumok 

 Szülői értekezlet 

Módszerek 

 Az egészségfejlesztés szemléletének széleskörű elsajátítása az iskolában, meghívott 

előadó segítségével, pedagógusok, szülők, alkalmazottak, tanulók számára (egészségtan 

tanár más iskolából vagy egészségfejlesztésben szakirányú végzettséggel rendelkező 

szakember a szociális, egészségügyi területről, iskolaorvos, háziorvos, védőnő, ÁNTSZ, 

Kábítószer Egyeztető Fórum, vagy helyi civil szervezet munkatársa). 

 Az iskola környezetének gondozása.  

 Kirándulások szervezése 

Iskolai egészségvédelem 

a) Az iskolában végzett szűrővizsgálatok gyakorisága: 

 minimum 2 évente 

 a védőoltások beadása előtt 

 a pályaválasztást megelőzően 

b) Feltételei: 

 megfelelő hely, idő, tárgyi körülmények 

 a szülők tájékoztatása 

 az iskola jó kapcsolata az orvossal, védőnővel. 

c) Vizsgálatok: 

 a növekedés és a testi fejlődés mérése és minősítése (alultápláltság, elhízás) 

 a vérnyomás mérése (fejfájás, szédülés, orrvérzés) 

 a mozgásszervek vizsgálata (testtartási hibák, gerincferdülés, lúdtalp, 

mellkasdeformitások) 

 a látás vizsgálata (rövid-távollátás, kancsalság, színtévesztés) 
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 hallás vizsgálata 

A védőnői munka önálló területei 

a) A szűrővizsgálatok előkészítése 

b) Néhány vizsgálat önálló elvégzése: 

 érzékszervek vizsgálata 

 vérnyomásmérés 

 a mozgásszervek alapvizsgálata 

 a bőr, fejbőr látható elváltozásainak vizsgálata 

 súly, magasság, mellkörfogat mérése 

 golyva szűrése tapintása 

 mentális zavarok felismerése 

c) Egyéb önálló feladatok: 

 oltások előkészítése és megszervezése 

 iskola- egészségügyi dokumentumok és nyilvántartás vezetése 

 elsősegélynyújtás, az elsősegélynyújtásra való felkészítés 

 egészségnevelés (egyéni, csoportos) 

 tanácsadás (egyéni, csoportos) 

 tisztasági vizsgálat 

 kapcsolattartás a pedagógusokkal, szülőkkel 

d) Fogászati problémák, fogászati szűrővizsgálatok 

 Táplálkozás és szájhigiéné: 

 az édességfogyasztás csökkentése 

 fogmosás 

 A fogak alaki rendellenességei ( Fogszabályozás) 

 Fogbalesetek 

Iskolafogászati prevenciós szolgálat: - évente (csoportos ill. egyéni vizsgálat). 

Az iskola biztosítja a gyermekek vizsgálatához szükséges időt, s a vizsgálatok alatt a gyermekek 

felügyeletét. 

e) Felkészítés a pályaválasztásra 

 a pedagógusok lehetőségei a pályaválasztás elősegítésében 

 a gyerekek minél jobb megismerése 

 felvilágosítás, tájékoztatás 
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 az iskola és a védőnő pályaválasztást előkészítő feladata: a pályaalkalmasság 

megítélése 

Az iskola-egészségügyi tevékenység keretében a védőnő által önállóan ellátandó 

feladatok: 

1. Alapszűrések elvégzése a vonatkozó módszertani irányelvek szerint: 

 Testi fejlődés (testtömeg, magasság, mell-körfogat) 

 a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása, 

 érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás, színlátás)  

 vérnyomásmérés 

 mozgásszervi szűrővizsgálat 

 pajzsmirigy tapintásos vizsgálata 

2. A tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése 

3. Fejtetvességi szűrővizsgálatok végzése 

4. Védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése 

5. Elsősegélynyújtás 

6. Orvosi vizsgálatok előkészítése  

7. Kapcsolattartás szülőkkel (szülői értekezlet, fogadóóra), pedagógusokkal 

8. Részvétel az egészségtan oktatásában 

9. Krónikus betegek életvitelének segítése 

10. Az elvégzett feladatok dokumentációjának a vezetése 

11. Pályaválasztás segítése  

Az iskola-egészségügyi ellátást végző iskolaorvos és védőnő tevékenységét a nevelési –oktatási 

intézmény vezetőjével egyeztetett munkaterv szerint végzi. Együttműködik a gyermek, tanuló 

háziorvosával, körzeti védőnőjével, szakmai szervezetekkel. 

Az iskolavezetés és a pedagógusok feladatai 

A tanulók egészséges napirendjének kialakítása: 

 egyenletes terhelés 

 szünetek rendje, pihenés 

 szabad levegőn, udvaron való tartózkodás 

 tanítási időn kívül szabadidő 

 mozgásos tevékenységek 

 testnevelés óra 

 szakkörök 

 étkezések gyakorisága 
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 TV, videó, számítógép használata 

A tárgyi feltételek biztosítása 

Az iskola udvara: 

 sportudvar 

 játszórész 

 por- és balesetmentesség (sok fa) 

Tantermek: 

 tisztaság, higiénia 

 fűtés 

 világítás 

 légcsere 

 zajcsökkentés 

 berendezések (higiénia, tartósság, méretek stb.) 

Szaktantermek: 

 ének-zene, rajz, fizika-kémia, biológia, informatika, technika, hittan terem 

Tornaterem 

Könyvtár 

Tantestületi szoba 

Orvosi szoba 

Iskolapszichológusi szoba 

Ebédlő 

Zsibongó, folyosó 

Illemhelycsoportok és előterek 

Takarítás 

 szünetekben: bejárat, aula 

 naponta: a helységek padozata, berendezési tárgyai, konyha, ebédlő, - mellékhelyiségek, 

- hulladék- és szeméttároló, edények 

 időközönként: falak és mennyezet portalanítása, ablak- és ajtótisztítás, világítótestek 

takarítása, rovar- és rágcsálóirtás 

A személyi higiéné feltételei 

 tisztasági csomag 

 WC –papírhasználat 
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 rendszeres kézmosás 

A gyermekek táplálkozása és a közétkeztetés 

Az egészséges étrend követelményei: 

 változatosság (Sok zöldség!) 

 az állati eredetű zsírfogyasztás csökkentése 

 a cukorfogyasztás csökkentése 

 az összetett szénhidrátfogyasztás emelése 

 a sófogyasztás csökkentése 

A konyha és az ebédlő: 

 hűtőlánc-melegítőlánc 

 tálalóedények, poharak, tányérok, evőeszközök tisztasága (3 fázisú mosogatás) 

 esztétikus, higiénikus környezet kialakulása (a konyhalányoknak kötelező köpeny- és 

kendő használat!) 

A járványok megelőzésének módszerei 

Aspecifikus mód 

 személyi higiénés szokások megtanítása (kézmosás, fogápolás, tisztálkodás) 

 a környezeti higiéné szerepének hangsúlyozása (tiszta étkezőasztal, ill. helyiség, 

valamint a mellékhelyiségek) 

 az iskolai sérülések szabály szerinti ellátása 

 az egészséges életre nevelés részenként a biztonságos szexuális magatartás kialakítása 

Specifikus mód: 

 gyógyszeres védekezés (csak az orvos javaslatára, a szülő beleegyezésével) 

 immunizálással (védőoltásokkal - a házi gyermekorvos ill. az iskolaorvos feladata) 

Az iskolás gyermekek pszichés problémái 

1. Az értelmi fejlődés zavara, mentális retardáció 

2. Specifikus fejlődési zavarok 

3. Beszédhibák 

4. Viselkedési zavarok 

5. Enuresis (bevizelés) 

6. Enkoprezis (székletürítés szabályozásának képessége) 

7. Elektív mutizmus (bizonyos helyzetben való szótlanság) 

8. Az iskola készségek körülírt fejlődési zavarai 

9. Figyelemzavar-hiperaktivitás 
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10. Magatartászavarok 

11. Szorongásos zavarok 

12. Depresszió 

13. Ticbetegség (akaratlan izom-összehúzódások) 

14. Dadogás 

15. Speciális problémák 

A pszichés problémák felderítésében és megoldásában segítenek: 

A pedagógiai szakszolgálatok: 

 Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság 

 Logopédiai hálózat 

 Nevelési Tanácsadó 

 Gyermekpszichiátriai rendelések, gyermek - ideggondozók 

Gyermekjóléti szolgálatok 

Drogproblémák 

A drogfogyasztás felismerése 

Gyanújelek:  

A tanuló megjelenésének, viselkedésének változása: 

 a tanulmányi eredmények romlása 

 az érdeklődés csökkentése 

 az osztálytársakkal és az iskolával való kapcsolat lazulása 

 baráti kör megváltozások 

 hiányzások 

Teendők 

 pedagógusok folyamatos továbbképzése 

 a droghasználó fiatalok kiszűrése 

 konzultáció az iskolaorvossal, szülőkkel, szakemberekkel 

 az iskolában érvényesülő pozitív nevelői és kortársi hatások erősítése 

 felvilágosítás 

Beteg gyermekek az iskolában 

Rosszullét ellátása: 
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 pedagógus segítségnyújtásával: lázcsillapítás, hányás, hasmenés, orrvérzés, kisebb 

baleseti sérülések 

 szakember segítségnyújtásával: lázgörcs, különböző eredetű fájdalmak (fej, has, fog), 

eszméletvesztés, cukorbetegség rosszullétei, fulladás, nehézlégzés, kruppos tünetek, 

asztmás roham, allergia, komolyabb baleseti sérülések 

Krónikus beteg gyermek az iskolában 

A folyamatos iskolába járás feltételei: 

 szülői kérés 

 orvosi javaslat 

 segítőkész, megértő pedagógusok 

Krónikus betegségek: 

 szív- és keringési zavarok 

 allergiás betegségek, asztma 

 krónikus emésztőszervi betegségek 

 krónikus jóindulatú májbetegség 

 cukorbetegség 

 kövérség 

 táplálkozási zavarok 

 epilepszia 

 rosszindulatú daganatos betegségek 

 vérzékenység 

 vérszegénység 

 súlyos betegségek utáni állapot 

4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő munka iskolánkban egyrészt a 

pedagógusok és tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett 

módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

Ki kell alakítani az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli 

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségeket, valamint a pedagógus 

irányításával ezek életét tudatosan és tervszerűen kell fejleszteni. 
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2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele. 

A tanulói közösségek irányításában részt vevő nevelőknek munkájuk során figyelembe 

kell venniük a tanulók életkorához kapcsolódó személyiségváltozásokat. 

3. Az önkormányzás képességének kialakítása. 

A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell kialakítani a gyermekekben azt a 

képességet, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt tűzni, ennek 

eléréséért összehangolt módon bírjanak tevékenykedni, illetve az elvégzett munkát 

legyenek képesek értékelni. 

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Erősíteni kell a tanulói közösségeket irányító pedagógusok tudatos és folyamatos 

tevékenységtervező munkáját, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés 

csak akkor érvényesülhet, ha a gyermekek bekapcsolódnak, aktívan részt vesznek 

ezekben, és így sikerül elsajátítaniuk a közösségi együttéléshez szükséges magatartási 

és viselkedési formákat. 

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

Ki kell alakítani a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, 

viselkedési normákat, formai kereteket és ápolni kell azokat.  

A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását 

szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák 

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási 

folyamatba illeszkedő tanítási óra. 

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják 

a diákok motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. Ehhez a korszerű 

pedagógiai módszereket veszik igénybe. 

 A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük az érdeklődést a tanórai témák és a 

megszerezhető tudás iránt, s ezt az aktív figyelmet a gyermekeknél a tanulás végéig fenn 

is tartsuk. 

 A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat 

a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis 

állandó aktivitásukat biztosítják. 

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

hogy a pedagógusok nevelő – oktató munkája a lehetőségekhez képest a legnagyobb 

mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeikhez és az adott 

tantárgyakból nyújtott teljesítményeikhez. Ezért a nevelők előnyben részesítik az önálló, 

páros, csoportos, illetve kooperatív munkaformákat.  

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli 

tevékenységek segítik 

 Az alsó és felső tagozaton szervezzük a Széchenyi pontversenyt, melynek feladatai a 

sport és a tudomány területére egyaránt kiterjednek. A diákok ezen keresztül 

megmutathatják sokoldalúságukat, s nemcsak az iskola berkein belül, hanem azon kívül 

is.  
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 Minden év szeptember 21-én, Széchenyi István születésnapján, osztályaink elhelyezik a 

megemlékezés virágait az iskolai emlékfalnál. 

 Végzős tanulóink részt vesznek a Magyar Tudományos Akadémia előtti Széchenyi - 

szobornál minden évben megrendezendő koszorúzáson. 

 Az egyéni képességek és tehetségek kibontakoztatása érdekében az alsó és felső 

tagozaton megrendezésre kerül a Széchenyi Tanulmányi Verseny. 

 A különböző tantárgyak legjobbjai meghívást kapnak a Széchenyi Diákkörbe, melynek 

tagjai a tanév folyamán iskolánk névadójához kapcsolódó tartalmas programokon 

vesznek részt. 

 Intézményünk tanulásban, közösségi munkában kiemelkedő tanulóját, tanulóit (évente) 

javasoljuk a Széchenyi - díjra. 

 A pontversenyen győztes alsó és felső tagozatos osztályok jutalomkiránduláson vesznek 

részt.  

Ünnepeink: 

 Ünnepélyes keretek között fogadjuk az óvodából érkező elsős kisdiákjainkat, s az első 

hetekben iskolapolgárrá avatjuk őket. 

 Állami ünnepeinket méltó módon ünnepeljük meg: 

október 6., október 23. , március 15., június 4.  

 Karácsonyi ünnepkör 

Mikulás az iskolában, Luca napi vásár és népszokások felidézése az alsó tagozaton, 

fenyőfa állítása az aulában, betlehemezés és közös éneklés a fa alatt. 

 Farsang: 

Farsangi mulatság szervezése alsó, felső tagozaton. 

 Anyák napja:  

Édesanyák, nagymamák köszöntése osztálykeretben. 

 Évnyitó, évzáró ünnepély 

 Ballagás 

 Holokauszt, Trianon  emléknap ( 7-8. évfolyamon történelem órák keretében) 

Diákönkormányzat 

A diákönkormányzati munka hosszú évek óta folyik szervezetten az iskolában, egy DÖK - 

patronáló tanár vezetésével, akinek a munkáját az alsó tagozatról egy tanítónő segíti. 

Szervezeti felépítése: 

 Az osztályok 2 főt delegálnak a diákönkormányzatba. 

 A tagok meghatározott rendszerességgel ülnek össze, és beszélik meg az aktuális 

problémákat vagy feladatokat. Ez a diáktanács. 

 Az alsó tagozatosok is bekapcsolódnak a DÖK tevékenységébe. 3-4. osztályosokból álló 

kis csapat - egy tanítónő irányításával - segíti a nagyobbak munkáját. 
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Az iskolai életünkben a DÖK-nek a következő területeken van kezdeményező és szervező 

szerepe: 

 Diákügyelet (alsó tagozaton a 3-4. évfolyamosok 14-tól 16-ig, felső tagozaton 7.31-tól 

8.00-ig, majd az első és második szünetben) 

 A DÖK-nek véleményalkotási és javaslattételi joga van az iskolai házirend 

módosításában. 

 Diáknap, mely 1 tanításnélküli munkanap. Ezen a napon a diákok kívánsága alapján 

szerveződik a program. 

 Bolhapiac. 

 Kisállat kiállítás. 

 Hasznos anyag gyűjtés. 

 Az iskolai hagyományokban is szereplő programok támogatása. (Mikulás, karácsony, 

farsang, Luca-nap) 

Szakkörök: 

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de 

szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – 

a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – minden tanév elején az 

iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola 

dolgozója, de tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy pedagógus nincs jelen a foglalkozáson.  

Versenyek, vetélkedők: 

A tehetséges tanulók továbbfejlődését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) 

versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A 

legtehetségesebb diákokat felkésztjük az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is. Ezt a 

feladatot a szaktanárok, illetve a nevelők szakmai munkaközösségei végzik el.  

Tanulmányi kirándulások:  

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást 

szervezhetnek.(Tanévenként 1*2 vagy 2*1 nap). Az ezeken való részvétel a pedagógus és a 

tanuló számára egyaránt önkéntes. A kirándulás meghirdetésére akkor kerül sor, ha a 

tanulóközösség 90%-a ezt igényli. Az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket a szülőknek 

kell fedezniük. 

Erdei iskola: 

A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain 

kívül szervezhető, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-

egy tantárgyi téma feldolgozására kerülhet sor. Az ezen való részvétel a pedagógus és a tanuló 

számára egyaránt önkéntes A kirándulás meghirdetésére akkor kerül sor, ha a tanulóközösség 

80%-a ezt igényli. Az erdei iskolai foglalkozások felmerülő költségeit a szülőknek kell 

fedezniük. 
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Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások: 

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

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. Ennek 

összegét a szülőknek kell fedezniük. 

Pályázatok: 

Tanulóinkat ösztönözzük a pályázatokon való részvételre. Művészeti osztályaink rendszeresen 

bekapcsolódnak a Pataki Kerámia által meghirdetett képzőművészeti tehetségeket felkutató 

programba. 

Szabadidős foglalkozások: 

A nevelőtestület a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja felkészíteni a tanulókat 

azzal, hogy a felmerülő igényekhez, a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős 

programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, 

klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). Az ezeken való részvétel önkéntes, a költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. 

Iskolai könyvtár:  

A tanítási napokon látogatható. Segíti a tanulók egyéni tanulását, önképzését. 

Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület 

Az Újhegy-Sibrik DSE az iskola szabadidős sportját szervezi és támogatja. A DSE vállalja, 

hogy az iskola sportban tehetséges és kiemelkedő tanulóit felkészíti és versenyezteti a kerületi, 

budapesti és országos szintű rendezvényeken. 

Szervezi és támogatja az iskolai táborokat: 

 sporttábor (Boglárlelle) 

 nyári táborok (Erzsébet tábor) 

Újhegyi Uszoda 

Sportliget 

Újhegyi Közösségi Ház 

Kroó György Zeneiskola 

Közösségi Iskolák Szervezete 

Csatlakoztunk a „Közösségi Iskolák” szervezetéhez, amelyben hasonló gondokkal, 

problémákkal küszködő intézmények találhatók. Az ő segítségükkel, támogatásukkal 

szeretnénk a későbbiekben programkínálatunkat szélesíteni (pl.: további tanfolyamok indítása, 

ismeretterjesztő előadások szervezése, különböző ifjúsági klubok létrehozása, irodalmi estek 

meghirdetése). 

A pedagógiai programunk szemléletével összhangban, az iskolánk hosszú távon vállalja, hogy 

a „Köznevelés az iskolában” és a  „Közösségi tér” TÁMOP 3.1. 4B-13-2013-0001 pályázat  

„Partnerség és hálózatosodás” modulját a szakmai stáb útmutatásával, a mindennapi munkájába 
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beépíti. Együttműködik az iskolai lakókörzet (Kőbánya) társintézményeivel, szakmai -, civil-, 

egyházi-, alapítványi-, szülői, valamint diák-, sport- és önszerveződő közösségeivel, 

szervezeteivel. 

A kapcsolatépítés és együttműködés során lehetőséget teremt a partneri viszonyra, s egyben 

hasznosítja az említett szervezetekben rejlő erőt, hogy preventív módszerekkel, az iskolába 

beáramló társadalmi problémákra megfelelő választ adjon. Egyben képes legyen a fiatalok 

közösségi aktivitását növelni, a szabadidő minőségi eltöltését bővíteni, s mindezek minőségi 

megvalósulását a civil társadalom bevonásával elősegíteni. 

Az intézmény közösségfejlesztési szempontokat és újszerű, innovatív módszereket keresve és 

alkalmazva, olyan partneri együttműködéseket épít ki a szülőkkel és a bevonható civil-, egyéb 

szervezetekkel, amelyek alkalmasak a TÁMOP pályázat prior témáinak megjelenítésére is, 

mint a gyermekszegénység, az iskolai erőszak, a dizájner drogok használata a fiatalok körében, 

a fiatalok közösségi aktivitásnak hiánya, illetve túlzott online jelenlét csökkentése. 

Mindezek érdekében az intézményünk szakmai együttgondolkodást szervez a 

társintézményekkel, szakmai szervezetekkel, civil-, önszerveződő és szülői szervezetekkel, a 

lemorzsolódás megelőzésére, a pályaorientáció új eszközeinek megtalálására, a fiatalok 

motivációjának hatékonyabbá tételére… 

Az együtt gondolkodás célja az is, hogy a családot partneri viszonyba vonja be mindezek 

megvalósításba. 

Boldogságóra program 

2018. augusztusától bekapcsolódtunk a Boldogságóra programba több alsós és felsős osztállyal. 

Ma már közismert tény, hogy a boldogság nem mérhető anyagi természetű dolgokban. Nem 

azoknak a társadalmaknak a legmagasabb a boldogságindexük, amelyek a legtehetősebbek. 

A boldogsághoz vezető út tanulható. Sok gyerek nem tanulja meg az érzelmei kifejezését, 

sokszor maga sem tudja, mit érez. A Boldogságórák éppen ezt a hiányt pótolják. Játékosan 

gyakorolják rajtuk ezeket a készségeket, meséket hallgatnak, miközben persze egymáshoz is 

közelebb kerülnek.  

A program minden hónapra megad egy-egy témát, amelyet a gyerekekkel a saját tempónkban 

dolgozunk fel. Minden témához tartozik egy mese, egy dal és más segédanyagok, melyekkel a 

játékokat, gyakorlatokat még színesebbé tehetjük. 

 

Az „iskolaotthon”, napközi és a tanulószoba  

Az „iskolaotthon”, a napközi és a tanulószoba a tanórára való felkészülés helye. Az alsó 

tagozaton 1-4. évfolyamon az oktatás – nevelés a  régi iskolaotthonos rendszer szerint  működik. 

( egész napos oktatás) A tanórák és a szabadidő felváltva követik egymást lehetőség szerint, 

bár megnehezíti ezt a folyamatot a betanítás és a testnevelés órák magas száma. A felső 

tagozaton az 5-6. évfolyamon napközi, a 7-8. évfolyamon tanulószobai foglalkozások vannak. 

A tanítási szünetek munkanapjain összevont napközis csoportot működtetünk.  

 A szabadidő hasznos eltöltésének színterei a napközis tanulók számára a színház, mozi, 

sport, kézműves és kulturális foglalkozások, játéktanulás, pénteki kirándulás, tematikus 

csoportközi napközis programok. A napközibe felvett tanulók napi háromszori (reggeli, 
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ebéd, uzsonna), vagy napi egyszeri (ebéd) étkezésben részesülnek, melyhez a fenntartó 

által megállapított térítési díjakat az iskolában kell befizetni. 

5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, 

képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a 

munkaköri leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott 

munkarend alapján.  

A pedagógus:  

 napi rendszerességgel megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a 

tanulócsoportjában tanító nevelőkkel, és szükség esetén egyeztet velük;  

 tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a 

tanulók életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztésre, a módszertani innovációra, a 

rendelkezésre álló idő optimális kihasználására;  

 tanórai munkáját a tanulók adottságainak, haladási tempójának megfelelően 

differenciáltan szervezi;  

 a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni 

segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat;  

 gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai 

differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi 

versenyekre való felkészítés formájában is megtehet;  

 a tanulók tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel 

szolgálja, s maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök 

helyes tárolásáról, épségének megőrzéséről;  

 rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók tanulmányi munkáját annak figyelembe 

vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású 

legyen;  

 az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására, 

gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen;  

 a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal együtt értékeli;  

 a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi, s 

ennek keretében feladata a tanulók minél alaposabb megismerése, amit a tanulók állandó, 

tudatos megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, szükség 

szerinti családlátogatások és különböző vizsgálatok segítségével érhet el;  

 fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti és 

betartatja velük az iskola házirendjét;  

 biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 

fejlődjenek;  
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 feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások 

felfedeztetése, a tanulók spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése;  

 a félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb 

egy héttel a jegyek lezárása előtt megíratja;  

 a kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük együtt 

értékeli;  

 megismeri a tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői véleményeket, annak 

ajánlásait figyelembe veszi, és mérlegeli az érintett gyermekek tanításkor és 

osztályzásakor;  

 az iskolavezetés jóváhagyásával, a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban haladó 

tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet lehetőséget biztosítva a 

javításra;  

 foglalkozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető eszközöket;  

 állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó 

új tudományos eredmények megismerésére törekszik, és a módszertani fejlesztések 

körében tájékozódik;  

 a megtartott tanítási órát dokumentálja, az elmaradó és a helyettesített órákat vezeti és 

rögzíti a munkaidő elszámolásban; 

 lebonyolítja a különbözeti, a felvételi, és az osztályozó vizsgákat, 

 felügyelet vállal a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 segíti és szervezi az iskolai kulturális és sportprogramokat, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatokat lát el, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat végez, 

 megtartja a szülői értekezleteket, és a fogadóórákat, 

 részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részt vesz a továbbképzéseken, 

 felügyeli a tanulókat óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulásokat, iskolai ünnepségeket és rendezvényeket szervez, illetve részt 

vesz azokon, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű feladatokat látja 

el, 

 közreműködik az iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában, 

 szertárt rendez, szakleltárt vezet, és szaktantermet/osztálytermet tart rendben és dekorál. 

Helyi elvárás: 

Együttműködés a kollégákkal, szülőkkel, szakmai partnerekkel, szervezetekkel a 

pedagógiai munka hatékonysága érdekében. 

Nyitottság a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó 

visszajelzéseire, amelyeket felhasznál szakmai fejlődése érdekében. 
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Tájékozottság a korszerű szaktárgyi és pedagógiai eredményekről. Az ismeretek beépítése 

pedagógiai munkájába. 

6. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, melynek 

során maximálisan szem előtt tartja a gyerekek személyiségfejlődését. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével. 

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

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi 

és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi 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 

megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

Az osztályfőnök közvetlen pedagógiai tevékenységének jellemzői 

 Az 5-8. évfolyamon kötelező osztályfőnöki órák nevelési témái lehetnek: kötöttek, 

szabadon választhatók és aktuális eseményekhez kapcsolódóak.  

 Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a 

világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti a 

tanulókat a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a 

differenciált emberkép és identitástudat alakulásához.  

 A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti- és 

társadalmi környezetről, az emberről, és megismerteti őket a magatartási szabályokkal 

és etikai normákkal.  

 Szükség van azonban arra, hogy a javasolt osztályfőnöki program koncentrikusan bővülő 

ismeretrendszere már 5. osztálytól járuljon hozzá a fiatalok önismeretének, önfejlesztő 
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stratégiájának és erkölcsiségének alakításához (egészséges életmód, konstruktív 

életvezetés, magatartáskultúra, erkölcs- és vallásismeret).  

 Az életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával segíti elő a tanuló 

szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való beilleszkedését.  

 Segíti a tanulót kapcsolat- és viszonyrendszereinek felismerésében, értékes és hasznos 

kapcsolatok kialakítására és ápolására neveli.  

 Fejleszti a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus képességét 

az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt. 

A tankötelezettség teljesítése magántanulóként 

A tanulónak a közoktatási törvényben rögzített joga, hogy a szülő kérésére magántanuló legyen, 

továbbá hogy kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentését.  

Magántanuló szülői döntés alapján 

Az iskola igazgatója a bejelentés követő 3 napon belül köteles beszerezni a tanuló lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálat véleményét arról, 

hogy hátrányos-e ez a megoldás a tanulónak. 

A magántanuló felkészítése és értékelése 

Ha a tanuló a szülő döntése szerint lesz magántanuló, felkészítéséről a szülő gondoskodik.  

Az iskola abban az esetben köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, az ehhez szükséges 

pedagógusokról, ha szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós 

gyógykezelésben a gyermek és emiatt csak magántanulóként folytathatja tanulmányait. Erre az 

intézménynek tanulóként heti 10 óra áll rendelkezésére. 

Felmentés készségtárgyak alól 

A szülő kérelemmel élhet az igazgató felé, hogy a készségtárgyak tanulása alól felmenthesse a 

tanulót.  

7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 

7.1. A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai teendők 

Iskolai integrációs program 

Illeszkedés az iskolai pedagógiai programhoz (a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

integrációja). 
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Halmozottan hátrányos helyzet adódhat szociális helyzetből és a képességek fejlettségéből 

adódó hátrányokból. Ezek ellensúlyozását célozzák az iskolai nevelés-oktatás oktatási és 

szervezési formái. Fontos az egyéni különbségekre alapozott oktatás/nevelés kialakítása. 

Kiindulópontnak tekintjük, hogy a tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék, a személyiség 

széles dimenzióiban írható le. Így fontos szerepet kap módszereink között a differenciálás, mely 

nem azonosítható a felzárkóztatással, tehetséggondozással. A differenciálás mindenki számára 

a saját személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, a számára optimális fejlesztés 

biztosítását jelenti, figyelembe véve az előzetes tudását, speciális erősségeit, gyengeségeit, a 

tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését Az integrált nevelés célja a fenti állapot elérése. 

A program elemei: 

1. Integrációs stratégia kialakítása. 

2. Célok és feladatok meghatározása. 

3. Diagnosztizálás. 

4. Az elvárható eredmények meghatározása, mérése.  

Célok és feladatok 

1. Bukások minimalizálása. 

2. Hiányzások számának csökkentése. 

3. A továbbtanulás esélyeinek növelése. 

4. Az országos kompetenciamérések eredményeinek javítása. 

 A nevelőtestület folyamatos továbbképzése /belső továbbképzés a fejlesztő pedagógusok 

vezetésével, külső továbbképzés/, mely szemléletváltást eredményez. 

 Egységes követelmény- és eljárásrendszer kidolgozása és alkalmazása. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedésének segítése, képességeik 

fejlesztése, felzárkóztatásuk illetve tehetséggondozásuk megvalósítása. 

 Szakmai együttműködés erősítése az óvodákkal, nyílt napok / órák szervezése 

szülőknek, óvónőknek, gyermekeknek. 

Együttműködések, partnerségi kapcsolatok 

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat – esetmegbeszélések. 

Iskolaorvos, védőnő 

Nevelési Tanácsadó 

Iskolapszichológusok 

Rendszeres konzultáció és esetmegbeszélés. 

Középfokú oktatási intézmények  

Kölcsönös szakmai összejövetelek szervezése, a pályaválasztás előtt álló tanulók és szüleik 

tájékoztatása. 

 

Önkormányzat  
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Az intézmény lehetőséget nyújt az önkormányzatok számára, hogy rendezvényeiket itt helyben 

tartsák meg, teret engedve így a lakótelep közösségének, hogy jobban megismerjék a kőbányai 

kisebbségek szokásait, kultúráját. 

Civil szervezet 

Katolikus és Református Egyház- ifjúsági tagozata 

7.2. A tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarokkal összefüggő 

pedagógiai tevékenység  

A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztő foglalkozások 

során a gyermekek számára, nem konkrét tananyagot tanítunk, nem korrepetálunk, hanem olyan 

alapkészségeket fejlesztünk, amelyek a gyermekek iskolai teljesítményét javítják. 

A komplexitás elvének érvényesítése szellemében a fejlesztés az alábbi területeket öleli fel:  

 mozgás (nagy- és finommozgás),  

 testséma ismeret,  

 téri orientáció,  

 percepció (vizuális, auditív, kinesztetikus, taktilis), melyekhez mindig kapcsolódik a 

verbális tudatosítás.  

A fejlesztésbe bekerülők köre  

Azon tanulók, akik az intelligencia szintjük alapján elvárhatóan lényegesen alacsonyabb 

tanulási teljesítményt mutatnak.  

A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok (továbbiakban: 

szakértői bizottságok) tanulási képességvizsgálata alapján részképesség zavarokkal, tanulási 

nehézséggel, illetve másodlagosan kialakuló magatartási zavarokkal küzdők.  

A képességfejlesztés a szülő beleegyezésével és aktív támogatásával végezhető. A fejlesztés 

tartalmilag kiterjed mindazon részterületekre, amelyeket a szakértői bizottság megjelöl 

(mozgás, testséma, téri orientáció, percepciófejlesztés, stb.). 

Szervezeti formái  

 Egyéni fejlesztés (1 fő),  

 Kiscsoportos fejlesztés (2 - 3 fő),  

a szakvéleményben illetve a szakértői véleményben rögzített óraszámok szerint.  

A fejlesztés célja  

A fejlesztő foglalkozások célja a részképességekbeli hiányosságok felszámolása, a tanulási 

nehézségek kompenzálása, valamint a tanulási zavarok következtében másodlagos tünetként 

megjelenő magatartási-, viselkedési- és beilleszkedési zavarok kialakulásának 

megakadályozása. 

Személyiségfejlődés, boldog, egészséges, erkölcsös ember  

Pozitív énkép, jó kommunikációs képesség  
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Idegrendszer fejlődésének biztosítása  

Mozgásfejlődés  

Érzelmi élet fejlődése  

Beszéd fejlődése  

Érzékszervek fejlődése  

Prevenció, reedukáció  

Részképesség zavarok megszüntetése  

Figyelem-, viselkedési-, tanulási zavarok csökkentése  

Egészséges működéssel való ellensúlyozás (korrekció, kompenzálás) 

Ismeretek bővítése  

Iskolai szerepeknek, elvárásoknak való megfelelés.  

A fejlesztés elmélete és módszertana  

A tanulási alkalmasság megítéléséhez szükséges pszichikus funkciók:  

 elemi mozgások összerendezettsége, 

 jó egyensúlyérzék, 

 megfelelő finommozgások (szem-kéz koordináció, a szemmozgás koordináltsága 

beszédmozgás), 

 kialakult laterális dominanciák, 

 megfelelő testséma-ismeret, 

 jó térérzékelés, térirányok felismerése térben és síkban, 

 reprodukáló képesség térben és síkban, 

 pontos és differenciált vizuális észlelés,  

 forma, méret, szín pontos felfogása,  

 azonosság, különbözőség felismerése,  

 összetartozó részek értelmes egészként való észlelése (Gestalt-látás), 

 megadott formák–színek megtalálása, kiemelése egy képi környezetből (alak - háttér 

differenciálás),  

 vizuális információk sorba rendezése, szekventálása (szerialitás), 

 a hallott (auditív) információk pontos észlelése, megkülönböztetése – adott hangok 

kiemelése,  

 auditív analizáló-szintetizáló képesség, 

 megfelelő szintű beszédkészség, 

 a látott-hallott információk összekapcsolásának képessége, motoros visszaadása (a 

keresztcsatornák együttműködése),  

 megfelelő szintű fogalmi és problémamegoldó gondolkodás, 
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 rövid idejű vizuális-verbális memória,  

 szándékos figyelem - kb. 10 perces figyelemkoncentráció.  

Ütemterv az egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez  

Szeptember: szintfelmérések, szűrővizsgálatok, csoportalakítások, egyéni fejlesztési tervek 

kidolgozása, a kijelölt fejlesztési területek negyedévenkénti felülvizsgálata, havonkénti 

nyomon követéssel az egész tanév folyamán.  

Szeptembertől januárig: egyéni és csoportos fejlesztések.  

Február: értékelések, tájékoztatás a szülők felé.  

Februártól májusig: egyéni és csoportos fejlesztések.  

Június: értékelések, tájékoztatás a szülők felé.  

Mérőeszközök:  

Az iskola fejlesztőpedagógusai által kidolgozott egységes mérőeszközt alkalmazzuk a 

szűrővizsgálatok elvégzéséhez, mely a követőmérések elvégzését is lehetővé teszi. Ezen 

mérések 1 – 2. évfolyamon kiegészülnek még az országosan is kötelező DIFER méréssel, 

valamint az iskola pszichológusok által végzett csoportos vizsgáló módszerekkel (EDTFELDT, 

DPT – BETŰK ÉS MÉRTANI FORMÁK, és Figyelem-teszt). 

Módszerek  

Életkori sajátosságokhoz alkalmazkodóan, lehetőség szerint játékos formában, az érzelmi 

motivációra építve kerülnek kialakításra.  

Kidolgozott fejlesztő programok  

Sindelar-program  

Tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban.  

Egyéb fejlesztő terápiák   

 Mozgás, illetve idegrendszer fejlesztő tornák 

 Beszédfejlesztés  

 Érzékszervek működésének fejlesztése  

 Érzelmi intelligencia  

 Számolás, írás, olvasás zavarok kezelése  

 Viselkedés korrekciós módszerek  

 Figyelemfejlesztő gyakorlatok  

 Kommunikációs készség fejlesztése  

 Tanulást segítő programok  

 Informatika és audiovizuális technika alkalmazása  
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A fejlesztés fő területei  

Nagymozgások  

Kúszás, mászás, járás, futás, ugrások, dobás, szökellések, önazonosság, testfogalom, testséma, 

testi egészség.  

Szenzomotoros integráció (érző-érzékelő idegi szabályozás összhangja)  

Egyensúly, ritmus, téri- és idői tájékozódás, reakcióidő növelése, kinesztetikus és taktilis 

érzékelés, téri orientáció, laterális dominancia fejlesztése.  

Perceptuomotoros készség (érzékelő-észlelő mozgások)  

A halláshoz és a látáshoz kapcsolódó érzékelő-észlelő mozgásfejlesztések, hallási 

diszkrimináció, hang-szó-szöveg összefüggése, szerialitás, vizuális diszkrimináció, 

szemmozgás koordináció, alak-háttér megkülönböztetése, vizuális emlékezet, finommozgások 

vizuomotoros koordinációja, térbeli formaészlelés, azonosságok– különbözőségek meglátása, 

vizuomotoros integráció.  

Személyiségfejlesztés  

A foglalkozások légköre, az életkori sajátosságok figyelembevétele, a játékosság mind 

hozzájárulnak a jótékony cserehatáshoz mely végső soron a pszichomotoros és a motoros-

pszichés kiegyensúlyozott fejlődését eredményezi.  

Pszichomotoros fejlesztés részterületei  

Téri–idői tájékozódás  

A testséma és a téri tájékozódás két olyan terület, amelyek a fejlesztés folyamán 

szétválaszthatatlanok egymástól. Elméletben a pontos meghatározás és megértés érdekében 

szétbonthatók, de a gyakorlatban már csak a térben való elmozdulás, hely-helyzetváltoztatás 

miatt is összekapcsolódnak. Inkább hangsúlyeltolódásról beszélhetünk az egyik vagy másik 

terület javára. Ha rangsorolni szeretnénk, akkor azt mondhatjuk, hogy a testséma 

részképességeink egyik alappillére, amelyre a téri tájékozódás épül. Részképességeink mereven 

nem választhatók el egymástól, az egyik megléte szükséges a másik fejlődéséhez. 

Testséma  

Ezen terület alapja a testkép kialakulása, a test testrészeinek megismerése. A tanulóknak meg 

kell ismerniük saját testük felépítését, meg kell tapasztalniuk testrészeik létét, kiterjedését, és 

természetesen meg is kell tudniuk nevezni azokat. Fel kell velük fedeztetni testüket, annak 

azonosságait és különbözőségeit, és mindezekkel együtt elfogadtatni velük. A testről alkotott 

kép kialakítása a mozgásban fejeződik ki, csakis mozgással együtt tapasztalható meg. Először 

a főbb testrészeket kell megismerni, megnevezni, majd ezt követik a testrészek részei. A 

folyamat része a szimmetria fokozatos tudatosítása is. A fejlesztés legfontosabb eszköze a 

tükör, melyben a tanulók látják magukat, másokat, ténylegesen szembesülnek saját – és mások 

– testének tulajdonságaival. (méret, alkat, színek). A gyakorlati munka során nem csak a 

testrészeik helyét, nevét, kiterjedését tanulják meg, hanem azok funkcióját, mozgathatóságát is. 

Ez már a testfogalom tudatosítását segíti elő. Fontos a testrészek többféle módon történő 

érzékeltetése, ennek megfelelően a jobb-bal színnel, szalaggal történő jelölése, jobb-bal fo-

galmának fokozatos kialakítása. Kezdetben elég csak érzékeltetni a két oldal létét (jobb=be-

mutatkozós kezünk, bal=dobogó szívünk), a megnevezés később is ráér.  

Téri tájékozódás  
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A saját test pontos ismerete, viszonyítása ad segítséget a térben való eligazodáshoz. A tanulók 

önmagukhoz viszonyítva lesznek képesek meghatározni a környezetükben lévő tárgyak 

elhelyezkedését, később pedig a dolgok helyét egymáshoz viszonyítva is meg kell tudniuk 

határozni. A testsémához tartozó ismereteket a mozgás rendszerén belül sajátítják el, hiszen e 

tevékenységi forma áll legközelebb fejlettségi szintjükhöz. Mozgás közben van lehetőségük 

arra, hogy megtapasztalják a térirányok elhelyezkedését, majd később a térben való 

elmozdulások neveit (előre, hátra, oldalra, mellette, mögötte, alatta, fölötte). Ezeket a 

tapasztalatokat nehéz megfogalmazni, nem mindig tudjuk számukra megfelelően szavakba 

önteni. Kezdetben el kell fogadnunk azt, hogy a térben el tudnak igazodni, értik a térirányokat 

jelölő szavak jelentését. Az önálló meghatározás, megnevezés elég lesz később is. Minden, ami 

állandóan változik nehezebben felfogható, de ha nap mint nap tapasztalják a folyamatos 

változásban rejlő állandóságokat, akkor hamarabb bevésődik. A mozgás az, melynek elemei 

megismételhetők, követhetők, és térben nemcsak láthatók, hanem tapasztalhatók, 

kivitelezhetők is. Ugyanakkor a mozgás már önmagában véve is egy örömforrás a tanulók 

számára.  

Idői tájékozódás  

Az idői relációk, összefüggések megértése talán a legnehezebb a tanulók számára. Míg a 

mozgás kivitelezhető, érezhető, látható, addig az időben való tájékozódás megfoghatatlan 

számukra. Segítő tényező, ha mindent valamilyen eseményhez, cselekvéshez, tevékenységhez 

kötünk.  

A lateralitás ( oldaliság) kialakulása 

Szem-kéz-láb dominancia (egyik vagy másik oldal hangsúlyozottsága)  

A gyerekekgh születésüket követően már elkezdenek mozogni, és ehhez kapcsolódva kezd 

kirajzolódni a mozgásközpont helye az agyban. Az emberiség nagyobb százalékára az agy 

baloldali féltekéjének domináns szerepe a jellemző, ami eredményezi – ha semmilyen zavaró 

tényező nem befolyásolja – a jobb oldali szem-kéz-láb dominanciát. A lateralitás kialakulása 

egy igen hosszú folyamat, mely a kisgyermekkor, óvodáskor egészét felöleli. Fejlődésének 

alapja egy megfelelő mozgás- és érzékszervi fejlődés, mely folyamat végkifejletének tekinthető 

a dominancia kialakulása.  

A testséma fejlesztésének nagy szerepe van az oldaliság alakulásában. A páros testrészek 

felfedeztetésével, érzékeltetésével, megérintésével alakul ki tudatukban a két oldal léte. A 

gyakorlati munka során fontos az állandó szóbeli megerősítés arra vonatkozólag, hogy ezekből 

kettő van (pl.: Érintsd meg az egyik térded! Most érintsd meg a másik térded is!) Az ilyen típusú 

gyakorlatok során szerzett tapasztalatok sokaságából alakul ki az oldalak elkülönülése, azok 

megnevezése, megkülönböztetése; a tér irányokra történő felosztása, ennek eredményeként 

pedig a lateralitás.  

A kezesség megállapítása nem minden esetben egyszerű. Pontos megfigyeléseket kell végezni 

a tanulók tevékenységeit vizsgálva. Azoknál a feladatoknál, ahol a két kéz közös munkájára 

van szükség (pl.: gyümölcsszeletelés), egyértelműen nem dönthető el. A nehezebb feladatok 

kivitelezését általában a domináns kéz végzi (pl.: tárgyak egyensúlyozása, guruló tárgyak 

megfogása). Tapasztalható a vegyes kezűség problémája is, amikor a tanuló egyik keze sem 

domináns, hol az egyiket, hol a másikat használja. Találkozhatunk, olyan esetekkel is, amikor 

a kezességhez nem azonos szem-láb dominancia párosul (pl.: jobb kezességhez bal láb 

használat társul).  

A fejlesztő munkát a nagymozgások területénél érdemes kezdeni, összekapcsolva a testséma- 

és téri tájékozódás alakításával. Hiszen, ahogyan az előzőekben említésre került, az oldaliság 
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kialakulásának talaja a testséma (páros testrészek), ami szorosan összekapcsolódik a téri 

tájékozódás fejlődésével a mozgás keretén belül.  

Mozgásfejlesztés  

A mozgás a tanuló legtermészetesebb megnyilvánulási formája, mondhatnánk lételeme. A 

mozgásos tevékenység az alapja egészséges fejlődésüknek. Fejlesztő hatással bír egész énjükre, 

szellemi és fizikai állapotukra egyaránt. Kedvezően befolyásolja személyiségfejlődésüket, 

ugyanakkor a környezet által közvetített információk nagy részét mozgásos tevékenységek által 

szerzik meg. A mozgás fejleszti a tanulók testsémáját, téri tájékozódását, egyensúlyérzékét, a 

test összerendezett (koordinált) mozgását, állóképességét, izomrendszerét, testi erejét.  

Sok más fejlesztési területtel összekapcsolódik, jelen esetben mondhatjuk, hogy a fejlesztő 

munka alapja. A mozgásfejlesztés egyik fontos szabálya a fokozatosság elvének érvényesítése, 

a nagymozgásoktól haladva a finommozgások felé. Csak akkor szabad a következő, nehezebb 

gyakorlatot végeztetni, ha az előzőt teljes biztonsággal kivitelezni tudja a tanuló. A másik 

fontos követelmény a többszöri helyes bemutatás a fejlesztő személy részéről, ugyanakkor a 

pontos megfigyelés és lemásolás a tanulók részéről.  

Nagymozgások  

Ide tartoznak az elemi mozgások (járás, futás, ugrás, csúszás, kúszás, mászás, dobás). A 

mozgásformák nem veszíthetnek fontosságukból, hiszen az adott mozgássor egyszerre több 

funkciót is fejleszt. A fokozatosság elvét betartva, és a folyamatos ismétlések eredményeként a 

mozdulatok vagy mozgássorok egyre pontosabbá válnak, tovább finomodnak, részleteiben 

pedig specializálódnak (pl.: a szökdelésből ugrás lesz).  

A gyakorlati munka során fejlesztési sorrend csak abból a nézőpontból alakítható ki, hogy mely 

terület, funkció fejlesztésével kapcsoljuk össze a tevékenységet, hiszen valamennyi 

mozgásforma nehézségi foka változtatható, még a legegyszerűbb is bonyolítható. A mozgásos 

gyakorlatokat mondókákkal, rövid versekkel érdekesebbé lehet tenni, ami jó hatással van a 

ritmusérzék fejlődésére.  

Finommozgások  

A mozgások e csoportjába azon mozdulatok, tevékenységek tartoznak, melyek kivitelezéséhez 

a kézre van szükség. Úgy is szoktuk említeni, hogy „kézügyesség". Fontos, hogy az írástanulás 

folyamata minél kevesebb nehézségekbe ütközzön, ugyanakkor a kézügyességre a többi 

tantárgy ismereteinek elsajátításánál is igen nagy szükség van.  

A finommozgások fejlesztésének alapja a kéz és az ujjak izomzatának erősítése és lazítása, az 

ujjmozgások tökéletesítése, a kéz mozgékonyságának fejlesztése. A gyakorlati munkához 

számos tevékenység tartozik.  

Ezek a következők: ujjgyakorlatok játékos mozdulatokkal, rövid ritmusos mondókákkal, 

versekkel kísérve. Színezés, rajzolás, vonalvezetési gyakorlatok, ragasztás, nyírás, gyurmázás, 

festés, varrás, ujjbáb készítés. A kéz ügyességének fejlesztése során is ügyelni kell a 

fokozatosságra. Soha nem szabad a munkát a feltárt hiányosság gyakoroltatásával kezdeni. 

Mindig egy alacsonyabb szintű tevékenység begyakoroltatása alapozza meg a következő 

nehezebb funkció fejleszthetőségét, fejlődését. Fontos, hogy megtaláljuk azt a területet, ahol a 

feladatvégzés szinte tökéletes, ezáltal biztos alap a kiinduláshoz, ugyanakkor már a tréning 

kezdetén sikerélményhez jut a tanuló.  

Egyensúlyérzék  
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A helyzet-helyváltoztatás, mozdulat, mozdulatsor, egyszóval mindenféle mozgás esetében jelen 

van az egyensúlyozás. Ahhoz, hogy a motoros tevékenységeket kivitelezni tudjuk, 

nélkülözhetetlen az egyensúlyérzék bizonyos fejlettségi foka. Ezt a területet éppen olyan fontos 

fejleszteni, mint a többit. A szakirodalmak az egyensúlyozó képesség fejlődésének első jelentős 

kezdeti szakaszának a 4-8 éves kort jelölik meg. A fejlesztő tréning folyamán – mint 

valamennyi képesség esetében – szintén figyelni kell a fokozatosság elvének betartására. Ennek 

megfelelően a nagyobb alátámasztási felületen végzendő feladatoktól kell haladni a kisebb 

felületeken végzendő gyakorlatok felé. Természetesen a nehézségi fokozatokat is figyelembe 

kell venni.  

Beilleszkedési és magatartási zavarok  

A beilleszkedési és magatartási zavar komplex jelenség, a személyiség problémája, amelyben 

értelmi, érzelmi és akarati tényezők ötvöződnek.  

A zavar létrejötte egy folyamat eredménye, melynek kezdete többnyire az első óvodás-iskolás 

években és a családi háttérben keresendő.  

Általános feladatunk súlyos magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő tanulóknál a 

pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolat felvétele, és szakvélemény kérése.  

Helyi feladatunk a szakértői bizottságok pszichológusainak javaslatai alapján pedagógiai 

módszerekkel a tanuló támogatása, osztályközösségbe történő visszaillesztése, és 

kapcsolatainak javítása osztály- és iskolatársaival.  

A kitűzött célok elérése érdekében folytatott tevékenység alatt mindvégig előttünk áll, hogy 

minden gyerek individuum.  

A beilleszkedési zavarok okának ismeretében a problémákat három csoportba soroljuk:  

  Pszichés zavarok állnak a probléma hátterében (önértékelési zavar, gyenge fékrendszer, 

konfliktuskezelési deficit, sérülékeny kudarctűrő képesség, tolerancia hiány, szabálytartás 

hiánya), illetve különböző kompenzációs mechanizmusok, mint projekció, elfojtás, 

agresszivitás, stb.  

  Tanulási nehézségek váltják ki a problémát (percepció-dyslexia, dysgrafia, figyelem-

hiperaktivitás, kommunikáció-autisztikus jelek, a szenzomotoros mozgás fejletlensége, 

csak szekunder jellegű memória).  

  Rossz vagy hiányos szocializáció okozza a problémát (túlzott engedékenység, szeretet- és 

figyelemhiány, túlzott elvárások stb.)  

A további célok csak az okok (részleges) elhárításával érhetők el, ennek megfelelően a fenti 

csoportok mindegyike számára más-más feladatok adódnak.  

Fő célunk minden gyermek számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi 

fejlődést, a testi-lelki és szociális kibontakozást, hogy belső harmóniában, önmagával és 

környezetével egyensúlyban éljen. 

Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

I. Pszichés zavarok esetén:  

Az adott diszfunkció 

csökkentése, esetleg 

megszüntetése, a korábbi 

fejlődési szakaszban 

gyökerező hiányosságok és 

Az okok (diszfunkció) 

felkutatása különböző 

diagnosztikai módszerekkel  

Életkorának megfelelően a 

tanuló is értse meg a 

problémát.  

Érezze szükségét és fogadja 

el a segítségnyújtást.  
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torzulások feltárása, 

rendezése, újratanulása. 

Érzelmi életük egyensúlyban 

tartása, sikereik és kudarcaik 

egészséges feldolgozásának 

segítése. 

 A kompenzáló 

magatartásformák 

elhagyása. 

 

A diszfunkció kezelése 

megfelelő terápiákkal 

(iskolapszichológus):  

- személyiségfejlesztés  

egyéni és csoportos  

tanácsadás, relaxáció  

kognitív terápiák, elsődleges 

és másodlagos kontroll 

erősítése  

- kommunikáció  

szerepjátékok  

szerepáttétel  

szituációs játékok 

Kooperáljon (tanácsadó- 

kliens kapcsolatban).  

Csökkenjenek a 

szorongások.  

A megküzdő 

mechanizmusok 

erősödjenek.  

Érzelmi reakcióik a 

helyzethez adekvátak 

legyenek.  

Kompenzáló 

mechanizmusaik száma és 

intenzitása csökkenjen. 

II. Tanulási zavar esetén:  

A tanulási nehézség 

csökkentése vagy 

megszüntetése  

(ez feltételezi az ezt kiváltó 

ok megszüntetését).  

 

Beszédfejlesztés 

(logopédus):  

- arány- és hangsúlyeltolódás 

alkalmazása,  

- a környezet pontos 

észlelésén és tapasztalásán 

alapuló fejlesztés.  

A tanulási zavart kiváltó 

okok felderítése és 

kiküszöbölése a fejlesztő 

pedagógusok által.  

Képesség és készségszint 

felmérés.  

Fejlesztő, felzárkóztató 

programok kidolgozása 

személyre szabottan, 

részleges kiemeléssel, arány 

és hangsúlyeltolódással.  

A támasztott követelmények 

pontos, objektív 

meghatározása az egyén 

lehetőségeihez mérten.  

A teljesítményorientáltság 

csökkentése.  

Oldott, bensőséges, 

szeretetteljes légkör 

megteremtése.  

Valamennyi apró, pozitív 

irányba történő változás 

megerősítése.  

A negatív kompenzáló 

magatartás ignorálása, más 

A fejlesztő és fejlesztett 

összmunkája eredményeként 

fejlődés, változás 

mutatkozzék.  

(A fejlődés mértéke és 

ritmusa problémánként és 

tanulóként változó.)  

Legyen látható eredménye a 

fejlesztésnek az adott tanuló 

korábbi szintjéhez képest.  
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kompenzálási lehetőségek 

feltárása, az okok 

megszüntetése.  

Törekvés a szülőkkel való 

együttműködésre.  

 

 

III. Szocializációs zavar 

esetén:  

mivel a problémák 

rendszerint a korai 

szocializáció rendellenes 

tanulási folyamatából, 

illetve a családi 

diszfunkciókból, vagy a 

szűkebb környezetéből 

erednek, ezért a problémából 

adódó zavarokat csupán 

csökkenteni tudjuk, de 

megszüntetni nem.  

Célunk tehát a kompenzálás 

és a kooperáló szülők 

segítése a nevelési 

kérdésekben.  

 

 

 

 

Fontos, az életkori 

sajátosságok ismeretében, az 

iskolás gyermektől elvárható 

viselkedésformák, és a még 

nem követelhető kontroll 

szétválasztása.  

Pontos meghatározása 

annak, amit elvárunk a 

gyermektől és ennek a 

gyermek számára jól érthető 

(életkorának megfelelő) 

közlése.  

Feladatunk a pozitív 

modellnyújtás, a pozitív 

megerősítés és a minősítés.  

A gyermekben rejlő pozitív 

értékeknek kiaknázása.  

Szeretetteljes, meghitt légkör 

megteremtése.  

Tudja, hogy mit várnak el 

tőle.  

Döntéshelyzetben tudjon jó 

és rossz, helyes és helytelen 

között választani.  

Legyen képes elfogadni és 

követni a pozitív modellt.  

Érezze tanárai, nevelői jó 

szándékát.  
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 Felzárkóztatás, a tanulási kudarcnak kitett tanulókkal való foglalkozás 

Az iskolába járó tanulók jelentős része szociális, műveltségi hátránnyal küzd. Felzárkóztatásukhoz 

a tanórán kívüli korrepetálások, speciális, egyéni foglalkozások nyújtanak segítséget, és lehetővé 

teszik a hátrányok minimalizálását vagy lehetőség szerinti megszüntetését. Ennek leghatékonyabb 

eszközei a rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés, családlátogatások, szülői értekezletek, 

fogadónapok, nyílt tanítási napok. A felzárkóztatásra szoruló tanulókkal való foglalkozást 

differenciált oktatással igyekszünk megoldani. 

Felzárkóztatásra szorul a gyermek, ha  

 szórt figyelmű;  

 nehezen tud koncentrálni;  

 gyorsan felejti, és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat;  

 túlmozgásos vagy túlzottan lassú;  

 kézügyessége fejletlen;  

 lassan vált át egyik feladatról a másikra;  

 olvasási, helyesírási, matematikai problémái vannak;  

 a szakértői bizottság javaslata alapján egyéni fejlesztést igényel. 

 valamely részképesség területén adódó lemaradás miatt.  

A felzárkóztatás célja  

 A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály illetve az iskolai közösségbe való 

bekapcsolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség 

megteremtése.  

 Készségek, képességek fejlesztése.  

 A napi tanulás feltételeinek biztosítása, a korrekciós tevékenység és a korrepetálás révén a 

napi lépéstartás megszervezése, az eredményes tanulási folyamat megszervezése.  

 Valamely részképesség területén megnyilvánuló hátrány kompenzálása.  

 Viselkedési szokások kialakítása, változtatása, gyakorlati alkalmazása, az általános emberi 

normák, valamint az iskolai házirend szellemében.  

 Pályára irányítás, pályaválasztás, a beiskolázás segítése.  

Tevékenység  Módszer  Felelősök  Határidő 

1. A tanulási 

kudarcnak kitett 

tanulók felismerése  

 

képességek felmérése 

iskolába lépéskor: 

szűrővizsgálat év 

elején (pl: DIFER 

mérés)  

- képességek 

felmérése az  

pedagógus, fejlesztő 

pedagógus, 

gyógypedagógus  

 

Tanév eleje 
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iskoláztatás 

folyamán;  

 megfigyelés tanító, szaktanár,       

osztályfőnök, 

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus  

folyamatosan 

 dokumentumelemzés 

(a tanuló iskolai 

produktumainak 

célirányos 

áttekintése)  

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, 

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus  

tanév eleje ill. 

közben  

 Beszélgetés 

tanulóval, 

konzultáció a 

szülővel 

 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök 

fejlesztő pedagógus 

folyamatos 

 A tanulók tanulási 

szokásainak 

felmérése (kérdőív) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök  

 

első félév 

2. A tanulási 

kudarcnak kitett 

tanulók fejlesztése  
(az iskolán belül) 

egyéni fejlesztés 

(fejlesztési terv 

alapján)  

pedagógus, fejlesztő 

pedagógus, 

gyógypedagógus  

folyamatos 

 differenciált 

tanóravezetés  

 

minden pedagógus folyamatos 

 korrepetálás 

 

érintett pedagógus folyamatos 

 napközi, tanulószoba napközi, tanulószoba folyamatos 

 előkészítő évfolyam 

(az első osztály 

sikertelen elvégzése 

esetén az első osztály 

megismétlése a szülő 

kérésére) 

tanító,  

fejlesztő pedagógus 

év vége 

 mentesítés bizonyos 

tárgyak értékelése) 

alól ( 2018. 09. 01-től 

kifutó rendszerben 

igazgató, tanító, 

szaktanár,  

szakértői bizottság 

szakemberei,  

tanév eleje, illetve 

folyamatos  

 

 tanulásmódszertan, 

tanulás tanítása 

osztályfőnök 

napközi, tanulószoba 

folyamatos 

 tréning 

(tanulástechnika, 

koncentráció, stb.) 

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus 

pedagógus 

folyamatos 



57 

 

3. A tanulási 

kudarcnak kitett 

tanulók fejlesztése  
(iskolán kívül)  

 

a tanulási zavarokkal 

küzdő tanulók 

speciális 

szakemberekhez 

történő irányítása 

(szakszolgálat, orvosi 

intézmények) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, 

fejlesztő pedagógus 

folyamatos 

4. A fejlesztés 

hatékonysága, 

értékelés  

a tanulók tanulási 

szokásainak 

felmérése (kérdőív)  

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök 

tanév vége 

 dokumentumelemzés 

(a tanuló iskolai 

produktumainak 

célirányos 

áttekintése)  

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, 

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus  

tanév vége 

 megfigyelés  

 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, 

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus  

folyamatos, ill. tanév 

vége 

 

 tanulmányi 

eredmények 

elemezése 

(dokumentumelem-

zés)  

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, 

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus  

tanév vége 

 beszélgetés tanulóval, 

konzultáció a 

szülővel 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök 

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus 

tanév vége 

Az iskolai nevelő-oktató munkában a tanulási zavar vagy a tanulási nehézség magatartászavarral 

és a szociális hátránnyal gyakran együtt jelentkezik, egymással szoros kölcsönhatásban van.  

A tanulási nehézség vagy a tanulási zavar oka lehet születési, fejlődési rendellenesség illetve 

fogyatékosság vagy kisgyermekkori betegség.  

Ez megmutatkozik a következőkben:  

 az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjén (hibás ejtés, szegényes szókincs, a 

szövegemlékezet fejletlensége).  

 olvasás-írás és a számolás zavara  

 mozgáskoordináció zavara  

 kialakulatlan testséma, tér- és irányérzékelési bizonytalanság  

 ritmusérzék fejletlensége  

 a vizuális elemző- és megfigyelőképesség gyengesége  

 a tartós figyelem hiánya  
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Az iskolai tanulási kudarcok hatására a tanulókban olyan pszichés tünetek alakulnak ki, (érzelmi 

labilitás, szorongás, önbizalom hiánya, hiperaktivitás stb.) amelyek kedvezőtlen magatartási 

megnyilvánulásokat eredményeznek.  

Ehhez társulnak olyan szociális kapcsolati zavarok, mint például a nem megfelelő anya- gyermek 

kapcsolat, az ingerszegény környezet, az elhanyagolt családi háttér stb.  

Tapasztalataink alapján ezek a tanulók megszokott iskolai körülmények között, nagyobb létszámú 

osztályban, a hagyományos módszerekkel nem képesek a tanulásban előrehaladni, fejlődni.  

Az egyes képességek terén jelentkező elmaradás, lassúbb fejlődés rendszerint más pszichikus 

folyamatokkal is kapcsolatos. Például a felidézés nehézségei többnyire az észlelés és a megfigyelés 

folyamatainak elégtelenségeivel is összefüggenek, ezért elképzelhetetlen egy- egy képesség 

elszigetelt fejlesztése. Mindig a különböző intellektuális és érzelmi tényező együttes feltárására és 

fejlesztésére törekszünk. 

Az érdeklődés a megismerő tevékenység belső motívuma. A képesség fejlődésének a belső 

aktivitás a legfontosabb indítéka, amely a tanulást, a valóság megismerését örömteli, szívesen 

vállalt tevékenységgé teszi. Lényeges, hogy a tanulónak sikerélményt nyújtson a feladatok 

megoldása, hiszen ez növeli az érdeklődését, fokozza az erőfeszítést.  

Az egyéni fejlődés szempontjából döntő fontosságú a szocializációs képességek, a társas 

kapcsolatok kialakítása. A tanulási zavar vagy nehézség társas beilleszkedési zavarral is 

párosulhat. Jobb intellektuális teljesítmény erősebb szociális kontaktussal járhat együtt.  

Az értékelő-minősítő viszonyt fel kell váltani a megértő-okkereső beállítottságnak. A tünetek 

megváltoztatására, illetve kiküszöbölésére irányuló alkalmi, gyors beavatkozások nem oldják meg 

a személyiségzavart, nem eredményeznek hosszabb távon is ható belső pszichikus változást a 

gyermeknél. A zavar igazi korrekciójáról csak akkor beszélhetünk, ha az okok ismeretében a tanuló 

mindennapi életfeltételei, tevékenysége folyamatában törekszünk a pszichikus folyamatok 

befolyásolására. Fontos tényező tehát a tevékenységek feltérképezése, megfelelő környezet 

biztosítása, a megfelelő eszközök használata. 

A tanulási kudarc komplex jelenség, ezért a leküzdésére irányuló tevékenységnek is sokoldalúnak 

kell lennie. Az osztályok tanulóiban – még a felsőbb évfolyamokon is – nagyon erős az 

osztályfőnökükhöz és a többi tanárhoz való személyes kötődés. Igénylik a mindennapi együttlétet, 

a gondok rendszeres megbeszélését. Az így kialakított oldott légkör feltétele a sikeres 

munkavégzésnek. Gyakran az otthoni környezet nevelési hiányosságait is az iskolában kell pótolni. 

A szülők nagy része nem motivált arra, hogy gyermekét a tanulásban segítse, de még arra sem, 

hogy teljesítményét értékelje. Ezért kiemelt helyen kell foglalkozni a helyes tanulási szokások és 

képességek kialakításával, a helyes önértékeléssel. 

Alkalmazott pedagógiai módszereink, elveink a felzárkóztató tevékenységben 

 A tananyagot a minimumra csökkentettük, és főként az elsajátítás módjában, tempójában 

igyekszünk a tanulók egyéniségéhez alkalmazkodni.  

 A fejlesztő pedagógusok meghatározott órarend szerint emelik ki a tanulókat az órákról, 

szabadidős tevékenységekről, és a fejlesztő foglalkozások keretében változatos 

módszerekkel fejlesztik a tanulók személyiségét és tárgyi tudását.  

 A nyelvi-kommunikációs készségek fejlesztését minden pedagógus feladatának tekinti. 

Fokozottan figyelünk arra, hogy a diák – a családi kommunikációs kapcsolat hiányából 

adódóan is – vagy egyáltalán nem érti a tankönyv szövegét, vagy egyszerre csak egy utasítás 

végrehajtására képes.  
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 Új tantárgy belépésekor megismertetjük tanulóinkkal a munkaeszközöket, 

szakkifejezéseket. A szaknyelv gyakorlása, tanulása beépül a mindennapi munkába.  

 Az elméleti anyag súlypontozásával, gyakorlásával juttatjuk el a tanulókat az ismeretek 

alkalmazásszintű elsajátítására. Ehhez nélkülözhetetlen a vázlatkészítés, és annak 

megtanulása.  

 Az átlagosnál több időt fordítunk a gyakorlásra, ismétlésre.  

 Az olvasási nehézségek miatt a tanulók nagy része auditív módon képes csak az ismeretek 

befogadására, ezért a szemléltető eszközök használatát a vizuális képességek szempontjából 

is fontosnak tartjuk.  

 Az írási, olvasási és számolási nehézségekkel küzdő tanulók tanításakor és 

teljesítményértékelésekor speciális pedagógiai módszereket alkalmazunk.  

 A videóra, hanglemezre, magnószalagra, vagy kazettára felvett anyagok a csökkent olvasási 

igényt is pótolják, kiegészítik a tanári közlést. Munkánkat megkönnyítették az 

írásvetítőkhöz készült fóliák, az előre elkészített feladatsorok, megoldási kulcsok.  

 Jelentősen növelik munkánk hatékonyságát a játékok, amelyek egy része mozgásos 

tevékenység. Beépülnek az órai munkába, csökkentik a fáradság érzését, fejlesztik a tanulók 

mozgáskoordinációját, térérzékelését.  

 Az egyes osztályok közötti átjárhatóságot az azonos értékelési rendszer biztosítja. A felmérő 

írásbeli számonkérés anyagát az osztály szintjéhez alkalmazkodva állítjuk össze. Az 

értékelés azonban azonos norma szerint történik. Az értékelésbe beleszámítjuk a választható 

szorgalmi feladatokat, amelyek többnyire valamilyen alapkészség gyakorlását segítik. A 

tanulók aktivitása szintén beleszámít az értékelésbe.  

Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő további programelemek 

A tanulók túlnyomó többségének továbbtanulási esélye, műveltségük várható szintje az általános 

iskolából kilépve attól függ, hogy a diák milyen fejlettségi szinten kezdi meg tanulmányait az első 

évfolyamon, és a továbbiakban milyen képességekkel, készségekkel, jártasságokkal rendelkezik a 

tanuláshoz és egyéb ismeretszerzéshez. Ezt legoptimálisabban a kisiskolás korban lehet kialakítani 

(képességfejlesztés).  

Kiemelt területek:  

1. anyanyelvi (dyslexia, dysgrafia)  

2. matematikai (dyscalculia)  

 

Célkitűzések  
 

Feladatok  Kritériumok 

Dysgrafia, dyslexia esetén:  

Az írás, olvasás 

elsajátításának, tanulási 

zavarainak csökkentése, ha 

lehet megszüntetése.  

Az elmaradások mielőbbi 

felismerése, korrigálása.  

Diagnosztizálás, okok 

feltárása (logopédus, 

pszichológus).  

Dysgrafia, dyslexia 

korrekciója:  

A fejlesztő pedagógus 

terápiás foglalkozásai, 

mozgásfejlesztés – 

A tanulók legyenek tisztában 

problémáikkal.  

Fogadják el az erre irányuló 

javítást, segítséget.  

Működjenek együtt 

mindenkori segítőjükkel, 

tanáraikkal, szakemberrel.  
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Súlyosabb esetekben 

speciális szakemberhez kell 

eljuttatni a tanulót 

(pszichológus, logopédus, 

szakorvos, a szakértői 

bizottság szakemberei stb.)  

finommotoros, 

nagymozgások erősítése,  

írástechnikai gyakorlatok 

(betűelemek, rajzok stb.), 

betűkapcsolási gyakorlatok, 

térbeli tájékozódás, 

kommunikációs képesség 

fejlesztése, korrekciója.  

Logopédiai foglalkozások:  

artikulációs gyakorlatok,  

akusztikus gyakorlatok 

(utánzás, térbeli 

tájékozódás),  

összeolvasás, 

olvasástechnika fejlesztése, 

intonáció,  

képzeletfejlesztés, 

szövegértés fejlesztése. 

Legyen az osztályközösség 

és a család megértő, 

elfogadó, segítő.  

Dyscalculia esetén:  

A nehézségeket előidéző 

okok enyhítése, 

megszüntetése.  

A tünet intenzitásának 

csökkentése.  

A lemaradás korrigálása.  

Legyen képes a gyermek a 

matematikai gondolkodás 

elsajátítására korosztályának 

megfelelően.  

Diagnosztizálás, a 

legrövidebb időn belül a 

korrekció megkezdése.  

Fejlesztő pedagógus, 

pszichológus:  

korrigáló korrepetálás egyéni 

foglalkozással (méret, 

mennyiség, számfogalom 

kialakítása),  

logikus gondolkodás 

fejlesztése (következtetések, 

ok-okozat stb.),  

a sikertelenség, a 

kudarcélmény minimálisra 

csökkentése,  

az értéshez szükséges 

szókincs biztosítása,  

megértés gyakoroltatása 

(elemzés, összehasonlítás),  

figyelem korrekciója 

(memóriafejlesztés), 

önkontroll fejlesztése, 

kialakítása (önértékelés).  

A tanuló legyen partnere 

segítőinek.  

Gyakorlásaival önállóan is 

próbálkozzon problémája 

megoldásával.  

Legyen tisztában 

lehetőségeivel és 

képességeivel.  

Vállalja a „küzdést”.  

 

Diagnosztizálás – DIFER mérés  

2012-ben bevezette a X. kerületi Önkormányzat, majd a KLIK megjelenésével folytatta minden 

iskola.  
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A tanulók tanulmányi munkája alapján valamint a tanítónők, a szaktanárok, a logopédus és az 

iskolapszichológus, fejlesztőpedagógus véleményét figyelembe véve megtörténik az első osztályos 

tanulók felmérése. 

Alsó tagozaton a felzárkóztatás egyrészt órai differenciálás során, illetve egyéni fejlesztések, 

korrepetálások alkalmával történik. 

A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján integráljuk be a felzárkóztatásra szoruló tanulókat, 

s készítünk rájuk egyéni fejlesztési terveket. 

A pedagógusok munkáját segíti még a logopédus és az iskolapszichológus. 

Felső tagozaton: hasonló módon történik a felzárkóztatás, órai differenciálás és egyéni 

korrepetálás alkalmával. A felvételi tantárgyakból (magyar és matematika) azonban differenciált 

csoportbontásban tanulnak diákjaink. A gyenge, lassan haladó tanulókat a felzárkóztató csoportba 

osztjuk be. 

A tanulás tanítása a tanórai kereteken túl a délutáni szabadidő, illetve napközis foglalkozásokon 

valósul meg. 

Fokozatosan haladunk előre. Már az első osztálytól kezdve tanítjuk a különböző tanulási 

technikákat, a helyes időbeosztás készítését, a mennyiségi és minőségi tanulmányi munkára való 

odafigyelést. 

Célunk, hogy 4. év végére megteremtsük az önálló tanulás képességének alapjait, és ezt felső 

tagozaton továbbfejlesztve (jegyzetelés megtanulása, önálló vázlatkészítés, tananyag 

rendszerezése) az általános iskola befejezésével diákjaink képesek legyenek önálló tanulásra. 

Egyéni felzárkóztatási tervek készítése: a gyengén haladó, vagy tanulási nehézséggel küzdő 

tanulók számára a tanítók, a tanárok, személyre szóló felzárkóztatási terveket készítenek. Ennek 

tartalmát szülővel, diákkal egyeztetjük. Szándékunk, hogy az egyénre szabott fejlesztésekkel 

tovább csökkentsük a tanulási kudarcnak kitett tanulók számát. 

Nemcsak a fejlesztőpedagógusok foglalkoznak a lemaradó tanulókkal, hanem a tanítók is fejlesztik 

őket egyéni terv alapján. A fejlesztőpedagógusok esetenként (duáltanítás) keretében a tanórán is 

fejleszthetnek. Ez szoros együttműködést kíván a tanítókkal. 

 

 

7.3. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása  

Fogalmi elhatárolás:  

Sajátos nevelési igényű tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd.  

Cél:  

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegíti a 

többi tanulókkal együtt történő integrált oktatása.  
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A sajátos nevelési igényű tanulók szakellátását a jelen fejezetben foglalt pedagógiai 

tevékenységrendszer keretében, az irányadó szakmai útmutatások alapján, jogszabályban 

meghatározott irányelvek figyelembe vételével végezzük.  

Ütemterv az egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez  

Szeptember: szintfelmérések; csoportalakítások; egyéni fejlesztési tervek kidolgozása; a kijelölt 

fejlesztési területek negyedévenkénti felülvizsgálata, havonkénti nyomon követéssel az egész 

tanév folyamán. Egyéni fejlesztési tervek elkészítése  

Szeptembertől januárig: egyéni és csoportos fejlesztések  

Február: értékelések, tájékoztatás a szülők felé  

Februártól májusig: egyéni és csoportos fejlesztések  

Június: értékelések, tájékoztatás a szülők felé  

Az indulási hátrányok csökkentése és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a tudás 

megszerzését és alkalmazását szolgáló pedagógiai eljárások mellett szükséges az olvasási - 

számolási problémák – dyslexia, dysgrafia, dyscalculia – gyors felismerése és preventív kezelése.  

A legfontosabb feladat ezután a rendszeres szintfelmérés, a fejlesztő felzárkóztatás: 

differenciáltan, egyénre tervezetten, nemcsak az ismeretekre, hanem a részképesség-zavarokra is 

odafigyelve, fejlesztőpedagógusok, logopédusok, gyógypedagógusok és a szakszolgálat 

igénybevételével.  

Feladatok:  

 Segítjük a tanulók beilleszkedését, a többi tanulóval való együtt haladást.  

 Pedagógusainkat felkészítjük a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására.  

 Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülésnek megfelelő specifikus módszertani 

eljárások alkalmazása.  

 Tanítási-tanulási folyamataink nyitottak, mely lehetővé teszi az egyes tanulóknak vagy 

csoportok igényeinek megfelelő eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, tanulást segítő 

speciális eszközök alkalmazását.  

 Az integráció során a tananyag feldolgozásánál figyelembe vesszük a tantárgyi tartalmak – 

egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző módosulásait.  

Az SNI-integráció személyi feltételei  

Az integrált oktatást segítik iskolánkban:  

  fejlesztőpedagógus,  

  gyógypedagógus,  

  iskolapszichológus,  

  pedagógiai asszisztens  
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Az SNI-tanulók integrált nevelésében-oktatásában részt vevő fejlesztőpedagógus, 

gyógypedagógus feladatspecifikációja  

 Segítik a pedagógiai diagnózis értékelését.  

 Javaslatot tesznek a fogyatékosság illetve a sérülés típusához, a tanuló egyéni igényeinek 

megfelelő környezet kialakításához.  

  Segítségnyújtás a speciális eszközök kiválasztásához.  

  Segítségnyújtás a gyógypedagógiai módszerek alkalmazásához  

  Figyelemmel kísérik a tanulók haladását, részt vesznek az értékelésben.  

  Terápiás fejlesztő tevékenységet végeznek a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon 

egyéni fejlesztési terv alapján, támaszkodva az ép funkciókra.  

7.4. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

Komplex tehetségprogram 

„Tehetségesnek tekintendők azok a szakértők által annak talált óvodás, általános iskolás, 

középiskolás gyermekek és fiatalok, akik kinyilvánított, vagy potenciális képességeikből adódóan 

bizonyíthatóan magas teljesítményekre képesek a következő területek bármelyikén külön-külön 

vagy együtt: általános intellektuális tehetség, specifikus tanulmányi képesség, kreatív vagy 

produktív gondolkodás, vezetői képesség, vizuális és előadóművészetek és akik ahhoz, hogy e 

képességeiket realizálni tudják, olyan pedagógiai programokat és ellátást igényelnek, amelyeket 

általában nem nyújtanak az iskolák.” 

A tehetség legfontosabb jegyeinek a következőket fogadjuk el: 

 Átlagon felüli intelligencia, 

 Tanuló múltbeli teljesítménye, 

 Specifikus adottságai,  

 Kreativitás 

Alapelvek 

Mivel a tehetségesek az átlagos tanulókhoz képest nagyobb felelősséget tanúsítanak a saját 

tanulásuk iránt, célszerű nagyobb szabadságot biztosítani a számukra abban a tekintetben, hogy az 

érdeklődésüknek megfelelő témában jobban elmerüljenek. 

 Csoportos tevékenységeket tervezünk, de lehetőséget biztosítunk az egyéni haladásra, erős 

oldal fejlesztésére, és a gyenge oldal kiegyenlítésére is.  

 Órákon helyt adunk az igazi, az életből vett problémák megoldásának. 

 Lehetőséget adunk az egyéni és a kiscsoportos kutatásnak. 

 Próbára tesszük a tehetséges diákot: magyarázatot, elemzést, összehasonlítást, 

hipotézisalkotást, következtetést, alkalmazást, igazolást, értékelést, kritikai megjegyzést 

kérünk tőle, így győződve meg arról, hogy hatásosan előadott beszámolója valódi 

elmélyülést takar-e. 
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A tehetséggondozó program célja 

 Az iskolába járó tanulók egyéni adottságainak, képességeinek felderítése, 

 Intellektuális képességeinek minél magasabb szintre juttatása, 

 A tehetség kibontakoztatásához szükséges személyiségfejlesztés (önismeret, 

alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra stb.) 

 Tehetséges tanulók számára speciális foglalkozások tartása 

 Versenyek, kiállítások, bemutatkozási lehetőségek teremtése 

A célokat a következő fő szempontok segítségével kívánjuk megvalósítani: 

 Feladatvégzésben való kitartás, motiváció 

 Egy adott nagyon tehetséges gyerek erős oldalának a támogatása 

 Egy adott tehetséges gyerek (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalának kiegyenlítése 

 Megelőzés, légkörjavítás, foglalkoztatási terápia 

 Olyan területek támogatása, fejlesztése, amelyek nincsenek szoros összefüggésben 

gyermek tehetségével. 

 Szabadidő, rekreáció biztosítása  

A tehetségazonosítás, kiválasztás módszerei 

A jelentkező gyerekek kiválasztásánál az értelmi képességek alábbi elemeit vesszük 

figyelembe: 

 megfigyelés 

 a figyelem működési elemei (terjedelem, tartósság, átvitel stb.) 

 a megértő gondolkodás mechanizmusait (jelenségek felismerése, fogalomalkotás) 

 emlékezet (verbális, vizuális) 

Programunk tartalmi jegyei: 

Tanórai foglalkozások keretein belül: 

 differenciálás, 

 csoportbontás, 

 szabadon választott, nem kötelező órák beiktatása  

 testnevelés képzés és mozgás kultúra preferálása, 

 nyelvi képzés preferálása 

 matematikai képzés preferálása, 

 számítástechnikai képzés  

 ének-zenei képzés preferálása 

 versenysakkra felkészítés 
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Tanórán kívüli foglalkozások: 

 szakkörök, tehetségműhelyek 

 tanulmányi versenyek (házi, területi, megyei, országos, levelező) 

 sportversenyek 

 iskolagaléria 

 környezet és egészségvédelmi projektek 

Valamennyi tantárgy és foglalkozás esetében fokozott hangsúlyt fektetünk a legfontosabbnak 

ítélt területre: 

 anyanyelvi kultúra és műveltség 

 idegen nyelvek 

 matematika, sakk 

 informatika 

 egészséges életmód és mozgáskultúra 

 környezetkímélő magatartásformák alakítása 

Főbb képzési irányok és tevékenységek célkitűzései 

Humán blokk:  

irodalmi és művészeti alkotások ismerete a tárgyi tudáson kívül hozzájárul a tanulók önálló 

ismeretszerzési, kommunikációs képességeinek fejlesztéséhez. 

Reál blokk: 

 a matematikai alapokon nyugvó korszerű természettudományos szemléletmód 

kialakítása 

 számítástechnika, sakk 

A 2016-2017-es tanévtől lehetőség szerint próbáljuk erősíteni a sakkoktatást, hogy ne csak a 

kiemelkedő tanulók vehessenek részt rajta. 

Idegen nyelvi blokk:  

 angol, német nyelv oktatása bontott csoportokban, felső tagozaton emelt szinten, 

 a hétköznapok témáiról képesek legyenek egyszerű beszélgetéseket folytatni, 

gondolataikat írásban kifejezni. 

Művészeti blokk:  

 rajz, festészet, vizuális kultúra 

Egészséges életmód és mozgáskultúra:  

 sportfoglalkozások: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, úszás, játékos 

sportfoglalkozások, floorball 

Környezeti nevelési blokk:  

egészséges életmód, környezetvédelem 
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Lényeges elem az átjárhatóság. Cél, hogy minél szélesebb érdeklődési területen próbálhassa ki 

magát a gyermek. Az átjárhatóság alapját a gyermek érdeklődése, szülői kérés, szaktanári, 

osztályfőnöki valamint a tehetség és képességfejlesztő pedagógus javaslata adja, a gyermek 

korábbi teljesítményét figyelembe véve.  

Tehetségtanácsadás 

Célja: 

 segítsünk tisztázni a problémákat,  

 segítsünk célokat kitűzni, 

 segítsünk a célok eléréséhez szükséges stratégiákat kiválasztani, döntéseket meghozni,  

 segítsünk célirányos tevékenységeket folytatni a tehetséges tanulók azonosítása, 

gondozása, és kutatása során.  

Feladat: 

 a tehetség tanácsadói tevékenységhez szükséges szakmai kapcsolatok építése, ápolása,  

 a tehetséggel kapcsolatos társadalmi szemléletformálás elősegítése,  

 információnyújtás, 

 tehetségfejlesztő szakpedagógusi és pszichológiai tanácsadás, 

 konzultáció 

Személyi feltételek 

Az iskolánkban folyó szakmai, pedagógiai munka továbbfejlesztése megköveteli a szakmai, 

módszertani, pedagógiai, pszichológiai ismeretek bővítését, a mindennapi gyakorlatban történő 

alkalmazását. 

Segítik a munkát a pszichológus, logopédus, drámapedagógus-, fejlesztőpedagógus speciális 

területtel rendelkező pedagógusok.  

További feladat: a pedagógus továbbképzés keretében a tehetségfejlesztő témakörben 

továbbképzések végzése. 

Alsó és felső tagozaton is fontosnak tartjuk a tehetséges tanulókkal való foglalkozást. 

A fejlesztés lehetőségei egyrészt tanórán valósulhatnak meg, másrészt délutáni szabadidőben, 

vagy szakköri keretek, sportkörök között.  

Alsó tagozaton a tehetséggondozás lehetőségei a következők: 

 Differenciált foglalkoztatás. 

 Széchenyi pontverseny. 

 Széchenyi Tanulmányi Verseny. 

 Szakköri keretek között történő foglalkoztatás 

 Az ÚDSE keretében különböző sportkörökben próbálhatják ki magukat a tanulók. 

 Levelezős versenyek ( Bendegúz, Jonatán) 

A fejlesztés mellett lehetőséget teremtünk arra is, hogy kiemelkedő képességű tanulóink 

versenyhelyzetben is megmutassák tudásukat.  
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Rendszeresen indítjuk őket házi és kerületi szintű versenyeken. Emellett ott vagyunk 

matematikából a Zrínyi Ilona Országos Matematika Versenyen, magyarból pedig a Bendegúz 

Gyermek és Ifjúsági Akadémia által szervezett versenyeken, s a Jonatán. Szövegértési levelezős 

versenyen is és a kerületi szervezésű Orchidea matematika versenyen is. Tehetséges tanulóink 

munkáját, eredményeit felső tagozaton is figyelemmel kísérjük, valamint az alsó tagozaton 

megkezdett egyéni fejlesztő munkát a felsőbb osztályokban is folytatjuk. 

Felső tagozatos tehetséggondozói munkánk a következő: 

Idegen nyelvből emelt szintű oktatást szervezünk. 

A versenyeztetés felső tagozaton is működik. A házi és kerületi versenyek mellett a felsős 

tanulókat is indítjuk a Zrínyi Ilona Országos Matematika Versenyen, a Varga Tamás 

Matematika Versenyen, Orchidea versenyen, Hevesy György Kémiai Versenyen, Kaán Károly 

Biológia Versenyen, Fővárosi Alkalmazói Informatika Versenyen, kerületi idegen nyelvi 

versenyek, Roma vers-és prózamondó. 

Művészeti szakkörök működnek. 

A fejlesztő munkaközösség az SNI-s és a BTM-es tanulók közül kiszűri azokat a gyermekeket, 

akik tanulási nehézségeik ellenére valamely területen tehetségesek, és iskolai, kerületi, 

budapesti versenyeken indulhatnak.( pl.: szépírás verseny, roma versmondó verseny) 

8. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje  

Diákkörök, diákönkormányzat – Házirend 

1 .a) Diákkör alakulhat 10 azonos érdeklődésű diákból, valamint egy büntetlen előéletű, 

megfelelő végzettséggel rendelkező felnőtt vezetőből. 

1. b) A diákkörnek konkrét programmal kell rendelkeznie, amit vezetője írásban nyújt be az 

iskola igazgatójának. 

1. c) Az intézmény vezetője 30 napon belül írásban engedélyezheti, vagy kellő indoklással 

elutasíthatja a diákkör működését. Engedélyezés esetén ezen idő alatt nyilvántartásba kell 

vetetnie. 

1. d) A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak – a nevelőtestület véleményének 

meghallgatásával – saját közösségi életük tervezésével, szervezésével, tisztségviselőik 

megválasztásával kapcsolatban. 

2. a)A tanulók, a diákkörök érdekeiknek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. 

A DÖK munkáját az e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű 

személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézmény vezetője bíz meg ötéves 

időtartamra. 

2. b) A diákönkormányzat a Nemzeti köznevelési törvény 29. fejezetének 48. §-a létrehozott 

saját SZMSZ-e alapján végzi tevékenységét. 

2. c) A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 



68 

 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadása előtt. 

2. d) A diákönkormányzat kezdeményezheti intézményi tanács létrehozását. 

9. A szülő, tanuló és pedagógus és az intézmény partnerei 

együttműködésének formái, tovább fejlesztésének lehetőségei 

Osztályközösség 

Az iskola legkisebb működő egysége, amelynek alapértékei:  

 tanulói joggyakorlás;  

 célok demokratikus meghatározása;  

 közösségen belüli vita, kritika;  

 választott tisztségviselők tevékenysége.  

Az osztályközösség választja meg az osztály tisztségviselőit, s delegál képviselőket az iskola 

diákönkormányzatába.  

Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezető, az osztályfőnök áll. Feladata sokrétű.  

Az ezzel kapcsolatos legfőbb elvárások:  

 szabad véleménynyilvánítás lehetőségének és a demokratikus döntés létrejöttének 

biztosítása;  

 irányítsa úgy a tanulókat, hogy minél többen jussanak érdemi munkával járó 

megbízáshoz (diákönkormányzati képviselő, tanterem-, ügyeletesek stb.).  

Diákönkormányzat 

A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák: a diákgyűlések (Házirend) és a 

diákönkormányzat által szervezett programok. 

A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt az iskolai diákönkormányzat 

nevében a diákönkormányzatot segítő pedagógus képviseli.  

Az iskolagyűlés 

A legmagasabb iskolai fórum, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.  

Az iskolagyűlésen a DÖK és az iskolavezetés beszámolhat az előző iskolagyűlés óta eltelt 

időszak:  

 munkájáról, és minősítheti azt;  

 a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről;  

 tanulmányi versenyekről;  
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 ügyeletesi munkáról.  

Az iskolagyűlésen:  

 bárki felszólalhat, közérdekű észrevételt, javaslatot tehet, kérdezhet,  

 döntést csak a megtárgyalt ügyekben születhet,  

 bármelyik pedagógus kereshet megoldást a felmerülő problémára,  

 szükség esetén rendelkezésre állhat a pszichológus is.  

Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

Szülői értekezlet 

A Széchenyi István Általános Iskola évi 3 alkalommal tart szülői értekezletet (szeptember, 

február, május eleje) 17 órai kezdettel. Az alsó és felső tagozat egy hét csúszással rendezi meg, 

hogy a testvérek miatt ne legyen átfedés az osztályok között. 

 A szülők tájékoztatást kapnak a tanév rendjéről, az aktuális feladatokról.  

 Az osztályfőnök beszámolót tart az osztály tanulmányi eredményeiről, magatartásáról, 

szorgalmáról, a munka körülményeiről, a nevelést segítő és gátló tényezőkről.  

 A 7-8. évfolyamon novemberben speciális, pályaválasztási és beiskolázási szülői 

értekezletre kerül sor. 

 Az osztály sajátos pedagógiai-pszichológiai problémáit alapul véve az osztályfőnök 

előadást tart a nevelés minden fontos és időszerű kérdéséről. A szülőkkel megbeszéli a 

hallottakat, s közösen tűznek ki feladatokat nevelőmunka irányára vonatkozóan.  

 Rendkívüli szülői értekezlet hívható össze, ha a szülők vagy pedagógusok ezt kérik.  

 Pszichológusi, fejlesztő pedagógusi előadások kerülhet sor a szülők problémáinak 

csökkentése érdekében.  

Fogadóóra 

Évente két alkalommal – november és április hónapban 17 és 19 óra között kerül 

megrendezésre. A felső tagozaton bejelentkezés szükséges, majd szülő-diák-tanár együttes 

megbeszélésre kerül sor.  

Az igazgatónak és helyetteseinek a hét egy meghatározott napján van a fogadó órájuk, amit a 

tanulók tájékoztatójában rögzítenek. 

A szülői értekezletek és a fogadóórák mellett a szülők kérésére - egyeztetés után – személyes 

beszélgetés keretében készségesen segítünk megoldani a tanulókkal kapcsolatos problémákat, 

ill. felvilágosítást adunk. 

A szülőkkel való találkozás alkalmával  

Meg kell erősíteni a családi nevelés és a gyermek pozitívumait, és erre alapozva kell a hibák 

kijavítását megkezdeni.  

Őszinte légkört kialakítani, hogy a szülő elmondhassa a véleményét.  

A családról megtudott adatokat titkosan kell kezelni.  
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Együttműködést kell keresni a szülőkkel, lehetőleg a tanítási időn kívül.  

Megállapodás a közösen meghatározott eljárás végrehajtásáról.  

Írásbeli tájékoztatás (tájékoztató füzet, ellenőrző)  

Érdemjegyek beírása: alsó tagozaton a tanár, felső tagozaton a diák feladata (szóbeli feleletet 

aznap, az írásbeli számonkérést a kiosztás napján kell értékelni).  

Magatartással, szorgalommal kapcsolatos közlemények. (dicséretek, elmarasztalások)  

Szülői értesítések, meghívók.  

A szülők közlései, igazolások.  

Telefonos kapcsolat olyan sürgős esetekben, ami nem tűr halasztást.  

Nyílt napok szervezése a szülőknek  

Az első évfolyamon a tanítók által meghatározott időpontban nyílt napot tartanak a szülőknek, 

általában matematika, magyar, esetleg nyelv tantárgyakból. A felső tagozaton erre 

alkalmanként kerül sor. 

Kiállítás  

Tanulók munkáiból: a legszebb (legjobb) füzetek, rajzok, kerámiák, kézműves munkák.  

Versenyeken szerzett díjak, oklevelek, sport trófeák bemutatása.  

SZMK gyűlés (Iskolaszék)  

Évente 1-2 alkalommal szülői munkaközösségi megbeszélést tartunk, ahol az aktuális dolgok 

mellett beszámolunk az elmúlt időszakról, ill. válaszolunk a szülői kérdésekre. 

Az SZMK feladatai: 

 az iskolai és családi nevelés összehangolása, vélemények és javaslatok közvetítése az 

iskola felé;  

 az intézményt segítő kezdeményezések, munkák szervezése; - mozgósítás az iskolai 

rendezvényekre;  

 szülők közötti kapcsolattartás;  

 vezetőit az igazgató összehívhatja, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról, 

feladatairól, aktuális problémákról.  

Igazgatói tájékoztatás a szülői összejövetelek alkalmával 

 tanévnyitó ünnepély, 

 tájékoztató értekezletek (évente két alkalom), 

 tanévzáró ünnepély, 

 a tanulmányi év értékelése,  

 jutalmak, oklevelek kiosztása.  
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Óvodák 

 A közeli óvodákkal szakmai napokat rendezünk évente egyszer.  

 Egymás rendezvényeinek látogatása.  

 Közösségi programok rendezése az intézményben (farsang – Aprók Háza, sportnap – 

Csodafa) 

 Iskolakóstolgató programokra meghívás 

 

Köznevelés-irányítás és szervezés intézményeivel való kapcsolat 

Klebersberg Központ Kelet-Pesti Tankerületi Központ 
1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

Köznevelésben működő szakmai-társadalmi szervezetekkel való kapcsolat  

 Tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok – szakértői 

vélemények  

 Gyermekorvos, védőnő, iskolafogászat 

 Nevelési Családi Tanácsadó és BÁRKA  Gyermekvédelmi Központ – gyermekvédelem  

 X. kerületi Gyámhivatal 

Köznevelési intézményekkel való kapcsolat  

 Kroó György Zeneiskola 

 kerületi általános iskolák  

 kerületi óvodák  

 kerületi és budapesti gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, speciális 

szakiskolák, Köznevelési Hídprogram keretében képzést folytató középfokú nevelési-

oktatási intézmények  

 Kosztolányi Dezső Általános Iskola IX. ker. 

Nem köznevelési intézményekkel való kapcsolat 

 KÖSZI 

 Kőrösi Csoma Művelődési Központ 

 Újhegyi Uszoda 

 Újhegyi Közösségi Ház 

10. Tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

A tanulmányok alatti vizsgák lehetnek: 

 javítóvizsga 
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 osztályozóvizsga 

 különbözeti vizsga 

 pótvizsga 

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend  

 A vizsga időpontjáról és helyszínéről (cím, épület, terem száma) a kiskorú tanuló esetén 

a szülő (gondviselő) minimum a vizsga kezdete előtt 10 nappal tértivevényes postai 

értesítést kap.  

 Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga   

 Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az igazgató engedélyezi. A vizsga 

követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg. A vizsga 

részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 4 héttel írásbeli tájékoztatást 

kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján a pedagógiai program helyi tanterv 

című részében folyamatosan megtekinthetők.  

 A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított 

valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság 

szakvéleményében foglaltak alapján, az igazgató adhat.  

Vizsgaforma, vizsgarészek  

 szóbeli vizsga  

 írásbeli vizsga  

A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási - szabályai  

1. Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő esetek 

kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, szakértői vélemények időtöbbletei 

alapján 60 perc.  

2. A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság előtt 

kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót 

előzőleg tanította.  

3. A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell 

lennie.  

4. A tanulónak az írásbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több feladatból állhat) kidolgozására 

legalább 20 percet kell biztosítani, kivéve a 1. pontban tett kivételt.  

5. A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja 

megoldani, teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzathat vele. 

Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama.  

6. A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani.  

7. Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére is meg 

nem megengedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, a 

vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint 

ami nem sikerült. Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni 

annak megismétlésére.  



73 

 

8. A vizsga a vizsgázó számára díjtalan.  

9. A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg.  

10. A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában 

a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.  

11. A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.  

12. A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni.  

13. A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák 

szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. Az írásbeli feladatlapot és jegyzetelés (vázlatkészítés) 

céljára kapott papírlapot az iskola bélyegzőjével el kell látni. A tanuló és a szülő kérésre, 

egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a vizsgadokumentumokba az érintettek 

betekinthetnek, írásos megjegyzést fűzhetnek az értékeléshez, melyet jegyzőkönyvbe kell 

venni.  

14. Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és 

aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva kell eszközölni.  

15. A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott 

záradékokkal be kell vezetni.  

16. Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb 

teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie.  

17. Különbözeti vizsga: különbözeti vizsgát kell/ tehet az a tanuló, aki -  az általa eddig tanultak, 

illetve az iskolánk helyi tantervében szereplő tananyag között tartalmi vagy tantárgyi 

különbség van - másik iskolatípusból érkezik. 

Belső vizsgáztatás 

A 2010/2011-es tanévtől a tantestület egyetértésével a helyi vizsgákat a 7. és 8. évfolyamon 

szervezzük meg. Ezzel tanulóink sikeres pályaválasztását kívánjuk elősegíteni. 

A vizsga mindkét évfolyamon írásbeli és szóbeli részből áll 

 matematika, nyelvtan: írásbeli vizsga 

 történelem, magyar irodalom, idegen nyelv: szóbeli vizsga 

A 8. évfolyamon még egy tárgyból – informatikából – írásbeli és gyakorlati vizsgát tesznek. 

A vizsgára való felkészülés módja: 

A tanulók a tanév során folyamatosan készülnek a vizsgára. 

Az írásbeli vizsga feladatlapok kitöltésével történik. Ezeket a szaktanárok állítják össze. 

A diákok a szóbeli vizsgára pedagógusaik segítségével készülnek fel. A vizsgatárgyak 

tételsorait a szaktanárok állítják össze. A tanulók a tanórákon tanáraik segítségével dolgozzák 

ki a tételeket. Az egész éves közös felkészülés után a gyerekek a vizsga napján a bizottság előtt 

adnak számot tudásukról. A vizsgáról jegyzőkönyv készül. Az itt kapott osztályzat háromszoros 

értékű. 

A vizsgabizottság kéttagú: szakos tanár, elnök. 
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11. A felvétel és az átvétel szabályai 

A tanulók felvételére és átvételére vonatkozó helyi szabályok  

Tanulói jogviszony felvétellel és átvétellel létesíthető.  

11.1. Felvétel első osztályba 

A felvétel feltételei:  

 A hatodik életévét betöltése a beiskolázás éve augusztus 31-ig.  

 Óvodavezető javaslata az iskolai tanulmányok megkezdésére.  

 Szakértői bizottság javaslata az iskolai tanulmányok megkezdésére  

 Szakértői vélemény alapján az iskolánk meghatározott egységének kijelölése 

tekintetében.  

 A leendő elsős gyermekeknél szűk körű dyslexia szűrést ajánlunk fel a szülőknek, illetve 

kérhetik ennek elvégzését. 

Az első évfolyamosok beiratkozásának időpontját a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

jelöli ki, melyről 30 nappal korábban az iskola hirdetmény formájában /bejáratnál kitéve és a 

honlapon megjelenítve/ értesíti a szülőket.  

A Széchenyi István Általános Iskola egységeinek körzethatárait a vonatkozó jogszabályok 

alapján a kormányhivatal határozza meg.  

Felvételi sorrend:  

 első körben az iskola a kijelölt körzethatárhoz tartozó lakosok, illetve tartózkodási 

hellyel rendelkezők felvételét biztosítja (körzetes ellátás kötelme).  

 ha a körzethatárról jelentkezők felvétele után van hely, további felvételnek van helye 

sorsolás nélkül, az alábbi sorrendben:  

 halmozottan hátrányos helyzetű tanulók  

 sajátos nevelési igényű tanulók  

 különleges helyzetben lévő tanulók:  

 szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő  

 testvére az adott intézmény tanulója  

 munkáltatói igazolás alapján bizonyított, hogy a szülője munkahelye az iskola 

körzetében található  

 lakóhelye az iskolától egy kilométeren belül található.  

Amennyiben a fent említett tanulók felvétele után további, de a jelentkezők számától kevesebb 

férőhely marad fenn, az adott egység sorsolással köteles dönteni a tanulók felvételéről. A 

sorsolás szabályait az intézmény házirendje szabályozza.  
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A felvételi kérelem elbírálásáról az igazgató határozattal dönt, mely tartalmazza az indoklást, 

valamint a jogorvoslati lehetőséget.  

11.2. Átvétel  

Átvétel esetén az általános iskolai tanulmányait megkezdett tanuló iskolaváltoztatása történik.  

Az átvétel a szülő /gondviselő/ írásbeli kérelmére indul. A kérelemnek tartalmaznia kell 

mindkét szülő aláírását, egyedülálló szülő esetén a szülői felügyeletről szóló bírósági 

határozatot.  

Iskoláink kötelesek átvenni azt a tanulót, akinek lakóhelye az adott egység körzetében található, 

rendelkezik a szükséges évfolyamon osztállyal, valamint biztosítani tudja a korábban elkezdett 

idegen nyelvi tantárgy oktatását.  

Az olyan tanuló esetében, aki felvételét kéri, de nem lakik az adott egység kijelölt körzetében, 

az igazgató dönt, az intézményegység-vezető véleményének kikérése után.  

Amennyiben döntés született a felvételről, az iskola kitölti az iskolaváltoztatásról szóló 

dokumentum befogadó nyilatkozatot tartalmazó részét az átvétel időpontjának 

meghatározásával, s hivatalosan eljuttatja a jelentkező tanuló iskolájába. 

11. 3. Átlépés másik osztályba ugyanazon az évfolyamon belül 

A szülőnek lehetősége van kérni, hogy a gyermeket az évfolyamon belül tegyük át egy másik 

osztályba. Indokok lehetnek: gyerek/ osztályfegyelem, tanulmányi eredmény, specialitás. 

A kérelmet el lehet utasítani, ha ezáltal nagyobb létszám lenne a másik osztályban, a rész 

képesség problémával rendelkező gyerekek aránya az osztálylétszámhoz képest magas lenne, 

valamint a befogadó osztály specialitása nem teszi lehetővé.  

11.4. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

A tanuló a 2-8. évfolyamon az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az iskola 

tantervében meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból 

teljesítette. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók évközbeni tanulmányi munkája, 

illetve érdemjegyei alapján bírálják el. A 2 - 8. évfolyamon minden tantárgyból legalább az 

"elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a továbbhaladáshoz.  

Ha a tanuló a 2 - 8. tanév végén "elégtelen" osztályzatot szerez, a következő tanévet megelőző 

augusztus hónapban javító vizsgát tehet. 

Ha a tanuló a 2 - 8. évfolyamon a tanév végén legfeljebb három tantárgyból szerez "elégtelen" 

osztályzatot, javító vizsgát tehet. Amennyiben az elégtelenek száma meghaladja a hármat, 

évfolyamot ismételhet.  

A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak 

osztályozó vizsgát kell tennie ha:  

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,  
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 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,  

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott  

 magántanuló volt.  

Az 1. évfolyamon - a Köznevelési törvény előírásainak megfelelően a tanuló abban az esetben 

nem léphet magasabb évfolyamba: 

 ha az adott tanév során 250 óránál többet mulasztott, 

 ha a szülő kéri,  

 ha az évfolyam követelményét nem teljesíti. 

A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozóvizsga 

tantárgyai a következők:  

 1–4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret  

 5–6. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, 

természetismeret, idegen nyelv  

 7–8. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, fizika, 

biológia, kémia, földrajz, idegen nyelv 

12. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai 

terv 

Elsősegélynyújtási és baleset-megelőzési ismeretek a tantárgyak 

rendszerében  

Természetismeret (5–6. évfolyam)  

Az ember megismerése és egészsége  

Önfenntartás  

Alapfokú elsősegélynyújtás  

Biológia-egészségtan (7–8. évfolyam)  

Az ember megismerése és egészsége  

Egészség  

Alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek  

Fizika (7–8. évfolyam)  

Az ember megismerése és egészsége  

Az elektromos áram hatása az élő szervezetre  

Veszélyek, érintésvédelmi ismeretek  
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Kémia (7–8. évfolyam)  

Az ember megismerése és egészsége  

Veszélyes anyagok és kezelésük a háztartásban 

Elsősegélynyújtási és baleset-megelőzési ismeretek az iskolai nevelés-oktatás egészében  

Az intézmény házirendjében, szervezeti és működési szabályzatában, valamint a munkavédelmi 

és tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szerint baleset-megelőzési oktatás zajlik a tanév 

kezdetén, az osztályfőnöki órákon és szükség szerint, így például kirándulások alkalmával, 

illetve fokozott figyelemmel a testnevelés, az életvitel és gyakorlati ismeretek, a fizika, a kémia, 

az informatika tantárgyak tanításakor.  

 

13. A két tannyelvű oktatás, a nyelvi képzés szakaszai 

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013 EMMI rendelet 

értelmében a kéttannyelvű oktatás célja és feladata az anyanyelvi és az idegen nyelvi 

kommunikatív kompetencia egyidejű és kiegyensúlyozott fejlesztése, a nyelvtanulás és az 

idegen nyelven történő tanulás stratégiájának elsajátítása, a célnyelvi műveltség intenzív 

fejlesztése, a nevelési és tantárgy‐integrációs lehetőségek fokozott kihasználása. 

Az Alapító okirat szerint – ha a szülők megfelelő létszámban igénylik- lehetőségünk van 

magyar-német két tanítási nyelvű osztályok/csoportok indítására. 

Alsó tagozat, 1. és 2. évfolyam 

 Az első két évben a tanulók játékosan ismerkednek az idegen nyelvvel. Célunk az érdeklődés 

felkeltése és fenntartása, pozitív attitűd kialakítása az idegen nyelv elsajátítása iránt. 

Elsődlegesen a szóbeliségre törekszünk. Az idegen nyelvű óravezetés során természetes, 

mindennapi szituációban fejlődik a gyermekek beszédértése, az egyszerű szituációk, a rövid 

párbeszédek, a mondókák, versek, dalok pedig motiváló erejükkel is segítik a nyelvtudás 

fejlődését. Igyekszünk a gyermekek minden érzékszervét bevonni a tanulási folyamatba. Fontos 

szerepe van az eredeti hanganyagoknak (dalok, versek), a testbeszédnek, a képeknek, a 

tárgyaknak, vagyis a látásnak, a hallásnak, a tapintásnak, akár még a szaglásnak is. Ebben a két 

évben a mindennapi élet legalapvetőbb témaköreit járjuk körbe. Nagy szókincsre tesznek szert 

a gyerekek, és egyszerű kérdések és válaszok formájában meg is tudják már értetni magukat. 

Az idegen nyelvvel való ismerkedés írásos formában a második tanévben kezdődik. Rövid 

szövegek olvasásával és lassú írástanulással fokozatosan vezetjük be a diákokat az idegen 

nyelvnek a magyartól eltérő szabályaiba az íráskép és a helyesírás területén. 

Alsó tagozat, 3. és 4. évfolyam 

 Az idegen nyelv iránt az első két évben kialakult pozitív attitűd megtartása a célunk a 

következő években is. Továbbra is jellemző a játékos jelleg a nyelvtanításban, de némiképp 

tudatosabbá válik a nyelvtanulás. Magasabb szintre emeljük a beszédértést és az önkifejezést. 

Egyre nagyobb szerepet kap az összefüggő beszéd, tanár‐diák, diák‐diák szituációkban 

megvalósuló spontán és irányított beszélgetések formájában. Mindehhez társul az értő olvasás 

és a célnyelvi írás elsajátítása. Változatos feladatok, változatos témák, változatos munkaformák 

színesítik az órát. A nyelvtani ismeretek tanítása is elkezdődik: a tanulók felfedezhetik az 

egyszerű szabályszerűségeket, megfogalmazhatják az elemi nyelvtani szabályokat. 

Megkezdődik az önálló tanulásra való felkészítés is. 

Felső tagozat (5-8. évfolyam) 
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Az 5. évfolyamtól emelt szintű nyelvi képzés valósul meg heti 5 órában. 

Az alsó tagozaton elért idegen nyelvi tudás továbbfejlesztése kezdődik, korábban már 

megszokott módszerekkel, valamint új fejlesztési lehetőségek kihasználásával, egyre nagyobb 

tempóban, a gyerekek korosztályi sajátosságainak megfelelően. Egyre több autentikus 

szöveggel találkoznak a gyerekek. Szókincsük látványosan bővül, egyrészt mert újabb és újabb 

témakörök kerülnek be a tematikába, másrészt mert az idegen nyelven tanított tantárgyak 

szókincse is beépül tudásukba. Nyelvtani ismereteik és nyelvhasználatuk egyre tudatosabbá 

válik. Erőteljesebben fejlődik az írásbeli kommunikációban való jártasságuk: gyakorolják a 

nyelvi méréseken, nyelvvizsgákon használt feladattípusokat. 

Célunk, hogy a 8. évfolyam végére a tanulók elérjék a KER szerinti B1 szintet. 

Alapelvek 

A tanulók első évfolyamtól heti öt órában (tehát minden nap) tanulják a németet, mint idegen 

nyelvet. Az órák csoportbontásban folynak. Ezt egészíti ki a német nyelven tanított 

tantárgyak oktatása. 

Német nyelven tanított tantárgyak: 

 első évfolyamon rajz, ének, környezetismeret 

 második évfolyamon rajz, ének, környezetismeret 

 harmadik évfolyamon rajz, ének, környezetismeret 

 negyedik évfolyamon rajz, ének, természetismeret 

A kötelező és választható óraszámok az óraterv mellékletében megtalálhatók. 
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AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 

Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 

követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott 

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 

Az iskolánkban a tanulók idegen nyelvként az angol vagy a német nyelvet tanulják. 

A jelenlegi központi kerettanterv-változatok két évfolyamra határozzák meg a tananyagot és a 

követelményeket. Így a legfontosabb feladatnak azt tartottuk, hogy az ajánlásukban javaslatot 

tegyünk a tananyagok évfolyamonkénti bontására és az egyes tematikai egységekhez tartozó 

órakeret meghatározására. A választott kerettantervben szereplő tananyagok évfolyamonkénti 

bontása, illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározása a pedagógiai program 

mellékletét képezi. Ajánlást tettünk a BTM-es tanulók elvárható fejlesztési eredményeire 

(aláhúzással jelöltük). 

1. A választott kerettanterv megnevezése 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező ajánlott minimális óraszámait az alábbi 

táblázatok tartalmazzák. Részletesebben a mellékletekben található. 

2. Kötelező és szabadon tervezhető órák  

A tartalmi és szervezeti szabályozást figyelembe véve, iskolánk pedagógiai hagyományait 

alapján alakítottuk ki:  

 a tantárgyi struktúrát és az egyes tantárgyakhoz rendelt időkeretet;  

 a kötelező és választható tanórai foglalkozások körét;  

 az egyéni foglalkozásokra, szakkörökre, sportkörökre (egyéb foglalkozásokra) 

fordítható időkeret felhasználást  

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől 

hatályos NAT rendelet (ÚJ NAT) alapján: 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 
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Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

A mellékletben az alsó tagozat 5 évre szóló óraszámai szerepelnek. (specialitások szerint 

eltérőek lehetnek a standardtól) 

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében jelen helyi tanterv a 2013/2014. tanévtől az 

évenkénti beléptetés elvét követő felmenő rendszerben hatályosul, mellyel egy időben a 2008. 

szeptember 1-jétől bevezetésre került, felülvizsgált tantervi szabályozás kifutó rendszerben 

kerül kivezetésre a tartalmi szabályozás helyi rendjéből. 

Tanév évfolyam 

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

2013-2014 2013 2007 2007 2007 2013 2007 2007 2007 

2014-2015 2013 2013 2007 2007 2013 2013 2007 2007 

2015-2016 2013 2013 2013 2007 2013 2013 2013 2007 

2016- 2017 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 

 

A kerettanterveket az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. melléklete szerint 

alkalmazzuk. ( az angol és német nyelvnél saját innovációval kiegészítve, Ének- zene tanterv-

alsó tagozat A változat) 

A felső tagozaton a tantervek A változatát használjuk. 
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Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret 
1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezett órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Az alsó tagozat óraszámai az óratervben találhatók.
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3. Tankönyvek és tanulási segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket 

(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket az 

oktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl néhány 

tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: testnevelés, technika, rajz. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei/ munkacsoportok határozzák meg az iskola 

helyi tanterve alapján. 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt tájékoztatjuk. A tankönyvek 

rendeléséről a szülők tájékoztatása írásban történik, hozzájárulásukat aláírással erősítik meg. 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai közösségek 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 törekszünk. 

 a szociálisan rászoruló tanulók ingyenes tankönyv (taneszköz ellátásának biztosítása / 

rászorultság kiszűrése, dokumentumok összegyűjtése stb.) 

 A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes 

szabályai 

4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai 

4.1. Az alsó tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása  

1.-2. évfolyam  

Az alsó tagozat első két évében különösen fontos a tanulók között tapasztalható egyéni 

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése.  

Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a kulcskompetenciák 

kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve, ezáltal válik lehetővé a kultúra aktív 

befogadása, a társas-társadalmi érintkezés, az identitás kialakulása, az önálló ismeretszerzés és 

a tanulás.  

Az olvasás és írás életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való 

továbbhaladás. Az első-második osztályban a tanulók egyedi sajátosságaira tekintettel, 

differenciáltan kell megszervezni az olvasás-írás tanulásának folyamatát. Segíteni kell a 

tanulókat abban, hogy a tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő időtartamban legyenek 

képesek irányítani.  
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Ennek eszköze a tanítói módszertani eszköztár, és segíthetnek a jól megválasztott könyvek.  

A tanulási hátrányokkal küzdő tanulók megsegítésére az iskolánkban dolgozó fejlesztő 

pedagógusok állnak rendelkezésre, akik együttműködnek az osztálytanítókkal.  

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése:  

 Fokozatosan átvezetjük a tanulókat az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe;  

 Felkeltjük a tanulók érdeklődését a tanulás iránt figyelembe véve az életkori és egyéni 

jellemzőket is. A tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának 

biztosítására, önállóságuk fejlesztésére.  

 A tanítás célja, hogy formálódjon és gazdagodjon a tanulók személyisége és 

gondolkodása. Az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos tevékenységekkel, a 

fokozatosság elvének betartásával és a tapasztalatokon alapuló megismerési módszerek 

alkalmazásával jutunk közelebb a célhoz  

 Útbaigazítást adunk a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével 

kapcsolatban, valamint megtanítjuk a tanulókat tanulni.  

 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.  

 Az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztése), az 

előzetes tudás és tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, 

eljárások.  

 A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával.  

 A tanulási részképességek fejlesztése (beszéd, olvasás, figyelem, memória, 

gondolkodás, logika, önművelés), tanulóink problémamegoldó képességének fejlesztése.  

 A gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének és szokásának 

kibontakoztatása; az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, 

módszereinek elsajátítása.  

 Olyan tudás kialakítása, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni: előtérbe kerül az 

új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése.  

  Lehetőséget adunk a tehetségek kibontakoztatására és lemaradók felzárkózására  

  Az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók egészséges 

terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük.  

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  

 A beszédkészség a szóbeli szövegek megértésének és alkotásának fejlesztése.  

 Döntően meghatározza a tanuló kortársaival való kapcsolattartásának és iskolai 

pályafutásának sikerét a nyelviség.  

 Elkezdődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata.  
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 Különösen fontos a kulturált nyelvi magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása 

és gyakoroltatása.  

 Fontos a magyar kultúra hagyományainak megismerése, megszerettetése.  

 Kiemelkedően fontos az önálló tanulás képességének kialakítása. A tanulási szokások, 

technikák tanulása, információszerzés lehetőségeinek, korlátainak megismerése.  

 A figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék fejlesztése.  

 Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok.  

 A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – élményszerű tanulással, 

problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző 

feladatokkal fejleszti az alapvető képességeket és alapkészségeket, közvetíti az elemi 

ismereteket, szokásokat alakít.  

 Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált tevékenységek 

segítségével fejleszti a tanulókban a felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, 

megalapozza a reális önértékelést. Szabályokat közvetít a társas közösségekben való 

részvétel és együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, 

konfliktuskezeléshez. A tanuló jellemét formálva elősegíti a személyiség érését.  

 Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való 

megküzdés folyamatát.  

 A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel 

és bánásmóddal szolgálja.  

 Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói 

tevékenységekre épít. A pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a 

tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési szükségleteit 

tekinti legfontosabb kiindulási pontnak.  

 Kisiskolás korban a tanulási képesség az érdeklődés, a kíváncsiság és a kompetenciára 

törekvés által motivált közös és egyéni tanulási tevékenységek keretében: 

problémahelyzetek megoldásával, kreativitást igénylő érdekes feladatokkal, a már 

megszerzett tudás szüntelen mozgósításával, új helyzetekben való felhasználásával 

fejleszthető leginkább.  

 E tevékenységek közben alakulnak a fontos képesség-összetevők (együttműködés, 

megbízhatóság, sikerek megélése, a kudarcok elviselése, újrakezdés, kitartás, 

önellenőrzés, értékelés) is. Ezekre egész további életükben szükségük lesz.  

 Szükséges, hogy ne csak a tanító direkt irányítása mellett, hanem egyre inkább 

függetlenül, önállóan is dolgozni tudjanak. 

 Az önálló tanulás képességének megalapozásához az olvasás-szövegértés fejlődésének 

függvényében néhány elemi tanulási technika tapasztalati megismerése és többszöri 

kipróbálása, valamint alapvető tanulási szokások kialakítása szükséges.  

 Fontos, hogy biztosított legyen a tanulók számára az alkotás lehetősége, melyben 

megnyilvánulhat kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező és problémamegoldó 

képességük. Ez lehet az alapja a konstruktív gondolkodásuk kialakulásának, valamint 
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ennek során a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre, az örömet nyújtó egész 

életen át tartó tanulásra.  

 

4.2. A felső tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása  

5.-6. évfolyam  

 A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, 

a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

 Különösen nagy hangsúly van a matematikai és az anyanyelvi kompetenciaterületek 

fejlesztésén. Esélyteremtéssel, felzárkóztatással, tehetséggondozással igyekszünk 

segíteni a tanulók képességeinek kibontakoztatását.  

 A kompetencia alapú oktatás napjainkban olyan cél, amely alapvetően átalakítja az 

iskoláról, a tanításról és tanulásról való gondolkodást. A hangsúly a tartalomról a tanulás 

kompetencia alapú koncepciójára helyeződött át. A cél eléréséhez a tudás alapú 

társadalom követelményeinek megfelelő, a magasabb szintű és színvonalú foglalkoztatás 

igényét kielégíteni képes oktatási és képzési rendszerekre van szükség. Ennek fő 

összetevője az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátítása, 

amely a személyiség kiteljesítéséhez, a társadalmi beilleszkedéshez és a 

foglalkoztathatósághoz nélkülözhetetlen.  

 A kulcskompetencia olyan kompetencia, amely döntő a személyiség kiteljesítése és az 

egész életen át tartó fejlődés (kulturális tőke), az aktív állampolgári szerepvállalás és 

beilleszkedés a társadalomba (társadalmi tőke) és a foglalkoztathatóság (emberi tőke) 

szempontjából.  

 Az iskolai nevelés-oktatás alapvető célja az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 

kulcskompetenciák fejlesztése, melyek a következők:  

 anyanyelvi kommunikáció  

 idegen nyelvi kommunikáció  

 matematikai kompetenciák  

 természettudományos és technikai kompetenciák  

 digitális kompetencia  

 szociális és állampolgári kompetenciák  

 kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

 esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  

 a hatékony, önálló tanulás  

 A kritikus készségek és az alapkészségek elsajátítása az iskolai nevelő-oktató munka fő 

feladata, melynek keretében:  
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 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 az egészséges életvitel kialakításához biológia-egészségtan tantárgy gyakorlati jellegű 

oktatásával kívánunk hozzájárulni;  

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban;  

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása;  

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük;  

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával;  

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat.  

7.-8. évfolyam 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már 1-6. évfolyamon – 

megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés 

megalapozása, valamint, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

5. A választható tantárgyak, foglalkozások és ezek esetében a 

pedagógusválasztás szabályai  

A tanuló joga különösen, hogy évente válasszon a pedagógiai program keretei között a 

választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá a pedagógusok közül lehetőség szerint. ( Nkt.) 

46.§ (6) bekezdés 

Az iskolában a helyi tanterv alapján kell megszervezni a tanulók, az egyes évfolyamok, ezen 

belül az egyes osztályok, valamint az osztályokon belüli csoportok tanítási óráit. 

Az iskola a Helyi Tanterv alapján határozza meg a kötelező, a kötelezően választható és a 

szabadon választható tanítási órákat. Ha a tanuló (szülői beleegyezéssel) kérte a szabadon 

választható órát, akkor azon a tanév végéig köteles részt venni a HT-ben meghatározott 

óraszámban. Erről a szülőt írásban tájékoztatni kell. 

A szabadon választott tanórai foglalkozást - minősítés, értékelés, hiányzás tekintetében - úgy 

kell kezelni, mint a kötelező tanórai foglalkozást. 
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A leendő első osztályosok a beiratkozáskor választanak hittant vagy erkölcstant. Ha a 

következő tanévben a tanuló nem ezt kívánja igénybe venni, a szülőnek erről írásban kell 

nyilatkoznia.  

Második évfolyamtól május 20-ig fel kell mérni, hogy a tanuló melyik szabadon választható 

tanórán, melyik egyház által szervezett hittanórán kíván részt venni. 

A diákok számára választható foglalkozásokat kínálunk.  Ezek a foglalkozások a következők: 

Emelt szintű nyelvoktatás 

A nyelvi osztályokban az első évfolyamtól kezdve választható óraként tanulják a nyelvet. Az 

idegen nyelvi csoportba felvett gyerekek számára a nyelvtanulás kötelező. 

Napközis csoport, tanulószoba 

Az alsó tagozaton egésznapos oktatás van. 

A felső tagozaton májusban mérjük fel az igényeket a következő tanévre. Szeptember elős 

hetében még fogadunk el jelentkezéseket. 

A korrepetálásokon és a fejlesztő foglalkozásokon a pedagógus illetve a szakértői vélemény 

alapján a tanulók számára a megjelenés kötelező. A jelentkezéssel kötelezettséget vállal a 

szülő az egész tanévre. 

Szakkörök, sportkörök 

A foglalkozásokat a helyben szokásos módon hirdetjük meg szeptember elején. A 

jelentkezéssel a szülő kötelezettséget vállal az adott tanévre. 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

A lemaradó tanulókkal egyéni kiscsoportos formában foglalkoznak a pedagógusok addig, amíg 

szükségesnek látják. 

A tehetséges tanulókkal egyéni, kiscsoportos vagy szakköri formában foglalkozunk jelentkezés 

vagy kijelölés alapján. 

Felvételi előkészítőt szervezünk a 8. évfolyamos tanulóknak, akik központi felvételi vizsgákra 

készülnek. a foglalkozások a felvételi vizsgáig tartanak. 

Lehetőséget kell biztosítani a tanuló számára, hogy válasszon a pedagógiai program keretei 

között a választható tantárgyak, foglalkozások közül, valamint ha a tantárgyfelosztás azt 

lehetővé teszi a pedagógusok közül. 

6.  Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei  

Csoportbontások: 

Alsó tagozaton: a nyelvi osztályoknál angol és német nyelvből. A negyedik évfolyamon 

informatikából és idegen nyelvből. 

Felső tagozaton: csoportbontás történik idegen nyelv, informatika, technika tantárgyak 

esetében. 

Az egyéb foglakozásokon a tantárgy jellegének és pedagógiai tartalmának megfelelő 

képességalapú differenciált csoportbontást alkalmazunk. 
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7. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítási módja 

Az egész napos oktatás keretein belül kötelező a mindennapos testmozgás megvalósítása az 

egész alsó tagozaton. A tanítóknak biztosítaniuk kell azokon a napokon a testmozgást, amikor 

nincs testnevelés óra. Ez lehetőleg a friss levegőn történjen meg, ha megfelelő időjárási 

viszonyok vannak. 

2012-13. tanév szeptemberétől az induló első osztályoknak heti 5 testnevelés órájuk van. Ebből 

három óra tornateremben, egy óra uszodában, egy óra görkorcsolya/jégkorcsolya oktatás. 

A 2013-14. tanévtől már az első és második évfolyamon is heti 5 testnevelés óra kötelező. A 

testnevelés tehetséggondozó osztályban ez heti 6 óra. A fent említett mozgásformákon kívül, 

heti rendszerességgel kötelező valamilyen sportkör látogatása. Ez alól azok a gyerekek 

jelentenek kivételt, akik már leigazolt tagjai valamelyik szakosztálynak. 

Az iskolaotthonban lehetőség van a napi 15 perc mozgásra is, délelőtt vagy délután. 

Mindennapos testnevelés, testmozgás 

Az általános iskola első és ötödik évfolyamán már a 2012-2013-as tanévtől biztosítani kell a 

mindennapos testmozgást. A mindennapos testmozgás a helyi tantervben meghatározott 

legalább heti öt testnevelés óra és a játékos testmozgás keretében valósul meg felmenő 

rendszerben. 

Az általános iskola első–negyedik évfolyamain minden olyan tanítási napon, az egész napos 

nevelés és oktatás esetén minden olyan délelőtti tanítási időszakban, amelyben nincs 

testnevelési óra, meg kell szervezni a – tanuló életkorához és fejlettségéhez igazodó –játékos, 

egészségfejlesztő testmozgást. A játékos, egészségfejlesztő testmozgás ideje naponta legalább 

harminc perc, amelyet több, legalább tizenöt perces foglalkozás keretében is meg lehet tartani. 

A tehetséggondozó osztálynál heti 6 óra testnevelés óra van biztosítva (kimenő rendszerben, 

mert a 2016- 2017-es tanévben logikai osztály veszi át a specialitást). A mindennapos iskolai 

testedzés program tervezése és koordinálása a testnevelés munkaközösség-vezető feladata. A 

testnevelői munkaközösség a mindennapos iskolai testedzést tanító alsós pedagógusokkal, 

valamint a testmozgás-program megvalósításába bevont többi szaktanárral közösen dolgozza 

ki a szakmailag megfelelő testmozgás-programot.  

Az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra 

keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok valamelyikével teljesíthet: 

– a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott tanórán való 

részvétellel, – iskolai sportkörben való sportolással, – kérelem alapján – sportszervezet, 

sportegyesület által kiállított igazolás alapján kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, 

sportegyesület keretei között szervezett edzéseken való sportolással. 

8. Komplex intézményi mozgásprogram 

1. A kötelező iskolai programokba beépülnek a sporttal, egészséggel kapcsolatos 

programok. 
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2. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak 

megfelelően épülnek be az óratervi órákba.(főleg az alsó tagozaton)  

3. Az egész napos iskolai (szabadidős), napközis és tanulószobai foglalkozásokon a 

testmozgás különféle formái dominálnak.  

4. Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb időkeretben 

és változatosabb programok keretében képviseltetik magukat a sportfoglalkozások 

(tömegsport, sportszakkör, sportkör stb.).  

5. Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak 

sajátosságainak megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – van egy-egy kiemelt mozgásos 

tevékenység, amely az iskolai szabadidős és napközis időkeretben szervezett 

tevékenységek kiemelt iránya.  

6. A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme a 

mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés.  

7. A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain sor kerül a testmozgás propagálására, 

amely életvezetési tanácsokat is foglal magába. 

8. A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a 

szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készül minden 

tanévben javaslat.  

9. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban 

történő ellenőrzési és értékelési módja, az értékelés diagnosztikus, 

szummatív és fejlesztő formái, továbbá a tanulók írásbeli és szóbeli 

beszámoltatásának formái 

Az iskola a nevelő-oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 

ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az első-

negyedik évfolyamon félévkor és a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről mérés 

formájában-az iskola által összeállított szummatív mérőanyaggal-tanúbizonyságot tesznek. A 

munkaközösség-vezetők összesítik az évfolyam eredményeit és értekezleten beszámolnak az 

eredményekről. 

Az elméleti jellegű tárgyak ellenőrzésénél: 

 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrzik. 

 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma anyagát és fő követelményeit átfogó, 

egységes, az azonos tantárgyat tanítók, szaktanárok által, vagy tankönyvkiadó által 

összeállított témazáró dolgozatot írnak. 
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 a mérőanyagok összeállításánál figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit, a 

tanulásban akadályozott tanulók haladási ütemét. 

A tanulók szóbeli kifejezőkészsége fejlesztése érdekében a nevelők rendszeresen ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.  

A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük. 

A témazáró dolgozatok %-ban és jegyben kifejezett értékelése, melyek a továbbhaladás 

feltételeinek alapjául szolgál.  

Külön értékeket használ az alsó és a felső tagozat. 

Alsó tagozat  Felső tagozat 

91—100% = 5  91—100% = 5 

81—  90% = 4  80—  90% = 4 

66—  80% = 3  60—  79% = 3 

51—  65% = 2  40—  59% = 2 

0—    50% = 1  0—    39% = 1 

A tanulók helyi vizsgája: 

A 2009/2010. tanévig a 6. és 8 évfolyamon, a 2010/2011. tanévtől a 7-8. évfolyamon az iskola 

nevelési programjában is szereplő, összegző- rendszerező vizsgát kell tenni minden tanulónak. 

Hiányzás estén a vizsgát pótolni kell. Az itt kapott érdemjegy háromszoros értékű. 

Szöveges értékelés 

A tanulók szöveges értékelésének alapelvei az első évfolyamon 

Az értékelés során kiemelkedő szerepet tulajdonítunk annak, hogy a gyerek fejlődését 

önmagához képest értékeljük. Pozitív megerősítést kapjon, mely ösztönző jellegű, de 

rámutasson arra is, mely területeken kell még fejlődnie. Fontos, hogy motivációs és formáló 

eszköz legyen, amely személyre szabott, a gyereknek szól, az ő nyelvén. Számot ad a tanuló 

fejlődésének mértékéről, valamint a további teendőkről, mind a gyerek, mind a szülő számára. 

Fokozottan figyelembe vesszük a gyermek személyiségét (érdeklődését, adottságait, életkori 

sajátosságait, otthoni körülményeit), melyek a pillanatnyi, illetve hosszú távú teljesítményét 

befolyásolják. Az értékelésnek konkrét információt kell tartalmaznia, tárgyszerűnek, a fejlődést 

nyomon követőnek kell lennie, melyek a tanult ismeretek elsajátítását és ezek mértékét is 

tartalmazzák. 

A tanulók fejlődésének nyomon követése, teljesítményük értékelése folyamatos, változatos 

információkon alapul, az iskolai követelmények rendszerére épül. 

Az értékelés elemei, eszközei. 

A gyerekek részére: 

A tanulók szóbeli munkáikról azonnali visszajelzést kapnak a mindennapos tevékenységek 

során. 

Az írásbeli munkáik javítását egy rövid, konkrét szöveges értékelés is kiegészíti. Félévente, ill. 

egy-egy téma lezárása után ez hangsúlyosabban megjelenik. Ez az értékelés a gyerekeknek szól, 

ezért egyes szám második személyben fogalmazódik meg. A szöveges értékelés mellett a tanuló 
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teljesítményét %-ban is kifejezzük. E mellett feltüntetjük az osztály teljesítményét is %-os 

formában. A tanuló, saját teljesítményét az osztályéval összehasonlíthatja. Ez az önértékelést, 

a további célok és feladatok megfogalmazását segíti. 

A szülők részére: 

A gyermekük munkájának folyamatos nyomon követése mellett a pedagógusokkal való 

folyamatos kapcsolattartáson alapul. A kiadott szöveges értékelés után fogadóórákon és/vagy 

szülői értekezleteken van mód megbeszélni az osztály és az egyén munkáit, teljesítményét, 

valamint azt, hogy ha segítséget kíván nyújtani gyermekének, akkor azt miben és hogyan tegye. 

A pedagógusok részére: 

Tantárgyanként olyan egyéni értékelő lapot készítettünk, mely tükrözi az év eleji állapothoz 

viszonyítva a tanuló egyéni fejlődését. Az értékelő lapon belül részkövetelményeket is 

megfogalmaztunk. Ezek a lapok az adott tantárgyaknak a kerettanterv 

követelményrendszeréhez igazodva fedik le azokat a tanulói tevékenységet, ismereteket, 

készségeket, képességeket, melyet az év során kell elsajátítaniuk a gyerekeknek. Ennek 

segítségével nyomon követhető hol tart a tanuló egy adott időszakban, milyen pozitív 

változásokat, fejlődést ért el, melyek azok a területek, amelyek még gyakorlásra, fejlesztésre 

szorulnak. Leolvasható a gyerek fejlődési üteme is. 

Ezek az egyéni értékelő lapok adnak segítséget a tanítónak abban, hogy a szöveges 

értékelésénél az alapelvek maradéktalanul megvalósuljanak. 

A szöveges értékelés tartalmi jegyei. 

Az értékelés két fő egységre bontható: 

1. A tanuló általános jellemzése 

 magatartás 

 szorgalom 

 emlékezet 

 figyelem 

2. A tantárgyakra vonatkozó megállapítások. 

A tanulók magatartását és szorgalmát jelentősen befolyásolja háttértényezőként a család. Ennek 

figyelembe vételével olyan értékelési szempontokat állítottunk fel, amely személyre szabott, 

tartalmazza a gyerek munkához és másokhoz való viszonyát. Segíti az iskola nevelési és 

oktatási céljainak elérését, lehetőséget ad az önnevelésre és az önismeret fejlődésére is. 

A magatartás értékelésének szempontjai: 

 Fegyelme a tanórákon és szabadidőben, 

 az általános viselkedési formákat, illemszabályokat mennyire ismeri és tartja be, 

 milyen az erkölcsi értékrendje, 

 a házirend, az iskolai követelmények ismerete, azok betartása, 

 felnőttekhez és társaihoz való viszonya és kapcsolata, 

 a konfliktusok kezelése és megoldása, 
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 önértékelés. 

A szorgalom értékelésének szempontjai: 

 Feladattudata mennyire kialakult, 

 mennyire aktív az órákon, 

 kitartó, pontos-e a feladatok elvégzésében, 

 van-e igénye, szívesen válla-e plusz feladatokat (szorgalmi feladatok, tanulmányi 

versenyek), 

 milyen az érdeklődése, motiválhatósága, 

 munkatempója és teljesítménye összhangban van-e képességeivel, 

 milyen rendszerességgel készül az órákra (házi feladat, felszerelés) és az esetleges 

hiányokat hogyan képes pótolni. 

Emlékezet: 

A rövid és hosszú távú emlékezet terjedelme, fejlesztésének szükségessége. 

Figyelem: 

Figyelme mennyire tartós, mély, könnyen elterelhető-e. Koncentrációs képessége. 

A tantárgyakra vonatkozó megállapítások: a tantárgyakra lebontva szerepelnek. 

A szöveges értékelés rendszere: 

A szöveges értékelés az osztályban tanító pedagógusok közös munkája. A folyamatos, 

rendszeres megbeszélés után a tanulók általános jellemzését közösen fogalmazzák meg. Az 

egyes tantárgyakra vonatkozó megállapításokat, észrevételeket az adott tárgyat tanító 

pedagógus önállóan alakítja ki. 

Az értékelés időszakai: 

1. osztályban félévkor és év végén. A 2012-2013-as tanévtől első osztályban csak szöveges 

értékelés (félévkor nem adunk minősítést, csak év végén). A 2. osztályban félévkor szöveges, 

év végén már szummatív értékelés történik. 3-4. évfolyamon már csak számjeggyel történik az 

értékelés felmenő rendszerben. 

Addig az előző gyakorlatot alkalmazzuk. Mivel a törvény lehetőséget ad az osztályzatok 

adására is, ezért 4.osztály év elejétől a szöveges értékelés mellett tájékoztató jelleggel (szóbeli 

feleletek és szummatív mérésekre) a gyerekek osztályzatot is kapnak. Ezzel szeretnénk segíteni 

az átmenetet a 4. év végi osztályzattal történő értékelés áttérésére. 

Azok a tanulók, akik a Nevelési tanácsadó határozataként szöveges értékelést kaphatnak, külön 

táblázat szolgál irányadóként, amelyek a tanterveknél kapnak helyet. 

A szöveges értékelés formai megjelenése: 

A tanév során készült fontosabb írásbeli munkákat, az év közben történő szöveges értékelést 

személyenként külön lefűzve tartjuk. Ezeket az irattárban 1 évig megőrizzük. 

A végleges érdemjegy megállapítása során figyelembe vesszük az egyéni értékelő lapok egyéb 

(nem írásbeli munkák értékelése) bejegyzéseit is. 
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A készségtantárgyaknál az érdemjegy megállapításának alapját a tantárgy iránt mutatott 

érdeklődés, aktivitás, az elsajátított ismeret szintje képezi.  

2010-2011-es tanévtől szövegesen és osztályzattal is értékeljük tanulóinkat.  

A 2012-2013-as tanévtől felmenő rendszerben az első évfolyamtól kezdődően a 2.-4. 

évfolyamon tanuló diákjainkat csak számjeggyel értékeljük. 

Az egész éves folyamatos ellenőrzés, értékelés biztosítéka, alapfeltétele a további tervezésnek. 

Visszajelzés a kitűzött célok megvalósításában, elérésben. Az értékelés ne lezárt, megbélyegző, 

hanem előremutató legyen. A pozitív értékelés legyen túlsúlyban, a negatív értékelés pedig 

legyen nevelő hatású. 

Az ellenőrzés, értékelés irányulhat: 

 Teljesítményre, 

 Szorgalomra (a tanuló munkája a tanítási órákon, otthon az iskolai élethez kapcsolódó 

egyéb tevékenységek során). 

 A tanulók magatartására (a tanítási órákon és a tanuláson kívüli időben). 

Az értékelés típusai: 

1. Diagnosztikus: 

Célja felmérni az adott csoport tudásszintjét. Mivel a további tervekhez szükséges, év végén 

vagy év elején történjen, érdemjegy adása nélkül. Célszerű egy évfolyamon azonos 

felmérőlapokat készíteni. 

2. Formatív: 

Fejlesztést, formálást, esetleg korrekciót segítő értékelés. Évközi érdemjegyek (osztályzatok) 

formájában, 1-5-ig jelenik meg. 

Az egyes tantárgyaknál félévente az éves óraszámnak megfelelő számú (heti 1-2 órás 

tantárgyakból 3-4, heti 3 vagy ennél nagyobb óraszámban tanított tantárgyak esetében 5-6) 

érdemjegy alapján osztályozhatók a tanulók. Egyéb esetekben a törvényi előírás az irányadó. 

Az érdemjegyszerzés módjai: 

 szóbeli feladat (tények, leírások, fogalmak, szabályok törvények, kísérletek) 

 írásbeli munka 

 önálló kiselőadás 

 órai munka 

   házi dolgozat 

 részvétel rendezvényeken 

Osztályzat: 

 Jeles (5): Ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, tudja a 

tananyagot, s mindezt alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. Lényegre 

mutatóan definiál, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt. Szabadon, önállóan tud 

beszélni. Bátran mer kérdezni. 
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 Jó (4): Ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen 

hibával tesz eleget. Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalanságai vannak. Kisebb 

előadási hibákat vét, definíciói bemagoltak. 

 Közepes (3): Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget. 

Nevelői segítségre (javításra, kiegészítésre) többször is rászorul. Ismeretei felszínesek. 

Kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni. Szóbeli feladatát segítséggel képes megoldani. 

Rövid mondatokban fogalmaz, többször nevelői kiegészítésre szorul. 

 Elégséges(2): Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak eleget. 

A továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártasságokkal azonban 

rendelkezik. Egyszavas válaszokat ad. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen 

önálló feladatvégzésre (akar, de nem megy). 

 Elégtelen(1): Ha a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem tud eleget 

tenni. A minimumot sem tudja. 

3. Szummatív  

Félév és év végén történik tantárgyi érdemjegyek formájában. Első évfolyamon az értékelés 

szöveges, 2-8. évfolyamon jeles(5), jó(4), közepes(3), elégséges(2), elégtelen(1) 

osztályzatokkal történik. 

(Kitűnő (5d) érdemjegyet kaphat az a tanuló a félévi és év végi bizonyítványában, aki az adott 

tantárgy követelményeit szaktanári dicsérettel teljesítette.) 

Oktatási eredményvizsgálatok 

Az alsó tagozaton évi 3 alkalommal diagnosztikus méréseket végzünk szövegértésből és 

matematikából. Az eredmények alapján a tanítók fejlesztési tervet készítenek, lehetőség szerint 

a következő mérésnél javítani kell az eredményeken. 

10. A magatartás és a szorgalom értékelése a többi évfolyamon 

Tanulóink magatartását és szorgalmát a következő feltételek mellett értékeljük. 

Magatartásból adott érdemjegyek feltételei: 

Példás (5) érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 a közösség alakítását, fejlődését, munkájával jó kezdeményezéseivel, megfelelő 

véleménynyilvánítással, példás viselkedésével elősegíti, és társait is erre ösztönzi, 

 szereti a közösségi életet, és szívesen tevékenykedik érte, 

 a házirendet betartja, és társait is erre ösztönzi, 

 nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó és udvarias, 

 fegyelmezett, megbízható, pontos, segítőkész. 

Jó (4) érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi, iskolai és iskolán kívüli 

viselkedése ellen általában nincs kifogás, 
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 a házirendet és az iskolai együttélés szabályait betartja, 

 nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias, 

 fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható és pontos. 

Változó (3) érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, 

 viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik javulni, 

 a házirendet és egyéb szabályzatokat csak ismételt és állandó figyelmeztetéssel tartja be,  

 nevelőivel, társaival, szüleivel szemben nem udvarias és nem tisztelettudó, 

 társai viselkedését közömbösen nézi, nem segít, 

 figyelme ingadozó, munkája pontatlan, 

 munkájával a közösség fejlődését hátráltatja,  

 iskolai és iskolán kívüli viselkedésével rossz példát mutat társainak,  

 hibáit nem látja be,  

 közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart,  

 szándékosan árt a közösségnek 

 a házirendet nem tartja be ismételt figyelmeztetések ellenére sem, 

 nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tiszteletlen, udvariatlan, nyegle, fegyelmezetlen, 

durván beszól, verekszik.  

Rossz (2) érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 munkájával a közösség fejlődését hátráltatja,  

 iskolai és iskolán kívüli viselkedésével rossz példát mutat társainak, 

 hibáit nem látja be, 

 közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, 

 szándékosan árt a közösségnek, 

 a házirendet nem tartja be ismételt figyelmeztetések ellenére sem, 

 nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tiszteletlen, udvariatlan, nyegle, 

 fegyelmezetlen, durván beszól, verekszik. 

A szorgalmat minősítő osztályzat tartalma 

A tanulmányi munka minősítésénél általános elvként elfogadjuk, és az értékelésnél figyelembe 

vesszük: 

 a tanuló képességi szintjét, 

 és életkörülményeit. 

Így példás (5) érdemjegyet kaphat az a tanuló, aki  
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 igényli tudása bővítését, céltudatosan és ésszerűen szervezi meg munkáját, 

munkavégzése pontos, megbízható, s minden tantárgyban elvégzi feladatait,  

 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) érdemjegyet kaphat az a tanuló, aki 

 figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi,  

 az órákra rendszeresen felkészül, megbízhatóan dolgozik, 

 ösztönző hatásokra jól dolgozik és ellenőrzi önmagát,  

 tudja, hogy mihez kell segítséget kérnie, 

 általában felkészül, de a különböző tantárgyak és a tananyag iránt különösebb 

érdeklődést nem mutat,  

 érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. 

Változó (3) érdemjegyet kaphat az a tanuló, akinek 

 munkája ingadozó, időszakonként dolgozik,  

 máskor figyelmetlen, pontatlan, 

 önállóan, csak utasításokra kezd munkához,  

 nem ellenőrzi önmagát, szétszórtság jellemzi. 

Hanyag (2) érdemjegyet kaphat az a tanuló, aki 

 figyelmetlenül dolgozik,  

 megbízhatatlan, feladatait nem végzi el, 

 nem hajlandó munkavégzésre,  

 nem törődik kötelességeivel, 

 érdektelenség, teljes közöny jellemzi. 
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Magatartás és szorgalom szöveges értékelésének szempontjai az első évfolyamon.  

MAGATARTÁS 

Fegyelme: 

- órákon  

- szünetben 

- szabadidőben 

 

Fegyelmezett, 

önuralma 

játékban, 

tanulásban 

kialakult. 

Néha még 

fegyelmezetlen, 

önuralma már jó. 

Gyakran 

fegyelmezetlen, 

önuralma 

kialakulóban 

van. 

Általában 

fegyelmezetlen, 

önuralma 

fejlesztésre 

szorul. 

Általános 

viselkedési 

formák, 

illemszabályok, 

erkölcsi 

értékrendje 

Ismeri és mindig 

betartja azokat. 

Ismeri, de még 

nem mindig 

tartja be azokat. 

Ismeri, de 

gyakran nem 

tartja be azokat. 

Ismeretei 

hiányosak, 

bizonytalanok, 

fejlesztésre 

szorul. 

Házirend 
Ismeri, elfogadja 

és betartja. 

Ismeri, többnyire 

betartja. 

Ismeri, de nem 

mindig tartja be. 

Ismeri, de 

gyakran 

megszegi. 

Felnőttekhez való 

viszonya 

Tisztelettudó, 

udvarias, 

segítőkész, 

együttműködő. 

Tisztelettudó, 

zárkózott, de 

együttműködő. 

Tisztelettudó, 

udvarias, de néha 

nehezen 

működik együtt. 

Néha tiszteletlen, 

általában 

nehezen 

működik együtt. 

Társakhoz való 

viszonya 

Barátságos, 

együttműködő, 

segítőkész. 

Nehezen 

barátkozik, de 

együttműködő. 

Barátságos, de 

nehezen 

működik együtt. 

Nehezen 

barátkozik, nem 

szívesen 

működik együtt. 

Konfliktuskezelés 

Ritkán kerül 

konfliktusba és 

általában 

önállóan jól oldja 

meg. 

Ritkán kerül 

konfliktusba, 

már próbálja 

önállóan 

megoldani. 

Gyakran kerül 

konfliktusba, 

felnőtt 

segítségével is 

nehezen oldja 

meg. 

Gyakran 

keveredik 

konfliktusba, 

ilyenkor elveszti 

önuralmát. 

Önértékelése Kialakult, reális. Általában reális. 
Néha alul- vagy 

túlértékeli magát. 

Még 

kialakulatlan. 

 
SZORGALOM 

Iskolába érkezés 
Mindig időben 

érkezik. 

Általában időben 

érkezik. 
Néha elkésik. Gyakran elkésik. 

Feladattudata Kialakult. 

Még 

kialakulóban 

van. 

Már 

kialakulóban 

van. 

Még nem alakult 

ki. 

Órai munkája 
Aktív, sokat 

jelentkezik. 
Többnyire aktív. 

Passzív, ritkán 

jelentkezik. 

Passzív, sose 

jelentkezik. 
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Önálló 

feladatvégzése 
Kitartó, pontos. 

Általában kitartó, 

pontos. 

Néha még 

bizonytalan, 

segítséget 

igényel. 

Kapkodó, 

felületes, 

nemtörődöm. 

Tanórán kívüli 

feladat készítése 

Mindig 

gondosan, 

hiánytalanul 

elkészíti. 

Általában 

gondosan, 

hiánytalanul 

elkészíti. 

Néha hiányos és 

nem elég 

gondos. 

Gyakran 

rendetlen, 

hiányos. 

Szorgalmi 

feladatok 

elkészítése 

Gyakran és 

szívesen készít. 

Többnyire 

szívesen készít. 

Néha, de nem 

szívesen készít. 

Szinte sosem 

készít. 

Érdeklődése 
Rendkívül 

érdeklődő 

Többnyire 

érdeklődő. 

Ingadozó, csak 

néhány területre 

korlátozódik. 

Csak ritkán 

mutat 

érdeklődést. 

Utasítás 

megértése 
Mindig megérti. 

Általában 

megérti. 

Részben nem 

érti. 

Gyakran nem 

érti. 

Munkatempója Gyors Megfelelő Lassú 

Felszerelés 

állapota 

Mindig rendes, 

hiánytalan. 

Többnyire 

rendes, 

hiánytalan. 

Néha rendetlen, 

hiányos. 

Általában 

rendetlen, 

hiányos. 

Hiányok pótlása 
Mindig önállóan 

pótolja (otthon) 

Többnyire 

önállóan pótolja 

(otthon) 

Többnyire 

segítséggel 

pótolja 

(iskolában) 

Egyáltalán nem 

pótolja. 

 

Figyelme Tartós, mély. 
Tartós, de 

felületes. 

Mély, de nem 

tartós. 

Szétszórt, 

gyakran 

elkalandozik. 

 

Memóriája 

Rövid- és 

hosszútávú 

memóriája is 

kiváló. 

Rövid- és 

hosszútávú 

memóriája is 

megfelelő. 

A kettő közül az 

egyik megfelelő, 

a másik 

fejlesztésre 

szorul. 

Mindkettő 

egyaránt 

fejlesztésre 

szorul. 

A tanulók jutalmazásának elvei 

A tanulmányi, magatartási és szorgalmi követelményeket kiemelkedően teljesítő, az iskola 

hírnevét tanulmányi, sport, kulturális, diákmozgalmi tevékenységgel erősítő tanulókat 

jutalomban részesítjük. 
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Tanulmányi munka elismerése 

A szaktanár szóbeli dicsérete. 

A szaktanár írásbeli dicsérete. 

A házi, kerületi, budapesti, országos szintű versenyek győzteseinek jutalmazása iskolai 

gyűlésen, a nevelők és a tanulók közössége előtt. 

Kimagasló eredmény esetén igazgatói dicséret. 

A több tárgyból kiemelkedően teljesítő tanuló részére nevelőtestületi dicséret, jutalomkönyv a 

tanév végén az évzáró ünnepélyen. 

A legjobb tanulmányi átlagot elért alsó és felső tagozatos osztály számára vándorserleg. 

Kulturális, közösségi és diákönkormányzati munkában kiemelkedő tanulók jutalmazása 

tanévzárón történik. 

A jutalmazás lehetséges formái: 

 szóbeli és írásbeli dicséret 

 tárgyjutalom (könyv, társasjáték, sportszer) 

 jutalomkirándulás, táborozás. 

A sportban kiemelkedő tanulókat az Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület és az iskola közösen 

jutalmazza plakett illetve dicsérő oklevél formájában. 

A legkiemelkedőbb tanulmányi vagy közösségi munkát nyújtó 8. osztályos diák Széchenyi-

díjban részesül, melyet a Széchenyi Társaság ad ki. 

11. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére az iskola településén élő 

nemzetiségek kultúrájának megismertetésére szolgáló tananyag 

A nemzetiségekről szóló oktatás céljai  

A kerületünkben élő nemzetiségek történelmének, szellemi anyagi kultúrájának megismerése, 

a hagyományőrzés, a kisebbségi jogok megismerése.  

Az oktatás során arra kell törekedni, hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi s 

kulturális gazdagság előnyei, alakuljon ki a tanulókban a reális nemzetkép és kisebbségkép.  

Tiszteljék a magyar nép és az országban élő más nemzetiségek kultúráját, ismerjék fel a népek 

közötti kapcsolódási pontokat.  

Migráns tanulók támogatása, felzárkóztatása 

Cél: 

 a migráns hátterű, közoktatási rendszerünkben résztvevő tanulók nevelésének, 

oktatásának támogatása, 

  a magyar nyelvi képzés, a magyar kultúra, társadalmi környezet megismertetése,  

 az interkulturális tartalmak megvalósítása, 
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 a migráns tanulók elfogadtatása a többségi gyermekcsoporttal,  

 kultúrájuk megismertetése közös programok szervezésével. 

Feladatok: 

Szakmai csoport kialakítása, melyet a mindenkori pedagógiai munkaközösség vezető, idegen 

nyelvet tanító pedagógus és az érintett osztályfőnök irányít. 

Mentor tanulópárok kialakítása, működtetése. 

Migráns tanulók bevonása DÖK életébe. 

Lehetőség szerint pályázatokon való részvétel, melyek segítségével iskolán kívüli programok, 

táborok szervezhetők a migráns tanulók számára. 

12. A tanuló fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek 

területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárására, a tanulók életmódjának ismerete 

kiindulási alapul szolgál mivel az egyéni, mind közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok 

elkészítéséhez, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megismertetésére, az 

általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérése, 

megtartására. 

Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésének fő célja: 

Az oktatás területén 

Minőség-ellenőrzés: az általános fizikai teherbíró képesség egységes mérése, értékelése és 

minősítése. 

Minőségbiztosítás – minden fiatal, - képesség szerinti differenciált terheléssel – úgy jusson el 

a felnőtté válásig, hogy az egészséges élethez szükséges fitness mint „megkívántság”, vagy 

„kell” értékét elérje és megtartsa. 

Az oktatásban eltöltött évek alatt a rendszeres testedzés egészségtartó, egészségjavító 

szerepének tudatosítására. 

A kondicionális képességek méréséhez a NETFIT módszert alkalmazzuk. A fizikai fittség 

mérését 5-8. osztályig végezzük, évente egy alkalommal, januártól május közepéig tartó 

ciklusban. Alsó tagozaton 3. osztálytól megismertetjük a gyakorlatokat a tanulókkal. Május 

végéig az eredményeket rögzítjük az MDSZ NETFIT számítógépes oldalán. 

A fizikai teherbíró-képesség minősítéséhez a következő méréseket végezzük el: 

Testösszetétel és tápláltsági profil 

testmagasság mérés 

testtömeg mérés 

testtömegindex 

testzsírszázalék mérése 

Aerob fittségi profil 
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állóképességi ingafutás teszt 

Vázizomzat fittségi profil 

ütemezett hasizom teszt: a hasizom erő-állóképessége 

törzsemelés teszt: törzsfeszítő izomzat ereje 

ütemezett fekvőtámasz teszt: felsőtest izomereje, erőállóképessége 

kéz szorítóerejének mérése 

helyből távolugrás teszt: láb robbanékony ereje 

Hajlékonysági profil 

hajlékonysági teszt: a térdhajlító izmok nyújthatósága 

Figyeljünk arra, hogy a gyerek, szülő is legyen tisztában a vizsgálat céljával, gyakorlati 

hasznosságával, és az elvégzendő feladattal. 

A vizsgálatot a mérési útmutató alapján végezzük. 

A próbákat sportöltözetben, tornateremben illetve szabadtéren végezzük a rendelkezésünkre 

bocsátott eszközökkel. 

A próbákat bemelegítés előzi meg. 

Adatok nyilvántartása, tárolása 

Az adatokat a tanárok saját füzeteikbe beírják, majd számítógépen az 

http://www.mdsz.hu/netfit/szoftver/ informatikai rendszerében rögzítik. 

A tanárok, tanulók és a szülők az eredményeket saját kódjukkal megtekinthetik. Az egyéni 

értékelést személyre szabottan is elkészíti a rendszer.  

Az eredményeket tanév elején kiértékeljük, fejlesztendő területeket kijelöljük. 

13. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

Az iskola egészségnevelési programja 

Az egészségnevelési program célja  

 a tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit,  

 az életkorral járó biológiai-pszichohigiénés tennivalókat, 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének módjait,  

 az egészségre káros szokások biológiai – élettani – pszichés összetevőit, 

 alkohol- és drogfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás,  

 a társas kapcsolatok egészségi-etikai kérdéseit.  

Ezen tudás birtokában képesek legyenek egészségük megőrzésére, a betegségek megelőzésére, 

egészséges személyiség kimunkálására, a helyes magatartás kialakítására.  

http://www.mdsz.hu/netfit/szoftver/
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Szomatikus nevelés  

 higiénés nevelés (személyi nevelés, környezethigiénére nevelés)  

 profilaxisra (betegség megelőzésére) nevelés  

 kondicionálás (testedzés, sport)  

 baleset megelőzésre nevelés  

Pszichohigiénés nevelés  

 önismeretre, önfejlesztésre nevelés  

 egészséges életvezetésre nevelés  

 környezeti hatások feldolgozására nevelés  

 emberi kapcsolatok harmóniájára nevelés  

 abúzusok, devianciák (káros szokás, szenvedély) megelőzésére nevelés  

 érzelmi nevelés  

Szociálhigiénés nevelés  

 kedvező társas miliő működtetése  

 kommunikációs nevelés  

 családi életre nevelés  

 az iskola, mint munkahely pszichoklímájának alakítása  

 szerepfeszültségek felismerése, feloldása  

 társadalmi izolációk megelőzése, közéletiségre nevelés  

 egészségpropaganda  

Cél Feladat Kritériumok 

A rendszeres testmozgásra 

való igény kialakítása  

 

A három kondicionális 

alapképesség  

(erő, gyorsaság, 

állóképesség), a  

koordinációs képességek 

(egyensúly,  

térérzékelés, 

reakciógyorsaság,  

ritmusérzék, hajlékonyság)  

fejlesztése.  

- A sportjáték komplex 

szerepének  

kihasználása.  

- Mindennapos testmozgás 

gyakorlati  

  

A kondicionális és 

koordinációs 

alapképességek az 

életkornak megfelelő 

szinten legyenek (Eurofit-

mérés).  
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Az egészséges „fair–play” 

uralta versenyszellem 

kialakítása  
 

A céllal szorosan 

összefüggő felnőtt  

életben nélkülözhetetlen 

pozitív  

tulajdonságok (küzdeni 

tudás,  

alázatosság, hazaszeretet, 

kitartás,  

büszkeség, önismeret, 

önuralom)  

fejlesztése.  
- A közösségbeli „én-szerep”  

felismerése.  

Vegyenek részt aktívan a 

különböző iskolai, kerületi 

sport-, illetve tanulmányi 

versenyeken, 

diákolimpiákon.  

Alakítsanak ki közös 

érdeklődésen alapuló, 

tartalmas baráti 

kapcsolatokat  

Az egészséghez és az 

egészséges környezethez 

való igény kialakítása  

 

Megtanítani, bizonyítani, 

hogy  

alapvető értékünk az 

egészség.  

- Kialakítani, hogy az 

egészség egy  

soktényezős fogalom.  

- Az egészség megvédésére,  

megőrzésére, 

visszaszerzésére  

vonatkozó közérthető, de 

tudományos  

ismeretek átadása.  

- Tudatmódosító szerekkel 

kapcsolatos  

prevenció.  

- Az egészségmegóvó 

alternatívák  

terjesztése, gyógynövények,  

természetgyógyászat.  

- A helyes napirend 

kialakítása.  

- A környezetszennyezés, 

mint  

egészségkárosító 

tevékenységforma  

vázolása.  

- Az egészséges életmód-

tréningek  

beépítése az iskolai 

programokba  

(sport- és egészségnapok).  

Ismerjék az egészséges 

táplálkozás aktuális 

alapelveit.  

Legyenek igényesek a 

személyes higiéniát 

illetően.  

Ismerjék és alkalmazzák az 

egészség megóvásának 

lehetőségeit és 

alternatíváit.  

Önismeret, önuralom, a 

társadalmi normák szerinti 

viselkedés és pozitív 

gondolkodás kialakítása  

Értékorientáció, személyes  

példamutatás, azaz a tanári  

magatartás legyen modell 

értékű.  

Iskolai életükben 

nyilvánuljon meg a 

felnőttek és társak 

tisztelete.  



104 

 

 - Tolerancia és empátia 

fejlesztése.  

- A kapcsolatok, problémák  

konfliktusmentes 

megoldására való  

igény kialakítása, 

fejlesztése.  

Ismerjék fel a jó és rossz 

tulajdonságokat.  

Legyenek fogékonyak a 

tanárok által nyújtott 

modellekre.  

Tudjanak könnyen és 

vidáman alkalmazkodni a 

változó élethelyzetekhez.  

Az egészségnevelés várható eredményei  

1. A család szerepének megértése.  

2. A helyes viselkedés szabályainak elsajátítása, a felnőttek és a társak tisztelete.  

3. A jó és a rossz tulajdonságok felismerése, önismeret és az önuralom kialakítása.  

4. A közösségben az „én-szerep” felismerése, a tolerancia, empátia és pozitív gondolkodás 

kialakítása.  

5. A jó emberi és baráti kapcsolatok kialakítására és a problémák konfliktusmentes 

megoldására való, igény megteremtése.  

6. Az egészségmegőrzés alapvető feltételeinek ismerete a helyes napirend kialakítása.  

7. Az egészséges táplálkozás aktuális elveinek ismerete.  

8. A biztonságos közlekedés és elsősegélynyújtás alapelveinek elsajátítása.  

9. A káros szenvedélyek negatív hatásainak felismerése.  

10. A testi higiénia iránti igény kialakítása.  

11. A rendszeres testmozgásra való igény kialakítása.  

12. Az egészséges életkörnyezetre való igény: tudni azt, mit tehet az ember szűkebb és 

tágabb környezetéért.  

13. A környezet egészségre káros hatásainak ismerete.  

14. Az egészségért és az egészséges környezetért folyó törekvésekben (egészség- és 

környezetvédelem) való aktív részvétel igényének kialakítása.  

Az iskola környezeti nevelési programja  

A környezeti nevelés olyan pedagógiai folyamat, amely a társadalom fejlődése és a természet 

fenntarthatósága céljából elősegíti és erősíti az emberek környezettudatos magatartását, 

életvitelét.  

A környezeti nevelés átfogja a személyiség kognitív és nem kognitív tartományait, alakítja az 

érzelmi viszonyulásokat, értékrendet, megismerési, cselekvési és döntési képességeket fejleszt, 

az embert képessé teszi az együttműködésre, altruizmusra és életvitelének tudatos hangolására, 

beleértve az önkorlátozást is.  

Kiemelt stratégiai céljaink  

 Természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos 

ismeretek átadása.  
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 Globális környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása. A fenntartható 

fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése.  

 Helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása, ezek 

felismeréséhez szükséges kompetenciák fejlesztése.  

 Saját környezetünkkel kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés.  

 A tanulók lakóhelye közelében található természeti értékek megismertetése.  

 A természet szeretetére nevelés, közvetlen élmény kialakítása a természettel.  

 A globális és a helyi környezeti problémákkal kapcsolatos aktivitásra, tevőleges 

magatartásra nevelés.  

 Szelektív hulladékkezelésre szoktatás.  

 A természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismertetése.  

 A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés.  

 A kertészkedés, kertészeti munkák megismertetése, örömének megmutatása.  

 A kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése.  

 Városunk helytörténeti, építészeti értékeinek megismertetése.  

Módszerek, tanulásszervezési formák:  

 A tanítási órák klasszikus módszerei  

 Kooperatív tanulási technikák  

A környezeti nevelés színterei  

 Tanítási órák  

 Egyéb foglalkozások, kiemelten a napközis és tanulószobai, iskolaotthon foglalkozások  

 Erdei iskolák, osztálykirándulások, táborok  

 Iskolai, kerületi, fővárosi, országos versenyek  

Környezeti nevelés a tanórákon  

A környezeti nevelés átfogja az alsó tagozatos foglalkozások teljes körét, valamennyi tantárgy 

ismeretanyagába beépítve, integrált módon. Az első és második osztályban inkább az érzelmi 

beállítódás alakítása, a természettel, a környezettel való ismerkedés és "környezetbarát" 

szokások formálása a fő cél, később fokozatosan alakul ki a tudatosság és elkötelezettség 

szintje.  

Felső tagozaton a környezeti nevelés alapvető pillérei a természettudományi tantárgyak: 

biológia, földrajz, fizika, kémia, matematika. E tantárgyak tanulása során szerzi meg a tanuló a 

természetre vonatkozó ismeretek, összefüggések, kölcsönhatások sokaságát. Védeni, szeretni 

csak azt lehet, amit ismerünk. Környezetünk élővilágának ismerete nemcsak tananyag, hanem 

a szemléletformálás nagyon fontos eszköze is.  

A társadalomtudományi tantárgyak feladata, hogy a társadalomszerveződés, valamint az 

emberi viselkedés és kultúra irányából közelítse meg a kérdést. A környezeti válság megoldása 

nem képzelhető el a jelenlegi társadalmi-kulturális viszonyok pozitív irányú formálása nélkül. 

A korábbi döntések elemzése segíti a jelenben való eligazodást, növeli a jövő iránti felelősséget. 
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Ezek a tárgyak útmutatást adnak a környezeti gondok felismeréséhez és megoldásához, a 

közügyekben való részvételhez. A humán tantárgyi oktatás feladatai közé tartozik az is, hogy 

bemutassák a fogyasztói modell helyett javasolt utakat, a környezeti válság kezeléséhez és 

megoldásához szükséges világképet, erkölcsi értékrendet, valamint a rendelkezésre álló 

gazdasági és jogi eszközöket.  

Az életvitel és gyakorlat (1-4. évfolyam), illetve a technika, életvitel és gyakorlat (5-8. 

évfolyam) tantárgy nagy lehetősége, hogy gyakorlati szempontból elemezze a környezetbarát 

létformát, és követendő, helyes példákat keressen és mutasson be.  

A művészeti tantárgyak alkalmasak a kérdéskör érzelmi megközelítésére, a természet és az 

ember alkotta környezet szépségeinek művészi bemutatására. E tárgyak hatásosan fel tudják 

hívni a figyelmet az értékvesztésre, az uniformizálódásra, kulturális örökségünk megőrzésének 

fontosságára (egy módszer lehet pl. hulladékok felhasználása "művészeti" alkotások 

létrehozásához).  

A test- és egészségnevelési tantárgyak a környezet és az egészség szoros kapcsolatának 

megértetésével, és az igények kialakításával tehetik a legtöbbet.  

Környezeti nevelés az egyéb foglalkozásokon, kiemelten a napközis és tanulószobai 

foglalkozásokat  

Az egyéb foglalkozásokon a nevelési-oktatási tartalomhoz igazodóan a környezettudatos 

magatartásra nevelés a tantárgyhoz illetve műveltségi területhez kapcsolódó tartalmi struktúra 

része. Minden szabadidőben töltött, de pedagógiai tartalmú foglalkozás magába foglalja mind 

a környezet és a természet megismerésének és védelmének tematikáját, mind az 

egészségnevelés preferált céljait. Jellegéből fakadóan elsősorban a szakkörök esetén teljesedhet 

ki a gyakorlatban is e nevelési tartalom.  

A napközis és tanulószobai foglalkozások természetes része a környezettudatos magatartásra 

nevelés.  

Környezeti nevelés osztálykiránduláson, erdei iskolában  

A környezeti nevelés egyik hatékony módszere a tantárgyi időben szervezett terepi program, az 

osztálykirándulás és az erdei iskola szervezése, mely a helyi tantervi célok megvalósulását 

szolgálja azzal, hogy a valóságos környezet megismerésére, értékeinek befogadására, a 

problémák értelmezésére támaszkodik. A programokon az érzéki-megismerő tanulás, a 

cselekvő-felfedező magatartás dominál. Ösztönzi a kollektív és egyéni érdeklődés kialakulását. 

A szabadidő megszervezése, az önkiszolgálás, a tanulási helyzeteken kívüli csoportos 

tevékenységek és együttesen megélt élmények képezik fontos előnyeit. Jelentős személyiség és 

közösségfejlesztő hatású.  

A kirándulások, erdei iskolák időpontját munkatervünkben előre meghatározzuk.  

A környezeti nevelés tantárgyközi keretek közt  

A környezeti nevelés szempontjából kiemelt jelentősége van a szabadidős tevékenységeknek. 

A szabadabb keretek nagyobb teret engednek a többirányú pedagógiai módszerek 

alkalmazásához.  

Területei:  

 „Tiszta virágos iskoláért” program.  

 Kerületi környezetvédelmi, környezetszépítő pályázatok.  
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 Hagyományőrző programok.  

 Táborok. 

 

Cél Feladat Tevékenység Kritérium 

Környezettudatos 

magatartás 

elősegítése  

 

Természeti tárgyak, 

dolgok, jelenségek 

észlelése, 

megfigyelése, 

vizsgálata.  

 

Cserepes növények 

gondozása (öntözés, 

tápoldatozás, 

átültetés),  

az iskola környékén 

lévő fák, bokrok 

ültetése, 

megfigyelése, 

örökbefogadása, 

ápolása.  

Igény kialakítása az 

esztétikus zöld 

környezetre.  

 

A földrajzi táj és a 

földrajzi környezet 

alakulásának adott 

szintű értelmezése.  

 

Kőbánya alatt 

húzódó 

barlangrendszer 

megismerése 

Ismerkedés a 

környék természeti 

kincseivel.  

 

A környezeti 

problémák 

természettudományos 

megközelítésű 

értelmezése.  

 

Az erdőlátogatás 

szabályainak 

ismerete.  

A veszélyes 

hulladékok 

megismerése, 

kezelésük szabályai.  

A szelektív 

hulladékgyűjtés 

gyakorlatosítása.  

 

„E” számok, 

élelmiszer 

adalékanyagok 

megismerése.  

 

Mi van a Colában? – 

élelmiszerek 

vizsgálata.  

 

Az egészséges 

táplálkozás 

megalapozása.  

 

A természetes és 

környezetbarát 

anyagok 

felhasználása.  

Az újrahasznosítás 

fogalmának, 

hasznának ismerete.  

Papírgyűjtés, 

szelektív 

hulladékgyűjtés, 

veszélyes 

hulladékgyűjtők 

Budapesten  

 

Környezetbarát 

anyagok 

megismerése.  

 

Az energia és az 

anyagtakarékosság 

fontosságának 

ismerete.  

 

Az áram és 

víztakarékosság 

lehetőségeinek 

vizsgálata otthon és 

az iskolában.  

Energiatakarékossági 

ismeretek szerzése.  
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Hulladékmentességre 

törekvő szemlélet 

kialakítása.  

Környezetbarát 

vásárlás.  

Környezetbarát 

csomagolási 

ismeretek.  

A környezetért 

felelős 

egészségorientált 

életvitel elősegítése  

 

Felelős állampolgári 

szerepekre való 

felkészítés.  

Környezetszennyezés 

elhárítása, környezeti 

problémák 

felismerése.  

Helyi viszonyoknak 

megfelelő 

környezeti probléma 

kiválasztása, helyi 

környezeti gondok 

megismerése.  

 

A közvetlen 

környezet 

problémáinak 

felismerése.  

 

Felelős állampolgári 

magatartás 

kialakítása.  

Tudatos egészség-

megőrzési 

viselkedés.  

A szűrővizsgálatok 

fontosságának 

ismerete.  

Iskolai  sportnapok 

szervezése.  

 

Az 

egészségmegőrzés 

alapjainak a 

kialakítása.  

 

Állóképesség 

fejlesztése.  

Helyes életviteli 

szokások kialakítása.  

Szabad percek, órák 

felhasználása.  

Káros környezeti 

hatások 

elkerülésének, 

kivédésének 

technikái.  

Túrák, hétvégi 

kirándulások, erdei 

iskolák.  

A televíziózás káros 

hatásainak 

vizsgálata.  

Mibe ne 

csomagoljuk 

uzsonnánkat?  

Helyes napirend, 

életviteli szokások 

megismerése és 

alkalmazása.  

 

Környezettudatos 

értékrend „ökológiai 

morál” kialakítása  

 

Érzelmi 

viszonyulások 

alakítása, képessé 

tenni az egyént a 

másokkal való  

együttműködésre.  

Az élet tiszteletére 

való nevelés.  

Az állatok iránti 

felelősség 

kialakítása, az 

állattartás etikája  

DÖK kisállat 

kiállítás 

Madáretető 

kiakasztása 

A tudatos kisállat-

védelem kialakítása.  

 Megélhető vagy 

elképzelhető 

élethelyzetek 

teremtése.  

 

Állatkert Az állatok életközeli 

megismerése.  

 

Május 10. Madarak és fák napja 
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Az iskolai környezet kialakításában és az iskola működtetésében rejlő környezetnevelési 

lehetőségek  

Iskolánk külső, belső megjelenésének tükröznie kell azt a szemléletet, hogy mindenki fontosnak 

tartja a környezet állapotának milyenségét, az egészséges, esztétikus környezet biztosítását a 

hatékony munkavégzéshez. Nem sokat ér a szavakban átadott tudás, ha az iskola egész 

működése, a dolgozóinak személyes példája ellentmond annak.  

Ehhez mindenkinek – pedagógusoknak, technikai munkatársaknak egyaránt – tevékenyen 

hozzá kell járulnia a saját munkaterületén, tevékenysége során.  

A parkosítással, virágosítással élen járunk, s rendszeresen elnyerjük az Önkormányzat díjait. 

2016-ban elnyertük az Ökoiskola címet.  

Az iskola belső környezete  

Az iskolai környezet természetközelivé formálásához az osztályteremben szobanövények 

gondozásával járulhatunk hozzá. Az élőlények természetes közegükben való megfigyelése 

hasznos tapasztalatokat nyújt, igényességre nevel, hozzászoktatja a tanulókat a növényekkel 

való gondoskodáshoz, s egyúttal a közvetlen környezetet is emberibbé teszi.  

Hulladékgyűjtés  

A szelektív hulladékgyűjtés megszervezésével hozzájárulunk nemcsak iskolánk, hanem tágabb 

életterünk, szűkebb környezetünk megóvásához (elem, palack összenyomó). 

14. Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 

A gyermek- és ifjúságvédelem területén az alapelvekben megfogalmazott személyközpontú 

szemléletet érezzük magunkénak. Szem előtt kell tartanunk, hogy minden gyerek mögött egy 

család áll és azt is, hogy az ő nevelésükben résztvevő pedagógusok is individuumok, 

tapasztalataikkal, szükségleteikkel, értékrendjükkel és kapcsolati rendszerükkel. 

A gyermekvédelmi munka akkor hatékony, ha a cél érdekében együttműködő, egymás 

szempontjait megértő és figyelembe vevő emberek tesznek az ügy érdekében. Ennek alapkövei 

a biztonság, az elfogadás és a diszkréció. 

 Osztályfőnöki munka keretében fontos a gyermek-szülő-pedagógus kapcsolat kiépítése. 

(állandó kapcsolattartás, a problémák meghallgatása) 

 Kapcsolattartás Nevelési Tanácsadóval, Gyermekjóléti Szolgálattal, Tanulási 

Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottsággal. Egyéb szakmai kérdésekben 

segítségkérés specializálódott intézményektől, szervezetektől.  

 Szakirodalom ismerete. 

 Az alsó tagozaton rendszeresek a beszélgetőkörök. 

 Gyermek személyiségének megismerése, a család szerkezetének, kapcsolati 

rendszerének feltérképezése, segítő beszélgetés a család tagjaival egyénenként vagy 

közösen. 

 Egyéni beszélgetés gyermekkel, szülővel, kollégával. 
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 Csoportos megbeszélés. Ötletbörze. 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység: 

Nyilvántartásunkba évente a tanulók 16-18 %-a kerül be veszélyeztetettként. Ebbe a létszámba 

beletartoznak az évismétlő tanulók is, akiket nevelőtestületi határozat alapján egy évre veszünk 

nyilvántartásba, hogy még kiemeltebb figyelmet tudjunk rájuk fordítani. 

Veszélyeztetettségi okok között vezető helyen az anyagi veszélyeztetettség áll, de megtalálható 

a gondozás hiánya, az agresszivitás, a családon belüli erőszak, valamint a csavargás is. Több 

egészségügyi veszélyeztetett is előfordul nálunk. 

A tanulók anyagi támogatása:  

1. Szociális, iskolán kívüli támogatások: 

 rendkívüli nevelési támogatás 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 lakásfenntartási támogatás 

Ezeket az Önkormányzat Népjóléti Irodájánál kérelmezheti a gondviselő. 

2. Iskolán belüli támogatások 

 étkezési támogatás: a rendeletben foglaltak alapján az étkezési díját 50 %- kal 

csökkenti, ha 3 vagy több gyermekes a család, vagy tartósan beteg gyermeket 

nevelnek. 100 %- kal, ha a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjat nem éri el a 

család egy főre jutó jövedelme (önkormányzati rendelet szabályozza). 

 tankönyvtámogatás 

Ingyenes tankönyvhöz való hozzájutásra jogosultak köre a 23/2004. OM rendelet alapján:  

 tartósan beteg 

 sajátos nevelési igényű 

 három vagy többgyerekes családban élő tanulók 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 

A szociális hátrányok enyhítését segítő más tevékenységek: 

Prevenció:  

 személyiség- és közösségfejlesztés osztályfőnöki órákon, 

 mentálhigiénés programok, 

 kábítószer ellenes programok, 

 bűnmegelőzési programok. 

Gyermeki – tanulói jogok érvényesítése, DÖK bevonása a fegyelmi eljárásokba. 

Konfliktuskezelés. Arizona- Program 

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás. 

Szabadidős programok szervezése. 

Szülők szemléletformálása, motiválása szülői fórumok, tájékoztatók szervezésével. 
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Speciális gyermekvédelmi feladatok: 

Év eleji felmérések alapján a hátrányos helyzetű, ill. „V”-s tanulók kiszűrése. 

Ennek eszközei: 

 beszélgetés, 

 szociometria készítése, 

 családlátogatás a problémás tanulóknál, 

 szülői értekezlet. 

Gyermekvédelmi problémák kezelése: 

 kapcsolattartás az osztályfőnökkel, 

 kapcsolattartás az iskolai pszichológussal, 

 kapcsolattartás a fejlesztő pedagógusokkal, 

 kapcsolattartás a szülővel 

 kapcsolattartás a Gyermekjóléti Központtal. 

A gyermekvédelmi munkánk során a következő személyekkel és szervezetekkel tartjuk a 

kapcsolatot. 

Belső kapcsolatok: 

 osztályfőnök, 

 szülő, 

 iskolai pszichológus, 

 logopédus, 

 fejlesztő pedagógus, 

 szabadidő szervező, 

 DÖK patronáló tanár. 

Külső kapcsolatok: 

 Nevelési Tanácsadó, 

 Gyermekjóléti Szolgálat 

 Pályaválasztási Tanácsadó, 

 Iskolaorvos, 

 Védőnők. 
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15. Egész napos iskolai program 

Az alsó tagozaton 1-4. évfolyamon egész napos oktatás folyik. 

Az egész napos iskolaszervezési formát úgy oldjuk meg, hogy a tanórai és más foglalkozások 

a délelőtti és délutáni időszakra lehetőleg egyenletesen legyen szétosztva. Mindez az osztályok 

órarendjében realizálódik. 

Az egész napos oktatás elsődleges célja a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztése a játék 

és a tanulási idő célszerű felhasználásával. Ez a forma könnyebbé teheti az átmenetet az óvoda 

és az iskola között. Ezt szolgálja az is, hogy az órarend nem jelent rideg szabályokat, rugalmas 

keretnek tekintjük, mely a gyermek fizikai, pszichés terhelhetőségéhez igazítható. 

Egyenletesebb a tanulók terhelése, s a napi időbeosztás jobban megfelel az életkori 

sajátosságoknak. 

Iskolánkban azért tartjuk fontosnak az egész napos oktatási modellt, mert a csoportok heterogén 

összetételűek. Sok a tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő, többszörösen 

hátrányos helyzetű gyerek, ahol a rugalmas napirend, a különböző kompetenciák egyidejű 

jelenlétét biztosító pedagógiai tevékenység nagyobb egyéni figyelmet tesz lehetővé. Az egész 

napos oktatási forma miatt több lehetősége van a fejlesztő pedagógusnak tanórán és azon kívül 

is fejleszteni a gyerekeket. 

Az egész napos oktatásban dolgozó pedagógus nemcsak a tanítási órákat vezeti, hanem 

gondoskodik a szabadidő tartalmas eltöltéséről, valamint a tanulók másnapi felkészüléséről is. 

A másnapi felkészülés az önálló tanulás keretében történik. Ezt mindig az a pedagógus vezeti, 

aki az adott tantárgyat tanítja. Így mindkét tanítónak lehetősége nyílik a gyermekek minél 

sokoldalúbb megismerése, kapcsolatuk elmélyítésére, tehetségük kibontakoztatására, a 

lassabban haladók felzárkóztatására, egyéni fejlesztésére. Házi feladatot otthonra nem adunk 

még hétvégére sem. Az iskolatáskát és a felszerelést csak pénteken viszik haza a tanulók. 

Az első osztály elején a szülőket tájékoztatjuk az egész napos oktatásról, melynek tudomásul 

vételét aláírásukkal igazolják. 

Az iskolában fél 7-fél 8-ig van reggeli ügyelet. 

 A délutáni ügyelet 16- 17 óráig van. 

Az egész napos oktatásban résztvevő osztályok napirendje. 

Idő  Tanóra, tevékenység  

8.00 – 9.00  Tanítási óra  

9.00 – 10.00  Tanítási óra  

10.00 – 11.00  Tanóra / Önálló m. /Szabadidő (játék, pihenés)  

11.00 – 12.00  Tanóra 

12.00 – 13.00  Tanóra / Szabadidő (játék, pihenés, ebéd, levegőzés) 

13.00 – 14.00 Tanóra / Szabadidő (játék, pihenés, ebéd, levegőzés) 
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14.00 – 15.00  Tanóra 

15.00 – 16.00 Önálló tanulás, uzsonna, rendrakás, készülődés a hazamenetelre 

A szabadidő alatt kerülhet sor a fejlesztésre, logopédiai fejlesztésre, a differenciált nyelvi 

foglalkozásra, sakkra, számítástechnikai foglalkozásra. 

16. Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és 

szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

Egyéb foglalkozás (napközi, tanulószoba) 

A napközi igénybevételének feltételei: 

 szülői kérelem vagy osztályfőnöki javaslat. 

Ez az 5-6. évfolyamon működik. (A 2018/2019-es tanévtől kezdve az alsó tagozaton felmenő 

rendszerben  az egész napos oktatást folytató osztályok mellett az évfolyamon egy osztályban  

napközi működik. 

A napközi célja: a gyermekközpontú napközi kialakítása, ahol az eredményes tanulás mellett a 

diáknak marad lehetősége a játékra, baráti kapcsolatainak elmélyítésére, sportolásra, 

szakkörökre. 

A hatékonyabb munka érdekében törekedni kell homogén csoportok kialakítására.  

Az utolsó tanórák befejezésétől a tanulók részére szabadidő van. Ebben az időben kell 

megvalósítaniuk a napközis munkatervbe beütemezett feladatokat. Ezek a kikapcsolódást, 

szórakozást szolgálják, ismeretekre, aktualitásokra, sportra kiterjedő tevékenységeket, udvari, 

csoportos, teremben játszható, egész közösséget foglalkoztató játékokat foglalnak magukba. 

Ezek történhetnek nevelői vagy diák kezdeményezésre.  

Ajánlott napirend a napközis osztályok részére: 

Idő Tevékenység 

13:00 -14:45 Szabadidő, képességfejlesztés 

14:45 -16:00 Tanulás, szervezési feladatok 

Tanulószoba igénybevételének feltételei: 

 szülői kérelem, illetve osztályfőnöki javaslat 

Tanulószobai foglalkozásokat 7-8. évfolyamon működnek. 

A tanulószobai foglalkozások célja a felzárkóztatás, illetve a tehetséges tanulók felkészítése a 

középiskolai tanulmányokra. 

Idő Tevékenység 
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14:00 -16:00 Felkészülés a tanórákra, felzárkóztatás, 

tehetséggondozás. Önművelés, 

képességfejlesztés, szervezés 

Házi feladat: 

Célja: az órai anyag rögzítése, elmélyítése, gyakorlása, mechanikussá tétele, a tanuló 

felelősségének, önállóságának fejlesztése.  

Fontos, hogy a házi feladat kapcsolódjon az órai munkához: gyakoroltassa az elsajátítottakat, 

esetleg a következő órai anyag előkészítésére szolgáljon.  

A házi feladat hatékonyságát emelhetjük, ha:  

 gondosan kijelöljük, és megfelelő időt szánunk arra a tanórán, hogy a tanulóknak 

sikerüljön pontosan és egyértelműen feljegyezni és a nehezebb feladatokat is megérteni,  

 a házi feladatok a képességekhez igazodnak,  

 a diák figyelembe veszi a pedagógus útmutatásait, az általa javasolt tanulási 

módszereket, technikákat elsajátítja.  

A házi feladatok fajtái  

Szóbeli:  

 szó szerint megtanulandó anyagok (memoriterek): szabályok, definíciók, versek, 

irodalmi szemelvények;  

 saját megfogalmazásban elmondandó, tankönyvből vagy más forrásból elsajátított 

anyagrészek: életrajzok, műelemzések, történelmi illetve irodalmi korszakok eseményei 

jellegzetességei.  

Írásbeli:  

 munkafüzetek, feladatlapok feladatainak megoldása;  

 tankönyv kérdéseire adott válaszok,  

 fogalmazások,  

 házi dolgozatok, naplók;  

 vázlatok, felelettervek készítése,  

 gyakorlati cselekvéses feladatok (tárgyak készítése, gyűjtőmunka stb.)  

A házi feladatok mennyisége, minősége  

A házi feladatok mennyiségét, minőségét az adott anyag nehézsége és az osztály, illetve a 

tanulók képessége, korosztálya, terhelhetősége befolyásolja.  

Elveink a következők:  

 A felső tagozaton lehetőség szerint a hétvégére nem adunk írásbeli házi feladatot, kivéve 

azokból a tantárgyakból, amelyeket heti egy tanórában tanulnak a tanulók, és azok a 

pénteki napra esnek.  
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 Hosszabb memoriterek, tanulást igénylő versek elsajátítása meghatározott ésszerű 

határidővel történik.  

 A házi feladat mennyiségét úgy határozzuk meg, hogy az otthoni vagy a napköziben 

(tanulószobán) való felkészülés időtartama alsó tagozaton kb. 45 perc legyen az írásbeli 

és a szóbeli tantárgyak tanulásával együtt, míg a felső tagozaton maximum 20 

perc/tantárgy intenzív tanulást igényeljen.  

Az önálló tanulás szervezésének lépései (napközi, tanulószoba)  

 Az önálló tanulás tárgyi feltételeinek megteremtése.  

 Az önálló tanulás higiénés feltételeinek biztosítása.  

 A tanulók motiváltságának megteremtése.  

 Az önálló tanulás kialakítását segítő tanulási technikák tanítása.  

A tanulási technikák folyamatos gyakoroltatása, szokássá alakítása.  

 Az önálló munka előkészítése.  

 Az önálló munka.  

 A felkészülés ellenőrzése.  

 Az önálló munka értékelése.  

Az önálló tanulás sikerkritériumai  

 Az önálló tanulás akkor lesz sikeres, ha a szülő és az iskola megteremti a biztonságot 

adó légkört, amelyben a tanulók szívesen dolgoznak;  

 motivál arra, hogy a tanulók képesek legyenek kitartóan dolgozni;  

 rendszerességet biztosít;  

 kötelességtudatra nevel.  

17. Az iskola magasabb évfolyamába lépésének feltételei  

A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételei alsó tagozaton 

Az alsó tagozatos tanuló magasabb évfolyamba akkor lép, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket az 1. osztály végén kiválóan, jól, megfelelően teljesített, illetve 

felzárkóztatásra szorul bejegyzéssel zár. A felzárkóztatásra szorul teljesítményt nyújtó 

tanulóknál feltárjuk a tanuló haladását, fejlődését akadályozó tényezőket és javaslatot teszünk 

azok megszüntetésére. Második évfolyamtól elégtelennél jobb érdemjegyeket kell szereznie. A 

tanuló részére a gondviselő kérelmére engedélyezhető egy vagy több évfolyam megismétlése 

abban az esetben is, ha egyébként a tanuló felsőbb évfolyamba lépne.  

Az első-negyedik évfolyamon a vonatkozó jogszabályok előírásának megfelelően a tanuló 

abban az esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha az adott tanév során 250 óránál többet 

mulasztott, illetve az egyes tantárgyból hiányzásai meghaladják az adott tantárgy éves 

óraszámának 30 %-át, s emiatt nem értékelhető, vagy eredménytelen javító vizsgát tett.  
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A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételei felső tagozaton 

A felső tagozatos tanuló magasabb évfolyamba akkor lép, ha az iskolai tantervben foglalt 

követelmények teljesítéséről legalább elégséges minősítést kap.  

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a tantárgyi követelmény nem teljesítése esetén 

a tanuló javítóvizsgát tehet.  

Ha a tanuló tanév végén négy vagy annál több tantárgyból kap elégtelen osztályzatot, az 

évfolyamot megismételhet. 

Ha a tanuló a szorgalmi időszak végén elégtelen osztályzatot kap, a következő tanévet megelőző 

augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. A következő évfolyamba sikeres javítóvizsga letételét 

követően léphet.  

Ha a tanuló mulasztásai a tanév során meghaladják a 250 órát, illetve az egyes tantárgyaknál az 

éves tantárgyi óraszám 30 %-át, s ezért a tanuló nem értékelhető, – jogszabályban 

meghatározottak szerint – a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet, illetve az 

évfolyamot megismételheti. 

A magasabb évfolyamba lépéshez, a tanév végi értékelés illetve osztályzat megállapításához a 

tanulónak osztályozó vizsgát akkor kell tennie, ha:  

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;  

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse;  

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, s hiányzásainak többségét igazolt 

mulasztások alkotják (kivéve félévkor);  

 magántanuló volt.  

Vitás esetekben a nevelőtestület jogkörébe tartozik a tanulók magasabb évfolyamba lépésének 

megállapítása.  

18. A nevelőtestület által szükségesnek vélt további elvek  

Sajátos pedagógiai módszerek, különösen a projektoktatás 

A projektoktatás iskolánkban többéves hagyománynak tekinthető.  

Felső tagozaton eddig évente két projekthetet szerveztünk és valósítottunk meg. Kétféle 

formában történt a projektoktatás. Egyrészt ezeken a foglalkozásokon különböző témakörök 

köré szerveztük a foglalkozásokat, ahol kéttanítós illetve háromtanítós rendszerben valósítottuk 

meg a programot. Másrészt egy teljes hetet szántunk a projekt megvalósítására, melyben a felső 

tagozatos diákok és tanárok teljes létszámban részt vettek. 

Ezt a hagyományt szeretnénk folytatni az elkövetkező években is, amennyiben ennek az anyagi 

vonzatát meg tudjuk teremteni. 

A tervezett témák: 

   egészséges életmód, 

 történelmi játszóház, 



117 

 

 művészet és tudomány. 

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatás, az ismeretek 

számonkérésének rendje 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái: röpdolgozat, írásbeli felelet, témazáró dolgozat, 

házi dolgozat, vizsgadolgozat, év eleji, félévi és év végi felmérés. 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások rendje 

Témazáró dolgozatot a tanárnak 1 héttel a megírás előtt be kell jelentenie. A megírástól 

számított 10 tanítási napon belül ki nem javított dolgozatok jegyei kérhetővé válnak. 

Témazárók megíratása előtt össze kell foglalni az adott anyagot, ezt követi a megírás. Ezután 

történik a javítás, az értékelés, majd az ellenőrzés.  

A témazáró dolgozatokat %-kal és jeggyel értékeljük, melyek a továbbhaladás feltételeinek 

alapjául szolgálnak.  

Egy napon két témazárónál többet nem lehet a tanulókkal íratni. A nagyobb szünetek (őszi, téli, 

tavaszi) utáni első tantárgyi órán lehetőség szerint kerüljük a témazáró dolgozat beszámoltatási 

formáját. 

Hiányzás esetén a tanulónak 3 munkanap áll rendelkezésére, hogy elmaradását pótolja. Ezután 

bármilyen formában számon kérhető. 

Házi feladat politikánk 

Az otthoni tanulmányi munkára, a házi feladatok típusaira, s az erre fordítandó időmennyiségre 

vonatkozó állásfoglalásunk a következő: 

A házi feladatot fontosnak tarjuk, mert: 

 megerősíti, elmélyíti az órán tanultakat, 

 morális hatása javítja a tanulói motivációt, 

 fejleszti a készségeket, 

 az új anyag előkészítését segítheti. 

A házi feladatok között elkülönítünk írásbeli és szóbeli házi feladatot. Mindkettőre érvényesnek 

tarjuk, hogy: 

 csak azért, hogy legyen, - vagyis önmagáért történő feladásért – nem szorgalmazzuk, 

 feladásakor figyelembe kell venni a tanulók képességeit, 

 gondolni kell arra, hogy elegendő időt biztosítsunk az elkészítésre (pl.: házi dolgozat), 

illetve a tanulónak a délutánjából kelljen aránytalanul nagy időt fordítani az 

elkészítésére. 

Házi feladatot a következő szempontok figyelembe vételével adunk: 

 A tanuló rendszeres időközönként kapjon otthon vagy a napköziben elvégzendő 

feladatot, lehetőség szerint differenciáltan és az életkori sajátosságoknak megfelelően. 

 A napi írásbeli és szóbeli leckék aránya megfelelő legyen.  
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 Az írásbeli és szóbeli házi feladat elkészítésére fordított idő 

1. osztályban ne haladja meg a 30 percet 

2. osztályban nem haladja meg a 40 percet 

3. osztályban nem haladja meg a 50 percet 

4. osztályban nem haladja meg a 60 percet 

5-8. osztályban az 1-1 ½ órát. 

A házi feladatot helyettesítheti  

 a tananyaggal kapcsolatos gyűjtőmunka, memoriter, kvíz jellegű játékok, stb. 

 könyvtárban interneten stb. végzett kutatómunka, illetve minden olyan más tevékenység 

(színház-, mozi-, múzeum-, koncertlátogatás, állatkerti séta) iskolán belül és kívül, amely 

a tanuló életkori sajátosságainak megfelel, és valamilyen formában a tanítási anyaghoz 

kapcsolható, 

 otthon készített munkadarab, rajz, több dal megtanulása (készségtantárgyak – ének, rajz, 

technika – esetében). 

Hosszabb tanítási szünetekre (őszi, téli, tavaszi) házi feladatot sem szóban sem írásban nem 

adunk. 

Nem szorgalmazzuk írásbeli házi feladat adását a hétvégékre, még akkor sem, ha az órarendben 

az adott tantárgyból a két egymást követő óra tanítási hét végére illetve elejére esik. A szülőkkel 

közös megegyezésre jutva szorgalmi vagy felzárkóztató feladatot kaphatnak azon tanulók, akik 

rászorulnak vagy fejlesztik a tehetségüket. 

Az el nem készített írásbeli házi feladatot jeggyel nem szankcionáljuk. Lehetőséget adunk a 

feladat bepótlására, s csak utána következhet a szankcionálás. Az erre vonatkozó szabályokat a 

mindenkori érvényben lévő házirend szabályozza. 

A szorgalmi feladat, a gyűjtőmunka, a kutatómunka értékelhető (jeggyel, csillaggal, piros 

ponttal, dicsérettel, stb.), s a tanuló félévi, év végi szorgalmi vagy tantárgyi jegyébe 

beszámítható. A felzárkóztatást igénylő tanulók részére adott szorgalmi feladatoknál 

figyelembe vesszük a tanuló képességeit és munkatempóját. 

A napköziben és a tanulószobán a házi feladatok ellenőrzésekor a tanárnak csak a mennyiségre 

kell figyelnie (a feladat megléte). A minőségi ellenőrzés tanórán történik. 

Az iskolaotthonban a tanulók már aznap az adott tárgyat tanító pedagógussal elkészítik a házi 

feladatot. (csak akkor vihetik haza, ha a tanulási időben más fejlesztő vagy egyéb foglalkozáson 

vett részt – egyeztetve a szülővel). 

Az iskola házi feladat-politikájáról a tanulókat minden tanév elején, a szülőket pedig az első 

szülői értekezleten tájékoztatni kell. 
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19. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismeretek  

Jogi meghatározottság  

A fogyasztóvédelemről szóló irányadó jogszabályok rendelkeznek a fogyasztók oktatásáról.  

Vonatkozó hatályos jogunk írja elő a fogyasztók oktatásának szükségességét a 

fogyasztóvédelmi jogszabályok megismerése céljából. Eszerint a fogyasztók oktatása 

alapvetően állami feladat, amelyet az oktatásban részt vevő intézmények, az e feladatra 

törvényben kijelölt államigazgatási szervek és az érdekvédelmi szervezetek együttműködve 

teljesítenek.  

Kiemelt fejlesztési feladat a NAT-ban a felkészülés a felnőtt életre, amelyben a fogyasztói 

kultúra kialakítása is nevelési-oktatási feladatként szerepel.  

A fogyasztóvédelmi oktatás célja  

A fogyasztóvédelmi oktatás célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és tudatos, kritikus 

fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.  

A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei  

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag 

megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van 

szó, amely gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoz magában.  

Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakítása, a jogaikat érvényesíteni 

tudó, a közéletben részt vevő és közreműködő tanulók képzése. A szociális és társadalmi 

kompetenciák fejlesztése a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például a 

vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség szoros összefüggése, az ún. cselekvési 

kompetenciák fejlesztése.  

Fontos továbbá a fogyasztás során a tájékozódás képessége, a döntési helyzet felismerése, 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 takarékosságot.  

A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus 

fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében szükséges, hogy a diákok értsék, és 

a saját életükre vonatkozóan alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat:  

Környezettudatos fogyasztás: Egyfajta középút az öncélú, bolygónk erőforrásait gyorsulva 

felélő fogyasztás és fogyasztásmentesség között.  

Kritikus fogyasztói magatartás: A fogyasztói jogok érvényesítése.  

A fogyasztónak joga van:  

 az alapvető szükségleteinek kielégítéséhez  

 a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozáshoz  

 a választáshoz különböző termékek és szolgáltatások között  

 a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretéhez  
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 a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez  

 az egészséges és elviselhető környezetben való élethez  

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: A vevő már a kezdet kezdetén érvényesíteni 

tudja jogait, és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre. 

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban  

Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásai:  

Vizuális kultúra:  

 A közvetlen és rögzített kommunikáció.  

 A tömegtájékoztatás formáinak megkülönböztetése.  

 A reklámplakátok szerepe.  

 A fotó és a reklám hatásrendszerének feltárása.  

Földrajz:  

 A fogyasztói kultúra fejlődése.  

 Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás.  

 Gyűjtőmunka nyomtatott információhordozókból hazánk gazdasági és településföldrajzi 

sajátosságairól.  

 Az életmód és a fogyasztási szokások alakulása.  

 Vásárlási, fogyasztási szokásaink.  

 A család gazdálkodása.  

Informatika:  

 Az internet egyes kommunikációs szolgáltatásának használata.  

 Vásárlás az interneten.  

 Informatikai biztonság, az információ hitelessége, a szerzői jog fogalmának 

megismerése.  

Magyar nyelv és irodalom:  

 A különböző irodalmi művek, filmek elemzésének egyik szempontja.  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek:  

 Az ipari és hírközlési forradalmak jelentőségének megértése.  

További színterek:  

 Tanórán kívüli elemek (vetélkedők, versenyek, rendezvények stb.).  

 Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, 

cégekkel).  

 Az iskola fogyasztóvédelmi működése és az ezzel kapcsolatos foglalkozások.  
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A fogyasztóvédelem módszertani elemei  

A módszereknek tartalmaznia kell az egyén és társadalom viszonyáról szóló információgyűjtés, 

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  

 Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel  

 Az iskolai beilleszkedési problémák csökkentése, a pozitív társadalmi normák szerinti 

életvezetés elősegítése  

  Esetkezelés, folyamatos segítségnyújtás a tanulóknak és családjaiknak  

  Jogok és kötelezettségek ismertetése, tisztázása  

  A joghátrányok és jogkövetkezmények megismerésének elősegítése  

20. A társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással, az erőszakmentes 

konfliktuskezeléssel összefüggő ismeretek  

Kriminológiai aspektusok  

Alapvető célunk a társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással kapcsolatos ismeretek 

oktatása terén az iskolában tanulók jogkövető magatartásának elősegítése, esetleges 

bűnelkövetésük megakadályozása, a felmerülő problémák, konfliktusok, krízisek kulturált és 

hatékony kezelése.  

Napjainkban az iskola szerepét úgy szokták felvetni, hogy betölti-e a szükséges nevelő hatását, 

segít-e azokban a problémákban (érzelmi, szociális), melyek az iskolában megnyilvánulnak. A 

tünetek, zavarok, elváltozások minden életkorban más-más jellegűek. 

Kisgyermekkorban a szülői kapcsolatokból való kiszakadás, az önállósodás, a 

kortárscsoportban az egyenrangú kapcsolatok alakítása és tartása jelentenek problémát, 

konfliktusforrást. Tízéves kor körül megjelennek a felnőtté válás problémái (felnőtt szerep, 

nemi szerep, identitástudat stb.). Gyakori jelenség, hogy a család nem köti meg eléggé a 

gyermeket, az iskola pedig nem integrálja kellőképpen a maga rendszerébe, ezért a szabadidő 

terén más kiscsoport hatása alá kerül, melyek általában az iskolai és családi kultúra értékeivel 

szemben állnak, és más viselkedési normákat közvetítenek. Ez többé-kevésbé nyílt konfliktus 

formájában is megjelenik az iskolában. 

A vázolt problémák fokozottan és halmozottan jelentkeznek a családi, anyagi, szociális 

gondokkal küzdő, hátrányos helyzetű illetve veszélyeztetett tanulók esetében. 

A bűnmegelőzés tartalmi elemek  

 Az iskolai nevelés-oktatásban szükséges a lélektani motívumokra, a helyes és követendő 

értékrend kialakítására, információnyújtásra, figyelemmel kísérésre, a beilleszkedési 

problémák csökkentésére fektetni a hangsúlyt.  
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 A cél elérése érdekében megvalósítandó feladatok:  

 A helyes értékrend átadása és kialakítása a tanulóknál  

 A felmerülő helyzetek, konfliktusok, krízisek minél előbbi és hatékony, mintaértékű 

kezelése, megoldása  

 Információgyűjtés és - elemzés a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókról  

 Folyamatos figyelemmel kísérésük, jelzés az együttműködő segélyező szervezetek felé  

 Információnyújtás a legális (cigaretta, alkohol stb.) és illegális (kábítószerek) drogok 

használatának negatív hatásairól, következményeiről  

 A szabadidő hasznos és kulturált eltöltése alternatíváinak ismertetése és a lehetőségek 

biztosítása  

 Hátránykompenzáció a különböző problémákkal küzdő tanulók esetében.  

A bűnmegelőzés iskolai módszertanának elemei  

 Mentálhigiéné, krízis, erőszak, drog és bűnelkövetési illetve áldozattá válás elleni 

előadások segítő szakemberek közreműködésével  

 Szoros és folyamatos együttműködés gyermekjóléti és családsegítő intézményekkel, 

szakszolgálatokkal, különböző civil szervezetekkel, alapítványokkal, hatósági 

szervekkel (rendőrség, ügyészség, bíróság)  

 Személyiségfejlesztés  

 Közösségfejlesztés  

 Drámapedagógiai eszközök  

21. A pedagógiai program mellékletei 

A pedagógiai program mellékletei  

Óratervek alsó, felső tagozat 
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22. Legitimációs záradék 

A pedagógiai program felülvizsgálata  

A pedagógiai program felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve 

jogszabályváltozás esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a 

diákönkormányzat, a szülői munkaközösség. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az 

igazgatóhoz kell beterjeszteni. A pedagógiai program módosítási eljárása megegyezik 

megalkotásának szabályaival.  

Kelt: Budapest, 2017. 04.12.  

  .............................................. 

 intézményvezető 

 P.H. 
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23. Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai  

A pedagógiai programot az intézmény diákönkormányzata 2015. év június hó 9. napján tartott 

ülésén véleményezte, melyet aláírásommal tanúsítok. (módosítás 2017. 04. 12.) 

Budapest, 2017. 04. 12..   

 .................................   .....................................  

  Lakner Ildikó Kovács Krisztina 

 diákönkormányzat képviselője  diákönkormányzat képviselője  

A pedagógiai programot a szülői munkaközösség 2015. év június hó 10. napján tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői munkaközösség véleményezési jogát 

jelen pedagógiai program átdolgozása során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően 

gyakorolta. ( módosítás: 2017. 04. 12.) 

Budapest , 2017. 04. 12. 

  ...................................................  

 Kiropulosz Mária 

 a szülői munkaközösség képviselője 

A pedagógiai programot az intézmény nevelőtestülete 2017 év április  hó 12. napján tartott 

értekezletén elfogadta.  

Budapest, 2017. 04. 12..  

 .................................   .....................................  

 Szili Zsoltné Némethné Hajdú Rita 

 hitelesítő nevelőtestületi tag hitelesítő nevelőtestületi tag 
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A pedagógiai programot jóváhagyom.  

Budapest, 2017. április 12. 

  ...................................................  

 Sándor Zoltán 

 igazgató 

 P.H. 

A jóváhagyott pedagógiai programhoz való hozzáférés lehetőségei: 

Az iskola honlapján, Igazgatói iroda, igazgató-helyettesi iroda, könyvtár 


