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Bevezete s 

Az iskola jogállása 

Az iskola neve, címe:  

Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német  

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  

1142 Budapest, Ungvár u. 36. 

Az iskola fenntartója: 

Közép-Pesti Tankerületi Központ 

1149 Budapest, Mogyoródi út 21. 

 

Köznevelési alapfeladataink: nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás (1-8. 

évfolyamig), két tanítási nyelvű nevelés-oktatás (német) a többi gyermekkel, tanulóval együtt 

nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos – hallás fogyatékos tanulók 

integrálása. 

Köznevelési egyéb feladataink: napközi, tanulószoba, iskolai könyvtár biztosítása. 

 

A tanítás a jelenlegi épületben 1965. szeptember 1-jén kezdődött, a két tanítási nyelvű oktatás 

1989. szeptember 1-jétől indult (az országban az elsők között).  

 

1966 óta délutáni tanítási időben görög gyerekek számára 8 évfolyamon nemzetiségi nyelv 

oktatása is folyt 2016. augusztus 31-ig.  

 

A demográfiai változások az iskola működését, feltöltöttségét nem befolyásolják, ugyanis 

szakmai profilja a szülők, a tanulók számára vonzó, ezért túljelentkezés tapasztalható.  

 

Iskolánk jogosult a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács helyi hatókörű, AKKREDITÁLT 

KIVÁLÓ TEHETSÉGPONTja cím használatára, melynek fenntartására továbbra is 

törekszünk. 

A tehetségpontok nyílt intézmények, amelyek a saját településük, régiójuk minden hozzájuk 

forduló fiataljának információt és segítséget biztosítanak. A tehetségpontok elsődleges 

funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott 

megmutatása a tehetséges fiataloknak. Folyamatosan figyelemmel kísérik a térség 

kiemelkedően tehetséges fiataljait. Az újonnan és újonnan felbukkanó, más és más tehetségek 

segítése új és új eszközöket és megoldásokat kíván, amelyeket csak egy jól működő helyi 

közösség egészének a kreativitása tud megteremteni. Abban, hogy a társadalom a 

tehetséggondozás számára elengedhetetlenül szükséges környezetet biztosítsa, mindenkinek, 

aki a társadalom alakításában szerepet vállal, lehetősége, és így felelőssége van. Ebben a 

folyamatban kíván iskolánk továbbra is részt venni. 

 

A Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola DSD1 

vizsgaközpontként is működik. 

 

A Microsoft Innovatív Iskola címet 2019 óta viselhetjük, mivel részt vettünk a Microsoft 

Innovatív Iskola programban azzal a céllal, hogy a jelen kihívásait felismerve megtaláljuk a 

saját megoldásainkat a jövőbe vezető úton. Ez nem csak a 21. századra jellemző digitális 

oktatási módszerek ismeretét, hanem a változásra való nyitottságot, a szemléletváltást is 

jelenti mindannyiunknak. 
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Nevele si program 

 

A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése 

(2011. évi CXC törvény 26.§ (5)) 

Az elkövetkező években az általános iskolákban a nevelő-oktató munka egy pedagógiai 

program és két helyi tanterv szerint folyik majd, hiszen 

- a köznevelési törvény előírása szerint az iskola a pedagógiai programját vagy annak 

módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be 

- illetve az 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet a nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. Korm. rendelet módosítása alapján a 

2020. szeptember 1-jén az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon (majd ezt 

követően minden tanévben felmenő rendszerben) kerül bevezetésre. 

Ezért 2020. szeptember 1-jétől 

- az első és az ötödik évfolyamon az iskolai nevelés és oktatás a most felülvizsgált és 

módosított pedagógiai program és helyi tanterv szerint folyik majd 

- míg a többi évfolyamon a jelenleg is hatályos helyi tanterv szerint kell majd 

megszervezni a nevelő-oktató munkát.  

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

eszközei, eljárásai 

1.1.Küldetésnyilatkozat 

 

Iskolánk pedagógusai elkötelezettek a mottónkban is megjelenő Kodály-gondolatok mellett:  

 

„Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, 

s csak ezekből lehet boldog ország.” 

(Kodály Zoltán) 

 

Munkánk célja, hogy intézményünk kialakult szellemiségét, értékrendjét megtartva minden 

gyermeknek megadjuk a lehetőséget arra, hogy elérje teljesítőképessége maximumát, s a 

modern világ számára oly fontos tulajdonságokkal rendelkezve egészséges és képzett felnőtté 

válhasson, aki hisz és bízik önmagában, energikus, felelősséget érez környezete és 

embertársai iránt. 

Arra törekszünk, hogy pedagógiai tevékenységünket jellemezze a gyermekszeretet, a magas 

szintű követelményrendszer, a következetesség, a rend és a pontosság. 

Célunk, hogy tanulóink az általános képzés mellett olyan nyelvi képzést is kapjanak, melynek 

során magabiztosan tudnak kommunikálni, és melynek eredményeként a nyolc év végén nem 

csak sikeres DSD I., de többen komplex B2 típusú középfokú nyelvvizsgát is tesznek. 

Céljainkat oly módon és olyan iskolában kívánjuk elérni, ahol kellemes a légkör, a tanuló és a 

tanára egyaránt jól érzi magát, a diákok ötletei, játékai, írásai, rajzai, alkotásai, feladatai és 

kérdései beépülhetnek az iskolai foglalkozásokba, ahol a gyermek a tevékenységében kedvét 

leli. Így könnyebben megtalálja azt, ami majd felnőttként is érdekelni fogja, s hozzásegíti az 

örömmel végzett munkához is.  

Pedagógiai munkánk során ötvözzük a hagyományos értékek átadását a XXI. századi korszerű 

oktatási technikákkal, törekszünk a 21. századi készségek elsajátítására és elsajátíttatására.   
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Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink kellemes környezetben, barátságos, jól felszerelt 

tantermekben színvonalas, a 21. század kihívásainak megfelelő oktatásban-nevelésben 

részesüljenek, hogy felkészítsük őket az önálló, egész életen át tartó tanulásra úgy, hogy 

eközben harmonikus, kiegyensúlyozott, boldog gyerekek maradhassanak.  

1.2.Alapelvek, értékeink 

Az iskolában általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás folyik. Nyolc évfolyamán 

előkészít a tanuló érdeklődésének, képességeinek, tehetségének megfelelő középiskolai 

(elsősorban gimnáziumi) továbbtanulásra. A nyolcadik évfolyam végéig minden tanulónak 

magyar nyelven kell elsajátítania mindazon követelményeket, amelyeket egyrészt a 

kerettantervek, másrészt a két tannyelvű irányelvek alapján készített helyi tantervek 

rögzítenek. 

Német nyelvből a nyolcadik évfolyamos tanulók 60%-ának el kell jutnia a Közös Európai 

Referenciakeret (továbbiakban KER) B1 nyelvi szintjéig. Iskolánk tanulói bekapcsolódhatnak 

egy magasabb szintű középfokú képzésbe, és életüket később is belső késztetésű önképzési 

igény vezérli. 

 

Tanulóink nevelése-oktatása során mindannyian előtérbe helyezzük 21. századi korszerű 

oktatást, a 21. századi készségek elsajátítását, melyet az ún. 4K foglal össze: 

- kommunikáció 

- kritikai gondolkodás 

- kreativitás 

- kollaboráció (együttműködés) 

Ezekhez a készségekhez ma már elengedhetetlen  

- a kitartás  

- a felelős gondolkodás – a jövőre koncentráló valamint  

- a problémamegoldó, a valós problémából kiinduló készség is. 

A mai fiataloknak a fenti készségekre van illetve lesz szükségük; így a tantárgyakon átívelő 

tudás, a tantárgyi koncentráció az oktatásban még inkább elengedhetetlen lesz, így az 

elsajátított tudás értékálló és a kor igényeinek megfelelő lesz. 

 

Az általánosan elfogadott emberi értékek közül, a szülőkkel történt megállapodás alapján, az 

alábbiakra fordítunk kiemelt figyelmet:  

- tisztesség, becsületesség, igazmondás, jóra törekvés  

- őszinteség, nyíltság, vélemények vállalása, bátorság 

- szeretet, barátság; együttérzés, szolidaritás, türelem, tolerancia, tisztelet 

- tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítása 

- hazaszeretet, nemzeti érzelmek, identitástudat kialakítása, erősítése 

- más népek, nemzetek becsülése, megismerése 

- a morális értékek anyagiak elé helyezése. 

Az iskola küzd a durvaság, a csúnya beszéd, egymás kirekesztése, a rongáló, másokat és 

mások értékeit semmibe vevő magatartás és az ilyen beszéd, a dohányzás, az alkohol és a 

kábítószer terjedése ellen. 

 

Mint két tanítási nyelvű általános iskola, a tehetséggondozás kiemelt feladata iskolánknak. 

Célunk, hogy tanulóink 

- magas színvonalú középfokú oktatási intézménybe kerüljenek 

- a nyolcadik év végéig jussanak el az egynyelvű német B1-es nyelvvizsga szintjére, 

a tehetségesebbek pedig törekedjenek a B2-es (akkreditált középfokú) vizsga 

megszerzésére 



 

11 

 

- rendelkezzenek önmaguk és környezetük iránti igényességgel, a kulturált, szép 

magyar beszéddel 

- kialakuljon bennük az önművelés igénye. 

 

Fejleszteni kívánjuk 

- a tanulók értelmes, kreatív, kritikai gondolkodását 

- a kommunikációs képességeket és készségeket anyanyelven és idegen nyelven 

- a demokratikus és felelős döntési készséget 

- a másik emberre való figyelést, érdeklődést a világ dolgai iránt 

- az egészséges életmód igényét 

- igényességet a környezet iránt  

- a manuális képességeket.  

 

A tanulási igény és a munka megbecsülése a tanuló egész életét meghatározza.  

1.3.Pedagógiai céljaink 

- a kommunikációs képességek és készségek anyanyelven és idegen nyelven történő 

igényes fejlesztése 

- a másik emberre való odafigyelés kialakítása 

- az általánosan elfogadott emberi értékek tiszteletére nevelés 

- infokommunikációs eszközök etikus használata. 

- A különböző tantárgyak szakmai nyelvezetét is figyelembe véve a 8. évfolyam 

befejezéséig a tanulók legyenek képesek a tankönyvi szövegek megértésére, helyes 

értelmezésére, esetenként önálló feldolgozására is. 

- Német nyelvből a nyolcadik évfolyamos tanulók 60%-ának el kell jutnia a Közös 

Európai Referenciakeret (továbbiakban KER) B1 nyelvi szintjéig; legyenek 

képesek megértetni magukat idegen nyelvi környezetben. 

- El kell érnünk, hogy a tanulók önzetlenül segítsék egymást a tanulásban, a közös 

feladatok megoldásában és lehetőleg életük nehéz helyzeteiben is. Legyenek 

segítőkészek otthon és tanáraikkal is. 

- Iskolánkban valamennyi gyerektől elvárjuk az erkölcsi fogalmak tartalmának 

ismeretét, a morális értékek tiszteletét. Különösen fontos a mások iránti 

szolidaritás, együttérzés, türelem képességének folyamatos fejlesztése, a nyíltság 

és a saját vélemény vállalására nevelés. Erősíteni kívánjuk a tanulókban a nemzeti 

identitástudatot, illetve más népek becsülését. 

- Minden iskolai összejövetelen, programon tartsák tiszteletben saját és mások 

személyiségét és értékeit.  

- Célunk, hogy alkalmazható tudáshoz jussanak a tanulóink. Fejlesztjük a 

konstruktív életvezetéshez, a későbbi munkavállaláshoz szükséges 

kompetenciákat: törekszünk a cselekvőképesség, a magabiztosság, a 

felelősségtudat, a kritikus szemlélet, a rugalmasság, a kreativitás, az önállóság, a 

döntéshozatali képesség kialakítására.  

- Segítjük diákjainkat abban, hogy aktív részesei legyenek a tanulási folyamatnak. 

Megteremtjük a feltételeket, hogy tanulóink tanulási motivációja kialakulhasson, 

és megtanítjuk őket arra, hogy hatékony tanulási módszereik, stratégiáik legyenek. 

Képesek legyenek saját érdeklődésüket, céljaikat megfogalmazni, reflektálni 

tudjanak önmagukra. Lehetőséget nyújtunk önállóságuk, kezdeményezőkészségük, 

kreativitásuk kibontakoztatására.  
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1.4.Feladataink és eljárások 

- Az iskola pedagógusai egyrészt kiemelt figyelmet fordítanak a tantárgyhoz 

kapcsolódó szakkifejezések elsajátíttatására, másrészt a tanítási órák többségén 

lehetőséget teremtenek az önálló szövegfeldolgozásra. 

- A nyelvi órákon a pedagógusok ügyelnek a négyféle nyelvhasználati mód 

kiegyensúlyozott gyakoroltatására, élnek a differenciálás lehetőségével a pár- és 

csoportos munka során is. 

- Az iskola pedagógusai (a tanítási órákon éppúgy, mint az osztályfőnöki órákon, 

illetve a tanórán kívüli foglalkozásokon) törekednek olyan szituációk 

létrehozására, ahol a tanulók természetes körülmények között átélhetik a mások 

számára nyújtott segítség szükségszerűségét, örömét. 

- A szülői házzal együttműködve igyekszünk szituációkhoz kapcsolva magyarázni 

az erkölcsi fogalmak tartalmát. E tekintetben különösen nagy a tanítók, a 

magyartanárok és a napközis tanítók felelőssége. El kell érni, hogy a gyermekek 

fel tudják mérni cselekedeteik, döntéseik következményeit is. Ebben segít a hit- és 

erkölcstanóra/etikaóra is. 

- A célok között megfogalmazott jellemvonások, magatartásformák kialakítása és 

gyakoroltatása az iskola minden pedagógusa számára komoly feladatot kell, hogy 

jelentsen a tanítási órákon éppúgy, mint a diákönkormányzati munka 

szervezésekor vagy a tanórán kívüli programok megvalósítása során.  

- A morális értékekre való eredményes nevelés alapfeltétele a pedagógus 

példamutatása, mely iskolánkban alapkövetelmény. 

- Tudatosítjuk a tréfa, a bántalmazás és a károkozás közötti különbségeket és annak 

következményeit. 

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink 

A tanulók személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladatokat (az előző pont nevelési céljainak 

megfelelően) a tanórán, a tanórán kívüli foglalkozásokon és az iskolán kívül szervezett 

rendezvényeken, összejöveteleken történő neveléssel kívánjuk megoldani. 

Fontosnak tarjuk, hogy tanulóink olyan pozitív attitűddel rendelkezzenek, melyek alkalmassá 

teszik őket arra, hogy sikeres, kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak. Célunkat akkor tudjuk 

elérni, ha kialakul reális énképük, ha önkifejezésük és döntőképességük birtokában lesznek. 

Tudják kezelni konfliktusaikat, kudarcaikat, sikereiket, valamint toleránsak és empatikusak 

lesznek társas kapcsolataikban. 

 

A személyiségfejlesztés területei szerinti feladataink: 

2.1. Az értelem művelése 

Az iskola komoly felelőssége az optimális terhelés biztosítása a tanulók számára. Az alul-, 

illetve a felülterhelés egyaránt káros lehet.  

 

Nagyon fontos feladatunk a tanulás megtanítása. A pedagógus segítségével valamennyi 

tanulónak meg kell tanulnia a lényegkiemelést és a rendszerezést. Gondolkodásra és nem 

„magolásra” nevelünk, ugyanakkor szükségesnek tartjuk a memoritereket is. A pedagógus 

teret ad a tanulók ötleteinek és kezdeményezéseinek, bátorítja fantáziájukat, és segíti 

képzeletük fejlődését. 

 

A nyolcadik évfolyam végére  

- írásképük legyen áttekinthető, helyesírási és fogalmazási képességük érje el a 

kerettantervi követelmény szintjét. 
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- Legyenek képesek az értelmező olvasásra, a kritikai gondolkodásra, a kulturált 

véleményalkotásra, a megfelelő ismeretek rugalmas felidézésére, legyen igényük a 

rendszeres önművelésre és gyakorlásra. 

- Legyenek képesek a pontos megfigyelésre, azok rögzítésére, a tapasztalatok 

megfogalmazására, továbbá táblázatok, grafikonok értelmezésére, matematikai 

ismereteik alkalmazására. 

- Fontos törekedniük az ok-okozati összefüggések meglátására; valamint fejlesztjük 

bizonyítási és cáfolási képességüket.  

- Ismerjék fel az értelmes, érthető, kifejező beszéd fontosságát. 

- A tanulók többsége legyen képes önállóan tanulni és tudását bővíteni. 

- Az információ megszerzése, rögzítése és továbbítása érdekében fontos, hogy 

megfelelő könyvtárhasználati és alapvető informatikai-számítástechnikai 

ismeretekkel rendelkezzenek. 

 

Bizonyos, hogy ezeket a képességeket nem lehet minden tanulóban kialakítani, de fontos, 

hogy a mindennapi nevelő-oktató munkánk arra irányuljon, hogy minél több diákunk minél 

magasabb szinten rendelkezzék végzős korára az itt felsoroltakkal.  

2.2. A segítő életmódra nevelés 

A nevelés-oktatás folyamatában fel kell tárni az egyén és a közösség egymásrautaltságát. Rá 

kell ébreszteni a gyermekeket arra, hogy az individualizmus, önmaguk kizárólagos 

középpontba állítása, zsákutcát jelent. A másik emberrel (osztálytárssal, testvérrel, szülővel, 

utcai járókelővel stb.) való együttérzés, együttműködés, gondjaik megértése, szükség szerinti 

segítése gazdagabbá teszi a személyiséget. 

A fentiekből adódóan iskolánk egyik fontos alapfeladata a szociális képességek építése, olyan 

iskolai életrend és légkör kialakítása, amely az iskolai közösség mindennapi életében segíti, 

hogy a tanulók folyamatosan tapasztalhassák a kölcsönös megértés, együttérzés, 

együttműködés, segítőkészség előnyeit. Az iskola valamennyi tanárának alapvető feladata 

egyrészt a szociális szokások kialakítása, másrészt a megfelelően vonzó szociális minták 

nyújtása. E tekintetben nagyon fontos a pedagógus személyes példamutatása mellett a 

tananyag által kínált pozitív, élményszerű minták felkínálása is.  

3. A teljeskörű iskolai egészségfejlesztéssel összefüggő feladataink (TIE)  

 

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás feladata. Szükség szerint külső szakember segítségét is igénybe vesszük. 

Igen fontosnak tartjuk a testi nevelést, mely a névadó választásában is látszik.  

Ösztönözzük tanulóinkat az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés megismerésére, 

alkalmazására. A rend és a tisztaság szeretetére és igényére, a környezet- és 

természetvédelemre és a környezettudatos életmódra neveljük őket.  

Törekszünk a tantermek, a folyosók, az udvar igényes, esztétikus kialakítására, a rend, a 

tisztaság megtartására. Ezzel azt is szeretnénk elérni, hogy a tanulók és a pedagógusok jól 

érezzék itt magukat, a tanulók esztétikai igénye, érzéke kialakuljon, fejlődjön. 

Igyekszünk tanítványainkat meggyőzni a dohányzás, az alkohol és a drog káros hatásairól. 

Az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele  

- félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki 

óra megtartása 

- a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezése  
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- a tanulóknak évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános 

szűrővizsgálaton vesznek részt. 

Az iskola orvosával és védőnőjével folyamatos kapcsolatot tartunk, kölcsönösen segítjük 

egymást. 

 

3.1. Tanulóink egészségi helyzetének jellemzése 

Tanulóink többsége az átlagosnál jobb életkörülmények között élő családokban nevelkedik. 

Megfelelő színvonalú a személyes higiénia, a táplálkozás, a szociális szokások ismerete. A 

gyerekek jó része versenyszerűen sportol (úszik, kosárlabdázik, focizik, teniszezik, atletizál), 

ezért az edzettségi elvárásoknak is megfelel. Időnként (évi 3-4 esetben) előfordulnak 

mentálhigiénés problémák, melyeket szakemberek bevonásával (pszichológus, pedagógiai 

szakszolgálat) igyekszünk rövid idő alatt megoldani. Megállapítható tehát, hogy az ún. hozott 

tényezők megfelelő alapot nyújtanak a saját attitűdök kialakításához, életstílussá válásához.  

Az iskola feladata, hogy a készségek elmélyítésével természetes igénnyé váljon a tanulók 

mindennapjaiban a „helyes választás” felismerése, legyenek képesek nemet mondani. 

 

3.2. A teljes körű iskolai egészségfejlesztés négy alapfeladata 

a) Egészséges táplálkozás megvalósítása 

- A kulturált táplálkozás követelményeit megismertetjük és gyakoroltatjuk a tízórai 

szünetekben, az ebédlőben, a délutáni uzsonnázás és a szabadidős programok 

során. 

- Osztályprogramokat szervezünk a szabad levegőn az évszakokhoz igazodva (sétát, 

akadályversenyt, hóemberépítést, kerékpározást, körjátékokat, labdajátékokat stb.). 

- Egészségnevelési feladataink megoldásában kiemelt jelentőségű a napközi otthon 

és a menza - a helyes szokásrend kialakításában, gyakoroltatásában betöltött 

szerepével. 

 

b) Mindennapos testnevelés minden tanulónak az egészségfejlesztési kritériumok 

teljesítésével, és az azt kiegészít egyéb testmozgás 

Testnevelésórákon 

- A köznevelésről szóló törvény alapján, a tanév helyi rendjében megadott időszakban 

mérjük a tanulók fizikai állapotát. A feladatok valamint a mérések eredményei 

tanulócsoportok szerint számítógépes adatbázisba kerülnek.  

- A mérések eredményeit a testnevelőkön kívül megismerik a tanulók, a szülők, az 

osztályfőnökök, valamint az iskolai védőnő is.  

- A testnevelést tanítók a mindennapos munka során alkalmazzák a tartásjavító 

gerinctorna gyakorlatait. 

 

A testi nevelés és a gyógytestnevelés rendje 

- Az egészséges tanulókat testnevelésóra alól átmeneti időre az igazgató mentheti fel 

szakorvosi vélemény és szülői kérvény 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 órarendi 

testnevelésórákon, de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat – állapotától függően – 

nem kell végrehajtania. 

- Az iskolaorvos (a szakorvosi vélemény figyelembe vételével) a tanulókat gyógytest-

nevelési foglalkozásokra utalhatja, ahol megjelenésük és aktív részvételük kötelező. 
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Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások 

- Sportköri foglalkozásokat szervezünk tanulóinknak a törvényben előírtaknak 

megfelelően. 

-    Támogatjuk és segítjük a sportegyesületekben végzett munkájukat. 

-   Támogatjuk az élsportot, segítjük a versenyek és edzőtáborok miatt lemaradó tanulók 

felzárkózását, de elvárjuk, hogy egyesületük mellett az iskola színeiben is 

versenyezzenek. 

. 

c) A gyermekek érett személyiséggé válásának, azaz a lelki egészségének elősegítése 

személyközpontú pedagógiai módszerekkel (pl. resztoratív technika, digitális oktatási 

módszerek, csoportmunka stb.) és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú 

alkalmazásával (ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi rítusjátékok, 

kézművesség stb.)  

- lelki egészség (stressz, konfliktuskezelés, problémamegoldás fejlesztése, az 

agresszió, bántalmazás és a szenvedélybetegségek megelőzése, társas kapcsolatok, 

családi életre nevelés)  

- önismeret, önértékelés 

- a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs. 

 

d) Egészségismeretek széles körének készség szintű elsajátítása, egészségműveltségük 

elősegítése 

 

A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten (a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások 

keretében) betekintenek az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb 

ismeretekbe 

- a táplálkozás (a táplálkozás és egészség, betegség kapcsolata, lelki eredetű 

táplálkozási zavarok),  

- az alkohol- és kábítószer-fogyasztás, a dohányzás káros hatásai, megelőző programok 

- a családi és kortárskapcsolatok, 

- médiatudatosság, biztonságos online környezet (rendőrséi biztonságról szóló 

programok),  

- tartós egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók segítése, 

- a környezet védelme, ÖKO programok 

- az aktív életmód, a sport (a lelki egészséget, tanulási eredményességet segítő hatása), 

- a személyi higiénia, 

- az elsősegélynyújtás alapismeretei, 

- baleset megelőzés (rendőrséi baleset megelőzésről szóló programok),  

- megelőzhető fertőző betegségek, s megelőzés elmulasztásának következményei, 

- a szexuális fejlődés. 

 

A gyermekek életvitelüket minták követésével is alakítják, ezért különösen jelentős a 

pedagógus, a pedagógusközösség életmódja. 

- A pedagógusok személyes példamutatása nevelésünk felelőssége. 

- Az iskola, mint szociális környezet is befolyásolja a gyerekek egészségi állapotát, 

ezért az iskolai környezetnek meghatározó szerepe van az egészségnevelésben. 

- Az egészségnevelés együttműködést kíván az iskolán kívüli közösségekkel is.  

- Alapvető a családokkal való együttműködés, a kezdeményezés tudatos vállalása. 
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3.3. Az egészségnevelés színterei 

3.3.1. Tanítási óra 

A helyi tantervben egyes tantárgyakban találhatók olyan témakörök, melyek az 

egészségnevelés céljait szolgálják (pl. a testnevelés, a környezetismeret/természetismeret, a 

biológia, a kémia, az osztályfőnöki órák, a technika, német nyelv, célnyelvi civilizáció, hit- és 

erkölcstan/etika). 

3.3.2. Tanórán kívüli foglalkozások 

- A délelőtti testnevelésórák mellett délután sportköri foglalkozásokat, egyesületi és 

tanfolyami lehetőségeket biztosítunk a mindennapos testedzés megvalósítására.  

- Fontosnak tartjuk mindennapos, szabadlevegőn eltöltött időt. Ezt szolgálja még a tanítási 

időbe beiktatott levegőzési idő is (a második és ötödik órák után).  

- A természet megismerése és az egészség megőrzése érdekében lehetőség van túraszakkör, 

erdei iskola, vízi túra, téli sporttáborok, nyári táborok szervezésére, amennyiben a szülők 

igénylik, s a tanulók részére az anyagi forrását megteremtik.  

3.3.3. Az iskolán túlmutató projektek 

Minden tanévben csatlakozunk a kerületi, a budapesti és az országos sportversenyekhez 

(atlétika, úszás, kézilabda, labdarúgás stb.), a MOA-iskolák és az egyesületek által 

meghirdetett tornákhoz. Törekszünk a sportegyesületekkel való együttműködésre. 

Kapcsolatot tartunk az iskola-egészségügyi szolgálattal. Ez az évenkénti egészségi állapot 

szűrését, a személyi higiéniát, a tisztaságot, az életkorhoz kötött betegségmegelőző 

védőoltásokat, az egészséges táplálkozásról és a serdülőkori változásokról tartott órákat 

jelenti.  

Alkalmanként biztosítunk drog-prevenciós programokat, előadásokat.  

Éves munkatervünk alapján megemlékezünk jeles napokról (pl. autómentes nap, a kihívás 

napja, Föld napja). 

3.3.4. Az iskolapszichológus szerepe  

Az iskolapszichológus szakmai ismeretei révén folyamatos segítséget adhat a diákoknak, 

tanároknak, a szülőknek.   

Munkájával segíti az osztályfőnöki tevékenységet; együttműködik az iskola 

gyógypedagógusával, védőnővel, iskolaorvossal és az iskolai szociális munkással; egyéni, 

kiscsoportos és osztályszintű foglalkozásokat tart; konzultál a szülőkkel; a pszichológiai 

szaktudását nyújtja az iskolai szintű megbeszéléseken. 

4. A környezeti nevelés   

4.1. A környezeti nevelés alapelvei 

Célunk a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése, a természet 

és a társadalom harmóniájának megőrzése, fenntartása. Ennek érdekében olyan szokás-

rendszert kívánunk megalapozni, amely érzelmileg, értelmileg, esztétikailag és erkölcsileg is 

tiszteli a természetet, az épített és társadalmi környezetet, valamint az embert. Továbbá 

gondot kell fordítani arra, hogy diákjaink a jövőben, mindennapi életvitelükben képesek 

legyenek a bonyolultabb természeti, társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusokat kezelni, 

esetleg megoldásában részt vállalni. Meg kell alapoznunk tanítványaink környezeti erkölcsét, 

társadalmi, természeti felelősségét, formálnunk kell alakuló értéktudatukat, együttműködési 

képességüket, a személyes és a közös felelősségtudat alapjait.  
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A környezeti nevelés kiterjed az emberi együttélésre, illetve az ember és a természet 

kapcsolatának bemutatására és formálására, ami elősegíti a környezet- és egészségtudatosság 

erősödését. Ez a pedagógiai gyakorlatban a testi-lelki egészségnevelést, a társas készségek 

(mindenekelőtt a konfliktuskezelés, döntés, együttműködés) fejlesztését és a mentálhigiénés 

nevelést is jelenti. 

A környezeti nevelés az ember biológiai és társas-társadalmi természetének sajátosságaira 

épít. Feladatunk az értékrend, az erkölcs és az életviteli szokások formálása. 

A környezeti nevelés legfontosabb értéktartalmai a fenntartható fejlődéssel, a jövő nemze-

dékek életminőséghez fűződő jogaival, a bioszféra iránti felelősségünkkel kapcsolatosak, 

ezért hangsúlyosan erkölcsi-etikai irányultságúak, attitűdöket és szokásokat formálók. 

A környezeti nevelés során felértékelődik a tantárgyak közötti integráció; az egyes különálló 

tantárgyakba foglalt környezeti ismereteket egésszé kell építeni. 

A hagyományos tanítási órákon kívüli iskolai helyzetekben a környezeti nevelésnek számos 

lehetősége van, pl. a tanulók művészeti, sport-, játék- és közéleti tevékenységei során. 

 

4.2. A környezeti nevelés célkitűzései 

4.2.1. Rendszerszemléletre való nevelés 

A tanulókat képessé kell tenni arra, hogy a tanórán szerzett ismereteket össze tudják kapcsolni 

az élet valós ügyeivel, hogy önmaguk lássák meg a problémákat, azok összefüggéseit, és 

önállóan keressék az arra adható válaszokat. Ennek során el kell jutni odáig, hogy a tanulók 

képesek legyenek megérteni a fejlődés és a környezet összefüggő rendszerét. 

4.2.2. Problémamegoldó gondolkodás 

A tanulók keressenek válaszokat a problémákra. Igényeljék több alternatíva felállítását az 

egyes problémák megoldása során, s ezek értékelése és ellenőrzése után képesek legyenek a 

helyes, a megfelelő kiválasztására. 

4.2.3. Globális összefüggések megértése 

A létező környezeti problémák mögött gazdasági, társadalmi problémák állnak, amelyek 

globálisan alakulnak ki. A tanulók ne csak egyenként lássák ezeket a gondokat, hanem azok 

társadalmi, gazdasági összefüggéseit is keressék. Igyekezzenek az okokat azonosítani saját 

környezetükben, és tanuljanak meg ezeket szem előtt tartva cselekedni. 

4.2.4. A létminőség választásához szükséges értékek megmutatása 

Környezetünk milyensége életünk egyik alapvető meghatározója csakúgy, mint a minőségi 

élethez szükséges nem anyagi jellegű dolgok szerepe. 

4.2.5. A létminőséghez tartozó viselkedési normák és formák kialakítása 

Nem elegendő a szemléleti alapok megteremtése, arra is szükség van, hogy közösen fedezzük 

fel, hogy mit is tehetünk egyéni életünkben. 

4.2.6. A természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése 

Az ember a természet része, csak akkor van esélye a boldogulásra, ha együttműködik 

környezetével, és nem uralkodni akar felette, ami a természet törvényeinek megértését, az élet 

minden formájának elismerését feltételezi. Fel kell fedeztetni, hogy biológiai sokféleség 

nélkül nincs emberi létezés sem. 
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4.3. A környezeti nevelés lehetőségei 

A környezeti nevelésre az oktatási-nevelési folyamatban több területen van lehetőség: a 

kötelező tanítási órákon, a délutáni, szabadidős tevékenység, erdei iskola, témanapok, 

projekthetek, kirándulások, németországi cserekapcsolatok során.  

4.3.1. A tanítási óra 

A kötelezően oktatott tantárgyak többsége lehetőséget nyújt a követelményekben 

megfogalmazott célok eléréséhez. Szükség, hogy az egyes tantárgyakban megvalósuló 

tartalmakat rendszerré szervezzük, és megtaláljuk a kapcsolódási pontokat.  

4.3.2. Tanórán kívüli foglalkozások 

Az általános iskola alsóbb évfolyamain a tanulók alapvető ismereteinek kialakítása, 

emocionális felkészítése, ráhangolása megtörténik a környezeti nevelés során. 5-8. 

évfolyamon már az érzelmi hatásra kell koncentrálni. A tanórán kívüli nevelés lehetőséget ad 

olyan programok, módszerek megvalósítására, melyekre a tanórai keretek között nem kerülhet 

sor: 

- szakkörök, jeles napok, kiállítások, játékos vetélkedők, gyűjtési akciók, állatkert 

látogatása, prevenció előadások, múzeumlátogatás, üzemlátogatás stb. 

- papírgyűjtés, szárazelemek folyamatos gyűjtése, a szelektív hulladékgyűjtés, 

- tanösvény a Rákos-patak mentén. 

 

Legszűkebb környezetünk, a Rákos-patak megismerését egy virtuális tanösvény segíti. 

A tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az összefüggések 

feltárásával meg kell alapozni, hogy a középiskolában lehetővé váljon a környezetért, a jövő 

generációkért felelős viselkedést vállaló személyiség formálása. 

 

5. Közösségfejlesztés, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsola-

tos feladataink 

 

Célunk, hogy jó iskolai közösséget alakítsunk ki, melynek alapját a jó osztályközösségek és a 

párhuzamos osztályok közötti békés és együttműködő kapcsolat határozza meg.  

Ezért feladatunk a tanórákon 

- a belépő tanulóknál az iskolai szokásrend kialakítása, az iskola értékrendjének belsővé 

válása, a házirend megismerése 

- a tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással 

- a tanulói kezdeményezések erősítése 

- az önállóság, a kreativitás fejlesztése 

- az együttműködés és ezen belül az egymásért való felelősség vállalásának fejlesztése. 

Feladatunk tanórán kívüli foglalkozásokon 

- a kulturált társas kapcsolatok igényének kialakítása és támogatása,  

- az iskolán kívüli művelődés iránti közösségi vágy fejlesztése, együttes élmények 

biztosításával 

- a közvetlen környezet értékeinek a felismerése és védelme 

- az elfogadó és segítőkész magatartás kialakítása. 

 

Az osztályközösség, az iskolaközösség kialakítására, erősítésére lehetőséget biztosít: pl. a 

napközi és/vagy a tanulószoba, az egyéb tanórán és iskolán kívüli foglalkozások, mint pl. 

színház-, mozi- és múzeumlátogatások, osztály- és iskolarendezvények (évnyitó, évzáró, 
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Hajós-napok, osztályok közötti és iskolák közötti versenyek, osztálykarácsonyok, iskolai 

ünnepélyek, évfordulók, szülők-pedagógusok bálja, erdei iskola, kirándulások, hétvégi 

programok, adományok gyűjtése, adományozás stb. 

Az iskolai rendezvényeken elvárjuk tanulóink részvételét. 

Az összetartozást fejezi ki, erősíti az iskolai egyenruha és jelvény. 

Iskolánkban tanévenként legalább egyszer –a tanév helyi rendjében kitűzött időpontban, 

amennyiben ezt a szülők anyagilag támogatják– az osztályok tanulmányi kiránduláson 

vehetnek részt. A harmadik és negyedik évfolyamosok (amennyiben ezt a szülők anyagilag 

támogatják) erdei iskolába mehetnek. Igény esetén szervezünk hétvégi nyelvi felkészítőket, 

énekkari tábort, nyári táborokat. Ezek elsődlegesen a tanulmányi munkát segítik, de fontos 

színterei az osztályközösség kialakításának, megerősítésének, a tanuló-tanuló, tanuló-tanár, 

tanár-tanár kapcsolat kialakításának is.  

Évek óta a 6-8. osztályos tanulóink a testvériskolák adta létszám alapján részt vehetnek 

(amennyiben ezt a szülők anyagilag is támogatják) németországi csereutakon is, ahol nemcsak 

a német nyelv gyakorlására, de más népek szokásainak, hagyományainak, értékeinek 

megismerésére, hazánk megismertetésére is lehetőség nyílik. Célunk, hogy minden tanuló a 8. 

évfolyam végére legalább egyszer alkalmat kapjon erre. 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy tanulóink büszkék legyenek hazánkra, nemzetünk 

hagyományaira, országunk értékeire és jelképeire, és ismerjék azokat. Ismerjék iskolánk 

múltját, jelenét, büszkén vállalják intézményünket, érezzék magukat idetartozónak. Az iskola 

fontosnak tartja saját hagyományainak ápolását is, az ünnepek, ünnepségek, rendezvények 

méltó megtartását.  

 

Hagyományápoló programok:  

 tanulmányi kirándulás 

 tematikus játszóházak  

 Márton-nap  

 adventi ünnepkörök, Mikulás, Luca-nap, karácsonyi iskolai és osztályprogramok  

 farsang  

 szülők bálja 

 Hajós Alfréd születésének, halálának évfordulója  

 jeles napok – munkatervbe építésük évente változhat: pl. magyar tudomány napja, 

magyar kultúra napja, népmese napja, zenei világnap, költészet napja, Föld napja, a 

madarak és fák napja stb.  

 diákcserék a partneriskolákkal  

 cirkuszlátogatás  

 állatkert látogatása 

 Hajós-nap (DÖK nap) stb. 

 

A közösségfejlesztés fontos területe a diákönkormányzat működése. A tanulók tevékenységét 

tanár segíti. A diákönkormányzatban munkálkodó tanulók megtanulhatják a demokrácia 

szabályait, a kötelességek és jogok gyakorlásának módját, a kulturált vitastílust, a 

felelősségek terhét, a közösségért való alkotás örömét, a csapatmunka fontosságát. Ebben az 

életkorban (általános iskola) nagyon fontos a diákönkormányzat munkáját segítő tanár 

személye, gondolkodása, értékrendje. 

A közösségfejlesztés helye valamennyi tanítási óra és természetesen az osztályfőnöki óra is.  
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5.1. Az iskola és a szülői ház kapcsolata 

A szülő, a tanuló és a pedagógus jogait, kötelességeit a köznevelési törvény egyértelműen 

meghatározza. Ezek különböző együttműködési formákban valósulnak meg. 

Az iskola sikeres nevelést a szülői ház nélkül nem folytathat. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk 

arra, hogy a szülők iskolánk életébe aktívan bekapcsolódva, nevelési elveinket és oktatási 

célkitűzéseinket megismerve és elfogadva, azzal azonosulva, partnerként vegyenek részt 

munkánkban. Örömmel vesszük javaslataikat, észrevételeiket, előrevivő kritikáikat, 

ugyanakkor elvárjuk a kompetenciahatárok betartását. A szülőknek is tiszteletben kell tartani 

az elfogadott iskolai házirendet, nem szólhatnak bele szakmai kérdésekbe, értékelésbe, 

ugyanakkor őket érdeklő szakmai kérdéseket tehetnek fel a pedagógusoknak, melyre kielégítő 

választ kell kapniuk. A szülők konkrétan és igen hatékonyan felléphetnek érdekeik 

érvényesítésében az intézményi tanácson és a szülői munkaközösségen, az SZMK-n keresztül.  

Nevelőmunkánk eredményességéhez segítséget adunk, s kell, hogy kapjunk a szülőktől. 

Kérjük aktív részvételüket, őszinte és segítő véleményüket az iskola rendezvényein, szülői 

értekezleteken, fogadóórákon, továbbá a nevelési problémák őszinte feltárását, a közös 

megoldás keresését. Iskolai alapítványunkon keresztül oktatásunk, felszereltségünk 

javításában anyagi segítségüket várjuk. 

Iskolánkban évente több alkalommal fogadóórát és szülői értekezletet tartunk az éves 

munkatervben meghatározottak szerinti időpontban.  

A leendő 1. osztályosok szüleinek minden év februárjában tájékoztatót, ezt követően nyílt 

napot rendezünk, ahol megismerhetik nevelési elveinket és képzésünk jellemzőit; a 

beiratkozás után szülői értekezletet is tartunk.  

Minden évben a munkatervben meghatározott időszakban az itt tanuló gyerekek szülei nyílt 

napokon láthatják gyermeküket a tanórán, s megismerhetik nevelési-oktatási módszereinket. 

Minden év őszén a 8. és 6. osztályosok szüleinek továbbtanulási tájékoztatót tartunk. 

Rendszeresen ülésezik a szülői munkaközösség (SZMK), az ott hallottakról az osztályok 

képviselői tájékoztatják szülőtársaikat.  

Minden évben igény esetén szülő-tanár bált vagy egyéb összejövetelt rendezünk. 

Ha bármi megbeszélnivaló akad, úgy külön időpontban találkozhatnak a szülők és a pedagó-

gusok egymással, erre egy lehetőség a szülő-tanár kerekasztal beszélgetés és a szülőklub is. 

 

5.2. Tanulói részvétel, diákönkormányzat (a tanulók és a pedagógusok 

együttműködésének formái) 

 

Iskolánkban jól működő diákönkormányzat dolgozik. A munkát pedagógus segíti, aki 

kapcsolatot tart a diáksággal és a nevelőtestülettel, az iskolavezetéssel. A diákönkormányzat 

vezetősége rendszeresen ülésezik, az ott elhangzottakat az osztályok diákképviselői közvetítik 

társaik felé, illetve az osztályok gondjait, kéréseit, ötleteit is a vezetőség felé. 

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak 

az érvényesítése érdekében (szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján) az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, 

a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

Kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel. 

Évente egy alkalommal diákközgyűlést tartunk.  

A diákönkormányzat külön SZMSZ szerint működik. 
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5.3. Intézményi tanács 

Iskolánkban az intézményi tanács a jogszabályokban meghatározottak szerint működik, ahol a 

szülők, a pedagógusok és a fenntartó (tankerület) valamint a települési önkormányzat 

képviselői találkozhatnak egymással, megbeszélhetik az iskola életével kapcsolatos ügyeket, 

javaslatokat és véleményt fogalmaznak meg, fogadnak el, segítve az iskola működését. 

 

5.4. Iskolai vezetők és pedagógusok együttműködése 

A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével a 

megbízott pedagógusvezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg. 

Az együttműködés fórumai: 

- az igazgatóság/a szűk iskolavezetés ülései 

- a kibővített iskolavezetőség ülései 

- munkaközösségi értekezletek 

- a különböző értekezletek 

- megbeszélések 

- stb. 

Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg. 

Az iskolavezetés az aktuális feladatokról a tanári szoba helyiségében elhelyezett 

hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon, e-mailen és/vagy a közösen megbeszélt 

platformon keresztül értesíti a nevelőket. 

 

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek 

- az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az 

ülés döntéseiről, határozatairól 

- az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni 

az igazgatóság, az iskolavezetőség felé. 

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy 

munkaközösség vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola 

vezetőségével, illetve a szülői munkaközösséggel. 

5.5. A szakmai munkaközösségek együttműködése 

Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása 

előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös 

tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: 

- a munkaközösségen belül tervezett mérések, ellenőrzések és értékelések 

- iskolán belül szervezett programok, bemutatóórák, továbbképzések 

- iskolán kívüli továbbképzések 

- a tanulók számára szervezett tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 
A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják 

egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken 

belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 
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6. A pedagógusok intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, 

az osztályfőnök feladatai 

6.1. A pedagógusok feladatai 

- Korszerű, alapos szaktárgyi, tudással rendelkezés. 

- Megvalósítható, nyomon követhető tervező munka: tantárgyanként, osztályonként, 

illetve csoportonként megtervezi egész tanévi munkáját, dokumentálja a 

megvalósulást, reflexióit beépíti munkája minőségének emelése és mind tudatosabbá 

tétele érdekében. 

- A tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások pontos és eredményes megtartása. 

- A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési 

szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői 

utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása. 

- Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az 

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse. 

- Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson. 

- Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején fölüli részében a 

nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, 

tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el. 

- Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek 

munkájában, az éves munkaterv szerinti rendezvényeken. 

- A tudomására jutott hivatali titkot őrizze meg. 

- A jogszabályokban meghatározott határidőkre szerezze meg az előírt minősítéseket. 

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

- A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai 

szakszerűségének figyelemmel kísérése. 

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

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

- A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése 

(tanmenetek, éves programok). 

- Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra. 

- A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a 

tanítási órákon, lehetőség és szükség szerint a tantermen kívüli oktatásban is használt 

és bevált lehetőségek alkalmazásával.. 

- Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon. 

- A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, 

szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 

- A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon 

és a különféle iskolai foglalkozásokon. 

- Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a 

tanítási órákon. 

- A helyi tanterv követelményeinek elsajátíttatása a nevelő által tanított tanulók 

körében. 

- Az oktatási és nevelési célok pontos megfogalmazása és megvalósítása a tantervi 

követelményeknek megfelelően a tanulók életkorához, képességeihez igazodva. 

- Az oktatási és nevelési módszerek helyes megválasztása, alkalmazása. 

- Különböző pedagógiai módszerek kombinációja. 

- A bemutatás és szemléltetés helyes megválasztása. 

- Érvényesüljön  
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o öntevékenység fejlesztése a tanulásban 

o a tanulók korábbi ismereteire való támaszkodás 

o frontális, csoportos, párban való, projekt jellegű és egyéni tanulás 

megválasztásának helyes aránya 

o feladatlapok, munkafüzetek célszerű alkalmazása 

o audiovizuális és lehetőség szerint digitális eszközök és az arra épülő 

módszerek beépítése a tananyag feldolgozásához 

o képességek fejlesztése a tevékenységek által, az ismeretek rögzítése 

o az ellenőrzés helyes megválasztása, szóbeli és írásbeli számonkérés helyes 

aránya 

o az ellenőrzések tapasztalatainak rögzítése, hasznosítása 

o egységes értékelési normák 

o a tanulók bevonása az értékelésbe, a követelmények elfogadtatása a tanulókkal 

és a reális önértékelés kialakítása. 

- Nyilvánuljon meg a tanórán a permanens ismétlés, koncentráció, írásos és grafikus 

rögzítés, visszajelzés, részösszefoglalások és összefoglalások, az ismeretek és 

tevékenységek gyakorlati alkalmazása, problémák, feladatok megoldása. 

- A tanóra pontos és céltudatos felépítése és szervezése érdekében 

o válassza meg a helyes tevékenységtípust (frontális, csoportos, pár, projekt, 

egyéni stb.) 

o a tanóra felépítése feleljen meg a tartalomnak, a didaktikai feladatoknak 

o tudatosítsa a célt 

o érvényesüljön a jó időbeosztás (a hasznos munkavégzés minden percben) 

o a tanóra szervezésében kapjanak szerepet a szervezési és szoktatási feladatok 

is, melyre kellő határozottsággal figyelmet kell fordítani. 

- A tanulók megfelelő munkájának és helyes magatartásának az érdekében kiemelt 

feladat, hogy kialakítsuk 

o a tanulók együttműködési készségét, fejlesszük kérdéskultúrájukat  

o azt az igényt, hogy a munkaasztalokon, padokon rend legyen (mely a tanulás-

tanítás intenzitására is hat) 

o a tanulók megfelelő beszédkészségét (figyelve a hangnemre és a stílusra) 

o szokásrendjét, törekedni kell az életkornak megfelelő viselkedésszint elérésére. 

o A tanulókkal sajátíttassuk el a szükséges ismereteket és készségeket. 

- A nevelő munkája, egyénisége, magatartása meghatározó, így különös figyelmet kell 

fordítani a következőkre: 

o megtervezett, céltudatos munka 

o megjelenés, öltözködés 

o beszédstílus 

o mozdulatok 

o érzelmi megnyilvánulások 

o a hangnem ne legyen bántó 

o a rend, a tisztaság megkövetelése 

o a fegyelem kialakítása a munkáltatás és tanulás közben 

o biztatás, együttérzés 

o kézben tartani az óra vezetését 

o a pedagógus összpontosítson és összpontosíttasson, vegye észre a különböző 

zavaró tényezőket, illetve a tanulást elősegítő jelenségeket 

o megfelelő stílusú tanár-tanítvány dialógus kialakítása 

o ösztönözzön arra, hogy a tanulók maguk is kérdezzenek, feltámadjon bennük 

az érdeklődés. 

- A tanulók neveltségi szintjének fejlesztése érdekében meghatározó 
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o a házirend következetes betartatása 

o szokások kialakítása 

o igényesség környezetükkel szemben 

o tisztelettudó magatartás embertársaikkal, diáktársaikkal is 

o vélemény nyilvánítása, a kritika, a vitatkozás demokratikus módszereinek 

elsajátítása 

o a fegyelmezett munkavégzés szokásainak kialakítása. 

- Adminisztrációs feladatok pontos, határidőre való teljesítése. 

- A tanulóbalesetek megelőzésében aktív részvétel.  

- Baleset megelőzése érdekében 

o az 1. tanítási nap egyik osztályfőnöki óráján az osztályfőnök, iskolai 

kirándulások, táborok, erdei iskola, csereút, egyéb iskolán kívüli programok 

előtt a csoportvezető pedagógus balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban 

részesíti a tanulókat és ezt adminisztrálja.. 

o Fizika, kémia, tervezés és technika, informatika/digitális kultúra, testnevelés 

tantárgyak esetén minden tanév 1. tanóráján balesetvédelmi oktatást tart a 

szaktanár. 

o A számítástechnikai és audiovizuális eszközöket csak pedagógus 

felügyeletével használhatják a tanulók. 

6.1.2.A tehetséges tanulók gondozása 

- Tehetséges tanulók kiválasztása. 

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

- Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok 

önálló szervezése, segítség a szervezésben. 

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

bemutatókon. 

- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán 

belüli és iskolán kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

6.1.3.A hátrányos helyzetű tanulók, a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel 

küzdő tanulók, az SNI-s tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók eredményes 

felkészítése 

- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a 

halmozottan hátrányos helyzetű, az SNI-s, valamint a beilleszkedési, magatartási és 

tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló diákok 

részére. 

- A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos 

helyzetű, az SNI-s, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel 

küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló diákok körében. 

- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, az SNI-s, valamint a 

beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a 

felzárkóztatásra szorulók korrepetálása, segítése, mentorálása. 

- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, az SNI-s, valamint a 

beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a 

felzárkóztatásra szoruló diákok javító- vagy osztályozóvizsgára való felkészüléséhez 

segítséget nyújtunk.  

- Az eredményes középiskolai felvétel segítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű, az SNI-s, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók körében. 
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6.1.4.A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

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

kirándulás). 

- Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi 

ünnepség). 

- Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 

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

programok szervezése, részvétel. 

6.1.5.Aktív részvétel a diákönkormányzat működtetésében 

- Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése. 

- Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok 

szervezésében, részvétel a programokon. 

- Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, 

részvétel a kirándulásokon, táborokon. 

6.1.6.Munkafegyelem, a munkához való viszony 

- A munkaköri kötelességek teljesítése. 

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

- Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása. 

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

6.1.7.Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség 

tevékenységében 

- Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális munkájában. 

- Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult munkacsoportokban. 

- Oktatási segédanyagok, jegyzetek, szemléltető- és mérőeszközök kidolgozása, iskolán 

belüli kölcsönös közreadása. 

- Belső továbbképzések, előadások, bemutatóórák szervezése, megtartása. 

6.1.8.Továbbtanulásban, továbbképzésben való részvétel, önképzés 

- Továbbképzéseken való részvétel. 

- A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 

- Egyes programok esetén azok publikálása szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) 

folyóiratokban, kiadványokban. 

6.1.9.Az iskolai munka feltételeinek javítása 

- Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 

- Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 

- Az iskolai alapítvány működésének segítése. 

- Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése, megvalósítása 

(innováció). 

- Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. 

- Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

6.1.10.Részvétel a nevelőtestület szakmai munkájában, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában 

- Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 

- Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 

- Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 
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- A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, 

beilleszkedésének segítése. 

- Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének, rendezvényeinek 

szervezésében, a szervezés segítése. 

- Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényein. 

6.1.11.Az iskola képviselete 

- A szülői szervezet által kezdeményezett rendezvények segítése. 

- Részvétel a szülők által szervezett rendezvényeken. 

- Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, 

rendezvényeiről, eredményeiről a helyi médiában és az iskolai honlapon keresztül, 

elkötelezettség, az iskola hírnevéhez való hozzájárulás.  

- Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe. 

6.1.12.Vezetői feladatok vállalása 

- Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 

- Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés, 

értékelés) lelkiismeretes ellátása. 

- A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok ápolása. 

6.1.13.Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a kollégákkal 

- A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása. 

- Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a 

tanulók, a szülők és a kollégák felé. 

- Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 

- Kellő figyelem, érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus 

kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása). 

6.2. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai a törvényben, a rendeletben és a 

helyi szabályzókban megfogalmazottakon túl: 

- Törekedjen tanítványai minél sokoldalúbb megismerésére.  

- Az intézmény pedagógiai elvei szerint nevelje osztályának tanulóit, a 

személyiségfejlődés tényezőit figyelembe veszi. 

- Együttműködik az osztály diákönkormányzati tagjaival, segíti a tanulóközösség 

fejlődését. 

- Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat. 

- Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a 

tanítványaival foglalkozó pedagógusokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő 

személyekkel (pszichológussal, logopédussal, gyógytestnevelővel, gyámügyi 

munkatárssal stb.). 

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

- Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend 

kialakítását és elfogadását. 

- Tanórákon kívüli (szükség esetén iskolán kívüli) közösségfejlesztő, szabadidős 

programokat szervez, pl. osztálykirándulást, túrát, színház-, múzeumlátogatást. 

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

- Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

- Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 

- Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a 

szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 
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- Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét. 

- A bukásra álló, illetve a gyenge tanulmányi munkát végző diákok szüleit a félév vége 

és az év vége előtt legalább egy hónappal írásban értesíti gyermekük előmeneteléről. 

- Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket 

tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 

- Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

- A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 

- Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

- A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadóórákat szervez. 

- Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó, kiemelt figyelmet igénylő 

tanulókkal. 

- Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, szükség esetén 

együttműködik a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal. 

- Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai 

munkáját. 

- Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

- Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

- Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapo-

tát, és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket (pl. tartós 

betegségek, fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). 

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

melyben figyelembe veszi a pedagógusok véleményét, az elektronikus naplóban lévő 

bejegyzéseit is. 

- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók 

magatartás- és szorgalomosztályzatára. 

- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók 

egész tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére. 

- A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli 

figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti. 

Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására. 

- Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat 

az elektronikus naplóban igazolja. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban 

előírt rendelkezések alapján jár el. 

- Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki tanmenet).  

- A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki 

órákat, azokra felkészül. 

- Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a 

pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel, megszervezi a pályaorientáció nap 

programját. 

- A nyolcadik évfolyamon a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai 

jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges 

dokumentumokat. 

- Az elektronikus naplóban követi, szükség szerint elkészíti az osztálystatisztikákat és 

az ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 

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

- Betartja az alapvető erkölcsi normákat (a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal). 

- Kitölti és vezeti az elektronikus naplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és 

szükség esetén gondoskodik azok pótlásáról. 

- Vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

- Saját hatáskörében (indokolt esetben) évente hat nap távollétet (7-8. évfolyamon plusz 
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két napot pályaorientáció címén) engedélyezhet az osztálya tanulójának, igazolja a 

gyerek hiányzását. 

- Szülői kikérő esetén javaslatot tesz az igazgató felé indokolt, egyéb távolmaradás 

engedélyezésére, pl. sport kikérő, egyéb családi ok miatt. 

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

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

6.2.1. Az osztályfőnöki órák tartalma 

 

A fejlesztési területek – nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös ér-

tékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen 

kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának 

is. 

E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az 

oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel – 

egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 

 

A NAT által megjelölt nevelési célok a következőképpen jelennek meg és valósulnak meg 

iskolánkban: 

- beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe, 

tartalmaiba; 

- tantárgyak részterületeivé válhatnak,  

- 1-4. évfolyamig beépülnek a tanítói munkába,  

- a felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban az osztályfőnöki órák témaköreiben jelennek 

meg; 

- a témák a nem tanórai keretek között folyó, egyéb iskolai foglalkozások, programok alatt 

is megjelennek. 

A nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok 

végrehajtása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas pedagógiai munka meghatáro-

zó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos kritériuma. 

6.2.2. Az osztályfőnöki órák témái:  

 

Az osztályfőnöki órák 5-8. évfolyamig az órarendbe épülnek be. 

Az első tanítási napon minden osztálynak minimum három osztályfőnöki órát tartunk (az 1-4. 

évfolyamon is, ahol nincs az óratervben osztályfőnöki óra).  

 

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki óráin  

- az osztály tanulói névsorának ellenőrzése, a lista leadása az iskolatitkárnak 

- a házirend szabályainak megbeszélése (feladatok megbeszélése, pl. hetes, egyéb 

felelősök) 

- az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése 

- balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése 

- az osztályközösség diákönkormányzat tagjainak megválasztása 

- az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése 

- az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek 

megbeszélése 

- a kerékpáros közlekedés szabályai. 
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Osztályfőnöki órák témái és azok javasolt óraszámai, 5. osztály 

 

 A 6.2.2. pontban meghatározott feladatok. 3 óra 

1. Erkölcsi nevelés  2 óra 

 Közösség alakítása, szociometriai felmérés, 

helyem a közösségben 

 

2. Nemzeti öntudat, hazafias 

nevelés 

 4 óra 

 Ünnepek, hagyományok  

 Lakóhelyünk megismerése, Zugló 

nevezetességei 

 

 Nemzetiségek Zuglóban  

 A tanulmányi kirándulás témájának, 

helyszínének részletes megbeszélése 

 

3. Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

 2 óra 

 Az osztályközösség belső szabályainak 

megbeszélése, rögzítése, vitakultúra fejlesztése 

 

4. Önismeret és a társas 

kultúra fejlesztése 

 3 óra 

 értékelés- önértékelés  

 az osztály félévi munkájának és magatartásának 

értékelése, önértékelése az első illetve a 

második félév végén 

 

5. Családi életre nevelés  3 óra 

 Szexuális felvilágosítás  

6. Testi- lelki egészségre 

nevelés 

 3 óra 

 Egészséges életmódra nevelés, egészséges 

táplálkozás 

 

 Sport, mozgás, testkultúra, testedzés, pihenés  

 A napirend, a helyes időbeosztás  

7. Felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség  

 1 óra 

 Egymás segítése  

8. Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 

 1 óra 

 A környezeti igényességre nevelés  

9. Pályaorientáció  1 óra 

 Foglalkozások megismerése  

10. Gazdasági, pénzügyi 

nevelés 

 1 óra 

 Bankjegyek, a pénz értéke  

11. Médiatudatosságra 

nevelés 

 1 óra 

 Az adatbiztonság problémái  

12. A tanulás tanítása Változások, követelmények a felsőbb osztályba 

lépéskor  

1 óra 

 Tanulástechnikák, tanulási stratégiák  

13. Aktualitások  10 óra 
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Osztályfőnöki órák témái és azok javasolt óraszámai, 6. osztály 
 

 A 6.2.2. pontban meghatározott feladatok. 3 óra 

1. Erkölcsi nevelés  3 óra 

 Tisztelet, megértés és elfogadás a közösségen 

belül. 

 

 Konfliktuskezelés  

2. Nemzeti öntudat, hazafias 

nevelés 

 3 óra 

 Budapest nevezetességei  

 Nemzetiségek Zuglóban  

 A tanulmányi kirándulás témájának, 

helyszínének részletes megbeszélése 

 

3. Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

 1 óra 

 A diákönkormányzat működése  

4. Önismeret és a társas 

kultúra fejlesztése 

 3 óra 

 A harmonikus személyiség önismeret, öntudat, 

önbizalom (önismereti játékok) 

 

 Az osztály félévi munkájának és 

magatartásának értékelése, önértékelése az első 

illetve a második félév végén 

 

5. Családi életre nevelés  1 óra 

 Családi közösségek  

6. Testi- lelki egészségre 

nevelés 

 2 óra 

 Elsősegély-nyújtási ismeretek  

7. Felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség  

 1 óra 

 Szociális érzékenység, segítő magatartás, az 

altruizmus 

 

8. Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 

 2 óra 

 A környezetszennyezés  

9. Pályaorientáció  1 óra 

 Foglalkozások megismerése  

10. Gazdasági és pénzügyi 

nevelés 

 1 óra 

 A költségvetés  

11. Médiatudatosságra 

nevelés 

 1 óra 

 A médiafüggőség problémái  

12. A tanulás tanítása  2 óra 

 Tanulástechnikák, stratégiák   

13. Aktualitások  12 óra 
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Osztályfőnöki órák témái és azok javasolt óraszámai, 7. osztály 
 

 A 6.2.2. pontban meghatározott feladatok. 3 óra 

1. Erkölcsi nevelés 

3. Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

Türelem, a megértés, az elfogadás.  

A vitakultúra fejlesztése 

1 óra 

2. Nemzeti öntudat, hazafias 

nevelés 

 1 óra 

 Velünk élő nemzetiségek  
   

4. Önismeret és a társas 

kultúra fejlesztése 

 1 óra 

 A tanulók munkájának és magatartásának 

önértékelése 

 

5. Családi életre nevelés  1 óra 

 Barátság és szerelem  

6. Testi- lelki egészségre 

nevelés 

 1 óra 

 Elsősegélynyújtási ismeretek  

7. Felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség  

 1 óra 

 Mit jelent a másik ember tiszteletben tartása?  

8. Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 

 1 óra 

 Megújuló energiaforrások, klímaváltozás  

9. Pályaorientáció  1 óra 

 Képzések, iskolatípusok  

10. Gazdasági és pénzügyi 

nevelés 

 1 óra 

 A javakkal való észszerű gazdálkodás  

11. Médiatudatosságra 

nevelés 

 1 óra 

 A média manipulációs hatásainak ellensúlyozása  

12. A tanulás tanítása  1 óra 

 A kitartás, tartós erőfeszítés szerepe a tanulásban, 

önellenőrzés, munkafegyelem, pontosság 

 

13. Aktualitások  4 óra 
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Osztályfőnöki órák témái és azok javasolt óraszámai, 8. osztály 

 

 A 6.2.2. pontban meghatározott feladatok. 3 óra 

1. Erkölcsi nevelés  1 óra 

 Hagyományaink. A ballagás, elköszönés  

2. Nemzeti öntudat, hazafias 

nevelés 

 2 óra 

 A tanulmányi kirándulás témájának, helyszínének 

részletes megbeszélése 

 

 Velünk élő nemzetiségek  

3. Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

 1 óra 

 Részvétel a közügyekben  

4. Önismeret és a társas 

kultúra fejlesztése 

 3 óra 

 Az énkép változása  

 Az osztály félévi munkájának és magatartásának 

értékelése, önértékelése az első illetve a második 

félév végén 

 

5. Családi életre nevelés  1 óra 

 A sikeres párkapcsolatokról, az otthon melege  

6. Testi- lelki egészségre 

nevelés 

 2 óra 

 Káros szenvedély a drog  

 Elsősegélynyújtási ismeretek  

7. Felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség  

 1 óra 

 Az önkéntes munka  

8. Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 

 1 óra 

 Környezetbarát termékek  

9. Pályaorientáció  8 óra 

 Iskolaválasztás szempontjai  

10. Gazdasági és pénzügyi 

nevelés 

 1 óra 

 Megtakarítás, befektetés, hitel  

11. Médiatudatosságra 

nevelés 

 1 óra 

 Médiaértés és kritikus, szelektív médiafogyasztás  

12. A tanulás tanítása  1 óra 

 Az eredményes tanulás  

13. Aktualitások  10 óra 
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7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal (tehetség, BTMN, SNI) kapcsola-

tos pedagógiai tevékenység helyi rendje 

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

fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek 

figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és 

szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

Az elmúlt tanévekben a sajátos nevelési igényű tanulók száma 1-2 fő volt, halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulónk nem volt. 

Munkánk során nagy figyelmet szentelünk  

- a kiemelten tehetséges 

- a tanulási kudarcnak kitett 

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

- a sajátos nevelési igényű 

- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztésére. 

7.1. A tehetség, a képesség kibontakoztatása 

A tehetség felismerése és gondozása érdekében szakköröket is szervezünk, melyek nem 

feltétlenül tantárgyi jellegűek. Ezek nemcsak az ismeretbővítést segítik, komplex módon fedik 

le a tantárgyi ismereteket, készségeket fejlesztenek és hozzájárulnak nevelési célkitűzéseink 

megvalósításához is. Célunk, hogy minél többféle, így pl. művészeti, nyelvi, 

természettudományos és sportfoglalkozásokra nyíljon lehetőség. Emellett biztosítani kívánjuk 

a 7-8. évfolyamokon a magyar, a matematika és a nyelvi középiskolai előkészítők működését. 

A tehetséges gyerekeket versenyekre készítjük fel, ezzel is teret adva a megmérettetésnek. 

Ezeknek a tanulóknak differenciált foglalkozásokat is tartunk. Fontos számunkra, hogy 

megmérettethessék magukat tanulóink, ugyanakkor olyan helyzeteket is teremtünk, ahol az 

együttműködés örömét is megélhetik a gyerekek.  

 

7.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 

A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekkel a szülő közreműködésével a pedagógia 

szakszolgálathoz fordulunk. A felzárkóztató programok, eljárások és módszerek kiválasztása 

függ a tanuló problémájának sajátosságától, a probléma feltételezhető okától, a tanuló életkori 

sajátosságaitól, az iskola és a tanuló sajátos körülményeitől, lehetőségeitől. 

 

7.3. A beilleszkedési, a magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

Kevés a beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő tanulónk. Ha valamelyik gyermeknél 

mégis valami átmeneti zavart tapasztalunk, az őt tanító valamennyi pedagógussal 

konzultálunk, a szülők bevonásával igyekszünk kideríteni okát, segíteni a tanulónak a 

nehézségek leküzdésében. Ha szükséges, az osztályfőnök családot látogat. Lehetőség van az 

iskolapszichológus bevonására is. 

 

Az osztályfőnökök állandó kapcsolatot tartanak az osztályukban tanító pedagógusokkal. 

Osztályfőnökváltás esetén már a második félév elején kijelöljük az új osztályfőnököt, hogy 

legyen alkalma hospitálni, megismerni a gyerekeket. Lehetőség szerint ezt a 

szaktanárváltásoknál is tartani próbáljuk. Minden tanév végén külön konzultálnak az átadó-

átvevő osztályfőnökök, a beilleszkedési, a magatartási, nehézségekkel érintett gyerekekre 

felhívjuk a kollégák figyelmét, mert fontosnak tartjuk, hogy mindenki empatikusan közelítsen 

ezekhez a kérdésekhez.  
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Ha valamely gyerek esetében a háttérben komoly pszichés eredetű problémát találunk, 

felvesszük a kapcsolatot pedagógiai szakszolgálat munkatársaival, és közösen keressük a 

megoldást, lehetőleg a szülők együttműködésével. Súlyosabb esetben a területileg 

illetékes gyermekpszichiátriai rendelés vagy osztály (kórház) segítségét kérjük. A szülővel 

azonban ilyen esetben is konzultálunk; a maximális együttműködés elérésére törekszünk.  

 

A BTMN-s és a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esetében is a Nemzeti Alaptantervben 

meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni.  

A BTMN-s tanulókat fejlesztőpedagógus fejleszti, valamint iskolánk pedagógusai által 

kapnak differenciált fejlesztést tanórán és tanórán kívüli foglalkozás keretében a szakvéle-

ményben megfogalmazottak alapján. 

A fentiekben segítségünkre vannak a pedagógiai szakszolgálat munkatársai, iskolánk 

pszichológusa és a szociális munkás is. 

A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez 

igazodva elsősorban a következő elvek szerint szervezzük meg:  

- a feladatok megoldásához hosszabb időt, tágabb kereteket jelölünk meg 

- a kérdéseket, feladatokat részekre bontva fogalmazzuk meg  

- szükség szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, követelményeket 

teljesíttetünk  

- segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogatjuk a tanulókat, elsősorban az önmagukhoz 

mért fejlődésüket értékeljük 

7.4. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Iskolánk gyermekvédelmi tevékenysége a gyermek fejlődését veszélyeztető okok 

megelőzésére, feltárására, megszüntetésére irányul. Pedagógusaink odafigyelnek a tanulók 

családjában jelentkező gondokra, problémákra, a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokra. 

Elsősorban az osztályfőnökök, kapcsolatot tartanak a családokkal, szülőkkel, szükség esetén 

családlátogatást szerveznek. Fokozottan figyelünk az iskolai hiányzásokra. Minden területen 

érvényesül prevenciós szemléletünk. (pl. prevenciós foglalkozások szervezése, egyéni 

konzultáció). A gondokkal küzdő gyermek problémáinak megoldásában közreműködik a 

pedagógus, szülő, szükség esetén szakember. A gyermekek veszélyeztetettségének 

megelőzésében és megszüntetésében az iskola együttműködik a gyermekvédelemben érintett 

szakemberekkel, szükség esetén intézkedést kezdeményez.  

7.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Iskolánk tanulói közül néhányan anyagilag hátrányos helyzetűek, sok a több gyermeket 

nevelő család is. Ezért a törvényi lehetőségek mellett kiemelt figyelmet fordítunk e hátrányok 

enyhítésére 

- étkezési kedvezménnyel 

- alapítványi (pl. táborozási) hozzájárulással. 

7.6. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  

A nevelőtestület minden tagja legyen tisztában az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes nevelést, oktatást, a befogadó, 

toleráns légkört. Bővítse ezen irányú ismereteit. Probléma, esélyegyenlőség sérülése esetén 

jelezzen felettesének.   

A tanulók esélyegyenlőséget az alábbi területeken biztosítjuk:   

 ügyelet biztosítása a tanítási szünetek idejére,  

 napközis foglalkozás biztosítása,  

 pszichés segítségnyújtás 
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 az intézményi és szervezeti együttműködés a szakmai szervezetekkel  

 a pedagógusok módszertani felkészültségének biztosítása  

 a nevelésbe-oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása,   

 a nevelés-oktatás követelményeinek megállapítása   

 a teljesítmények értékelése  

 a neveléshez-oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele  

 a neveléssel-oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés  

 HH/HHH ill. SNI eloszlásának figyelemmel kísérése  

 a továbbtanulási mutatók és a kompetencia mérések eredményeinek nyomon követése 

 

7.7. A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók fogyatékosság típusához és fokához igazodó 

fejlesztő program 

 

Intézményünknek a Szakmai alapdokumentum a sajátos nevelési igényű tanulók integrált 

nevelését-oktatását írja elő. („a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható 

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos – hallás fogyatékos tanulók integrálása)) 

Képzési specialitásunk miatt elsősorban a már iskolánkban tanuló, és a tanulmányok alatt 

kialakult pszichés fejlődési zavarral, érzékszervi fogyatékossággal küzdő tanulók fejlesztése, 

felzárkóztatása a feladatunk.  

Az egyes évfolyamok követelményeinek teljesítésére egy tanítási év áll a tanulók 

rendelkezésére. A tanulók utazó gyógypedagógusi megsegítést kapnak. Az őket tanító 

pedagógusok bevonásával, az SNI tanulók iskolai oktatásának irányelve figyelembevételével 

fejlesztési terv készül, melyben kiemelten figyelünk a szakértői bizottság szakértői 

szakvéleményben meghatározott fejlesztési területekre.  

melyek az alábbi részterületeket tartalmazzák a hozzájuk kapcsolódó célokkal, alapelvekkel 

és a fejlesztés várható eredményével: 

 

A fejlesztési terv az alábbi részterületeket tartalmazza hozzájuk kapcsolódó célokkal, 

alapelvekkel és a fejlesztés várható eredményével:  

 

Fejlesztési terület: Mozgás  

A fejlesztés célja: nagymozgások fejlesztése, egyensúly és rugalmasság javítása, 

mozgásminták automatizálása, végtagok függetlenítése, keresztmozgások automatizálása, 

dominancia kialakítása, koordináció javítása, kezek ügyesítése, feladattartás erősítése.  

Az értékelés alapelvei: egyéni képességekhez mérten, tudatos munkavégzés, összehangolt 

harmonikus mozdulat-végrehajtás.  

A fejlesztés várható eredménye: koordinált nagymozgások; kéz- és láb együttmozgások 

megszűnése; ellentétes oldali végtagok különböző irányú mozgásának összehangolása; 

figyelem javulása; pontosabb szem-kéz koordináció és finommotorika, dominancia 

megjelenése vagy megerősödése. 

 

Fejlesztési terület: Orientáció  

A fejlesztés célja: Térben, síkban, időben és saját testen való tájékozódás fejlesztése.  

Az értékelés alapelvei: Önmagához mérten, dicsérettel.  

A fejlesztés várható eredménye: Térben is síkban jól tájékozódik, biztosan differenciálja a 

jobb és bal oldalt. Tud időben tájékozódni, ismeri a napok, napszakok, hónapok, évszakok 

neveit, sorrendjét, jellemzőit. 

 

Fejlesztési terület: Beszéd  
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A fejlesztés célja: Beszédészlelés és beszédértés fejlesztése. A beszéd tartalmi fejlesztése, 

szókincs, általános ismeretek bővítése. Grammatikai és nyelvi kifejezőkészség fejlesztése. 

Olvasás és írás technikájának fejlődése.  

Az értékelés alapelvei: Önmagához mérten, dicsérettel, megfelelő motivációval.  

A fejlesztés várható eredménye: Képessé válik hangokból szavakat, szavakból mondatokat 

alkotni. A szóban kapott utasításokat végrehajtja. Rövid meséket, történeteket felidéz képek, 

illetve kérdések segítségével. Szókincse bővül, verbális kifejezőkészsége javul. Spontán 

beszédében helyesen alkalmazza a grammatikai szabályokat. Képekről cselekvéseket, 

történéseket egyszerű bővített mondatokkal megnevez. Egymáshoz tartozó képeken 

összefüggéseket felismer és elmesél, analógiákat alkalmaz. Az összeolvasás technikáját 

biztosan alkalmazza. Képes különbséget tenni a b-d, ty; gy-g, ny; u-o, ü-u, ö-ü betűk között. 

Írása során jelöli az igék múlt idejét, a magán- és mássalhangzók időtartamát illetve az 

igekötőket. 

 

Fejlesztési terület: Figyelem  

A fejlesztés célja: Figyelem, koncentráció fejlesztése.  

Az értékelés alapelvei: Önmagához mérten, dicsérettel.  

A fejlesztés várható eredménye: Képes figyelmét az auditív és vizuális ingerekre, 

információkra irányítani. Koncentrációja, figyelme hosszabb ideig fenntartható. A 

figyelmetlenségből adódó hibák száma csökken, a gyermek munkavégzése pontosabbá válik.  

 

Fejlesztési terület: Szociális készségek  

A fejlesztés célja: énkép fejlesztése, kérés, segítségkérés fejlesztése, a tevékenységszervezés 

fejlesztése, önállóság növelése, különböző szociális helyzetek megértésének támogatása, 

közösségi szabályok megértése, betartása, reális énkép kialakítása.  

Az értékelés alapelvei: önmagához képest, gyakori pozitív megerősítéssel, visszajelzéssel  

A fejlesztés várható eredménye: pontosabban érti a körülötte történő szociális eseményeket, 

könnyebben tudja követni a tanóra menetét, kevesebbszer marad le, önállósága növekszik.  

 

Fejlesztési terület: Kommunikáció 

A fejlesztés célja: a társas viselkedési szabályok megsegítése, a kapcsolatfelvétel és témánál 

maradás fejlesztése, a tolerancia és frusztrációs szint növelése, problémamegoldó képesség 

fejlesztése, önismeret, önértékelés erősítése.  

Az értékelés alapelvei: önmagához mérten, pozitív megerősítéssel  

A fejlesztés várható eredménye: kölcsönös kommunikációja fejlődik, tanult mondatokat az 

adott társas helyzetben alkalmaz.  

 

Fejlesztési terület: Emlékezet  

A fejlesztés célja: emlékezetben tartott elemek számának növelése, beszédértés fejlesztése 

Az értékelés alapelvei: önmagához mérten, pozitív megerősítéssel  

 

A fejlesztés várható eredménye: egyre több szóra, verbális információra emlékszik, ezáltal 

jobban tudja követni a tanítási órákat.  

 

Fejlesztési terület: Gondolkodási funkciók  

A fejlesztés célja: ok-okozati összefüggések, rész-egész viszonyok fejlesztése.  

Az értékelés alapelvei: önmagához mérten, pozitív megerősítéssel  

A fejlesztés várható eredménye: ok-okozati összefüggések felismerése, megfogalmazása 

fejlődik. 
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8. A tanulók részvétele az iskola döntési folyamataiban 

Iskolánkban jól működik a diákönkormányzat (a 3-8. évfolyamosok vesznek részt a 

munkájában). E tevékenységet pedagógus segíti, aki kapcsolatot tart a diáksággal és a 

nevelőtestülettel, az iskolavezetéssel. A diákönkormányzat rendszeresen ülésezik, az ott 

elhangzottakat az osztályok diákképviselői közvetítik társaik felé, illetve az osztályok 

gondjait, kéréseit, ötleteit a vezetőség felé. 

Évente egy alkalommal diákközgyűlést tartunk.  

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

Véleményezési jogukat a diákönkormányzati vezetőn, vagy a diákönkormányzatot segítő 

tanáron, az osztályfőnökön vagy bármely az iskolában dolgozó pedagóguson keresztül 

gyakorolják. Formája lehet írásbeli és szóbeli egyaránt. 

9. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az iskola partnerei kapcsolattartásának 

formái 

Az iskolai közösséget az alkalmazottak, a tanulók és a szülők alkotják. 

9.1. A pedagógusok kapcsolattartásának formái 

- értekezletek (élő és online formában) 

- személyes megbeszélések 

- telefonon történő megbeszélés 

- elektronikus forma 

- munkaközösség-vezetőn keresztül 

- a KAT tagjain keresztül 

9.2. A szülői munkaközösség 

A szülők közössége maga határozza meg működési rendjét, munkaprogramját, 

tisztségviselőket választ. 

A képviseletében eljáró személyeket (osztályonként legalább 1, maximum 2 fő) a maga 

soraiból, tanévenként az első szülői értekezleten választja meg / újjá. Dönt arról, hogy ki lássa 

el a szülők képviseletét az intézményi tanácsban.  

Az osztályok szüleit képviselők közössége elnököt választ, aki az iskolavezetéssel és az 

intézményi tanáccsal közvetlen kapcsolatot tart, az információk áramoltatásáról a szülők felé 

az osztályképviselőkön keresztül folyamatosan gondoskodik. Kezdeményezheti olyan szülői 

értekezletek összehívását, ahol a szülők egymás közt beszélik meg problémáikat, javaslatokat 

állítanak össze. Ezek eredményéről az igazgatót és az osztályfőnököt tájékoztatják. 

A szülők közösségének véleményezési joga van az iskola éves feladattervének meghatározá-

sában, a tanórán kívüli foglalkozások és szünidei foglalkozások megállapításában, a házirend 

elkészítésében, az iskola és a család kapcsolattartási rendjének (fogadóórák, szülői 

értekezletek, FÓRUM stb.) kialakításában. 

A szülőket az iskolavezetés a fenti közösség kapcsolattartási formáin túl rendszeresen 

informálja az ún. fórumon, a hirdetőtáblán, az iskola aulájában jól láthatóan elhelyezett 

információkkal, a szülőknek írt üzenetekben (Kréta), levelekben, a honlapon (az aktuális hírek 

menüpontban), hírlevélen keresztül. 

9.2.1. A szülők kapcsolattartásának rendje  

 

Rendjét, idejét az éves munkaterv tartalmazza. A szülői kapcsolattartás ideje a tanév elejétől 

az iskola honlapján is elérhető. 
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Az iskolai szabályzók - pedagógiai program, helyi tanterv, házirend és SZMSZ - az iskola 

honlapján megtekinthető.  

 

A szülők tájékozódhatnak a házirend tar¬tal¬¬máról, majd a beiratkozáskor illetve a házirend 

módosításakor az adott tanév első szülői értekezletén aláírásukkal veszik tudomásul az abban 

foglaltakat. 

 

9.2.2. A szülők kapcsolattartásának formái 

 

A kapcsolattartás szükség esetén online formában is történhet. 

 

a. Az iskola a tanév során szóban informál a szülői értekezleteken és fogadóórákon, 

rendszeres írásbeli tájékoztatást ad az elektronikus naplóban/kör e-mailben/a tanulók 

tájékoztatófüzetében, a honlapon és/vagy egyéb kommunikációs plattformon. 

 

b. A szülői értekezletek 

Az osztályok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnök tartja. Ezek 

számát az éves munkatervben határozzuk meg. A szülők tájékoztatást kapnak a tanév 

rendjéről a tanév első munkahetében a honlapon keresztül, a tanév feladatairól, programjairól 

a szeptemberi értekezleten. 

A leendő első évfolyamosok szüleit a beiratkozáskor az iskola tájékoztatja a tanév kezdetét 

megelőző első szülői értekezletről - a beiratkozott tanulók iskolakezdésének zavartalansága 

érdekében. Az új osztályközösségek szeptemberi szülői értekezletén az osztályfőnök 

bemutatja az osztályban tanító valamennyi pedagógust. A nyolcadikosok, igény szerint a 6. és 

7. évfolyamosok szüleinek pályaválasztási tájékoztatót, valamint a német DSD1 vizsgáról 

ismertetőt tartunk tanévenként az éves munkatervben rögzítettek szerint.  

Rendkívüli szülői értekezletet az intézményvezető/osztályfőnök és a szülői munkaközösség 

elnöke hívhat össze, a felmerülő problémák megoldására. Évente egyszer, ha van rá igény, ún. 

szülők fórumát szervezünk.  

 

c. Szülői fogadóórák 

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként több alkalommal tart szülői fogadóórát. 

Amennyiben a gondviselő fogadóórán kívüli időpontban is találkozni szeretne gyermeke 

pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett pedagógussal. 

 

d. Rendszeres írásbeli tájékoztatás a tanulmányi előmenetelről 

Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést 

az elektronikus naplóban feltüntetni.  

A 2016/17-es tanévtől kezdve – amennyiben a szülő erről korábban másképp nem 

nyilatkozott – az évközi osztályzatokat, dicséreteket, intőket stb. kizárólagosan elektronikus 

úton közlik a pedagógusok. A papír alapú ellenőrző a 2020/2021. tanévtől megszűnik.  

A szülők a bejegyzéseket heti rendszerességgel kötelesek figyelemmel kísérni. 

 

A rendszeres visszajelzés a tanulmányi munkáról a tanulók beszámoltatásának, számonkéré-

sének a fejezetében részletesen megfogalmaztuk.  (Helyi tanterv 2.1 fejezetben.)  

Az osztályfőnök a bukásra álló, illetve a gyenge tanulmányi munkát végző tanulók szüleit a 

félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal írásban értesíti gyermekük előmenetelé-

ről. 
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e. Nyílt órák 

Évente egy-egy alkalommal a pedagógusok a szülőknek nyílt órákat tartanak, hogy a szülők 

betekinthessenek az iskola tanulmányi munkájába, életébe (az éves munkaterv szerint). 

A leendő 1. osztályosok szüleinek a megelőző tanév tavaszán, az éves munkatervben 

meghatározottak szerint van erre lehetőségük. 

 

9.3. Intézményi tanács 

A fenntartót/működtetőt, az iskola pedagógusainak közösségét és a szülőket egy-egy tag 

képviseli. 

Működését külön szabályzat rögzíti. Maga által elkészített munkaterv szerint dolgozik. 

Működéséhez a feltételeket az iskola igazgatója biztosítja, aki nem tagja az intézményi 

tanácsnak. 

 

9.4. A diákönkormányzat 

Tekintettel az általános iskolás gyerekek életkorára, az iskola a DÖK működését segítő tanár 

részvételével oldja meg. 

Javasolhatja a következő feladatokat: 

- iskolarádiós műsor szervezése, működtetése 

- iskolai újság megjelentetése 

- diákfalak folyamatos, aktuális rendben tartása 

- klubdélutánok szervezése. 

- Javaslatot tehet a házirendhez, a Hajós-nap és a farsang programjának az összeállításá-

hoz és minden olyan kérdéshez, amely az iskola működésével és a tanulókkal kapcso-

latos. 

 

A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formái: 

- az osztályfőnöki órák 

- a diákönkormányzati megbeszélések, közgyűlések 

- egyénileg és csoportosan, szóban és írásban az iskolában dolgozó minden pedagógus,  

osztályfőnök és/vagy a DÖK működését segítő tanár közvetítésével. 

Minden olyan kérdésben, amely az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos, a 

DÖK véleményt nyilváníthat. 

 

A tanulók tájékoztatásának rendje és formái: 

- osztályfőnöki órák 

- üzenőfüzet/elektronikus napló illetve egyéb kommunikációs platform 

- szóbeli hirdetés 

- iskolai faliújság 

- iskolai honlap 

- iskolarádió. 

A DÖK működéséhez szükséges tárgyi eszközöket (helyiség, papír, fénymásolat stb.) az 

iskola biztosítja.  

9.5. Az intézmény más külső kapcsolatai 

Az intézmény működése szempontjából az alábbi külső partnerek a legmeghatározóbbak: 

  

1. a fenntartó (Közép-Pesti Tankerületi Központ) - az iskola működésével, feladataival 

összefüggő tevékenységek segítése,  

2. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézménye - tanulók vizsgálata, 

fejlesztése, logopédiai fejlesztés 
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3. a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata – az önkormányzat által át 

nem adott ebédlő, műfüves pálya működésével összefüggő tevékenységek segítése, 

étkeztetés 

4. Intézményi tanács - tájékoztatása az iskolai munkaterv feladatairól és végrehajtásáról 

5. a Hajós Alfréd Alapítvány – az intézmény programjainak, a pedagógusok szakmai 

munkájának támogatása, az iskola tanulóinak a támogatása  

6. a kerület és a vonzáskörzet általános iskolái – együttműködés programokon, 

versenyeken 

7. a kerület középiskolái – továbbtanulás 

8. a kerület óvodái – beiskolázás, tájékoztatás, közös programok, nyílt órák 

9. az iskola-egészségügyi szolgálat: iskolaorvos, védőnő, gyermekfogászat - szűrések, 

védőoltások - előadások tartása 

10. Budapesti POK - szaktanácsadók kérése, szakmai támogatás 

11. Kétnyelvű Iskoláért Egyesület – szakmai programok szervezése, részvétel a 

programokban, érdekképviselet 

12. a  Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ – javaslattevés, javaslatkérés 

13. Budapesti és a XIV. Kerületi Rendőrkapitányság – iskolarendőr, bűnmegelőzés, drog 

prevenciós órák tartása 

14. gyermekélelmezés – az étkeztetés zavartalan lebonyolítása 

15. Budapest Főváros Kormányhivatala, XIV. Kerületi Hivatal Gyámügyi Osztály 

16. KELLO – tankönyvrendelés 

17. német partneriskolák – diákcsere 

18. DSD iskolák – DSD I. vizsga 

19. MOA iskolák - közös programokon, versenyeken való részvétel 

20. MOB és MOA– olimpiai szellem megerősítése, vándorgyűléseken való részvétel 

21. Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. - műfüves pálya karbantartása, 

sportversenyek szervezése 

22. sportegyesületek (Pl. Csak a csel SE, Pumukli SE, BVSC stb.) – edzések megtartása 

23. tantárgygondozói hálózat (kerületi, tankerületi) - kerületi versenyek, programok 

szervezése, részvétel a programokon  

24. Zuglói Igazgatók Testülete – szakmai megbeszélések, egyeztetések, egymás segítése 

25. EGYMI – SNI-s tanulók fejlesztése 

26. MATEHETSZ – tehetséges tanulók fejlesztése, lehetőségeik bővítése 

27. Intézményi tanács 

28. egyházak képviselői - hit és erkölcstan oktatás megvalósítása 

 

A kapcsolattartás formái: 

- értekezleteken, megbeszéléseken, programokon történő részvétel, 

- telefonon keresztül, 

- elektronikus formában, levélben. 

10.  Tanulmányok alatti vizsgák 

 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

 osztályozóvizsga 

 pótlóvizsga 

 javítóvizsga 

 német DSD1 nyelvvizsga 

 német nyelvi házi vizsgák. 
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Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 

ha 

 az egyéni munkarend szerint haladt  

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve 

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének az előírtnál 

rövidebb idő alatt szeretne eleget tenni 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozóvizsgát tehet 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozóvizsgát tehet, 

 

Az iskola az első félév tananyagából januárban, a második félév tananyagából május utolsó 

vagy június első hetében szervez osztályozó vizsgát. A vizsgák konkrét időpontjáról a tanulót 

az iskola a vizsga napját megelőző 30 nappal írásban tájékoztatja. 

Az intézményvezető a vizsgázó – kiskorú vizsgázó esetén törvényes képviselője – írásbeli 

kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre meghatározott időponttól eltérő időben 

tegyen vizsgát. 

 

Pótlóvizsgát tehet a tanuló,  

 ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a 

megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

 a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

 ha az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 

távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

 

A vizsgabizottságot és a vizsga idejét, helyét az igazgató állapítja meg.  

A vizsga (a tantárgytól függően) írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati részből áll. 

A szóbeli vizsgát bizottság előtt kell letenni.  

 

 

tantárgyak írásbeli szóbeli gyakorlati projekt 

magyar nyelv és irodalom x x   

matematika x x   

történelem  x   

állampolgári ismeretek  x   

hon- és népismeret  x  x 

etika / hit- és erkölcstan  x   

környezetismeret  x   

természettudomány  x   

kémia  x   

fizika  x   

biológia  x   

földrajz  x   

német nyelv x x   

célnyelvi civilizáció  x   

ének-zene  x   
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vizuális kultúra  x x  

dráma és színház    x 

technika és tervezés   x  

digitális kultúra  x x  

testnevelés   x  

 

A 4. évfolyam végén német nyelvből házi írásbeli szintfelmérő vizsgát, a 6., a 7. évfolyamon 

házi szervezésű írásbeli és szóbeli vizsgát, míg a 8. évfolyamokon külső szervezésű írásbeli és 

szóbeli vizsgát tesznek a tanulók (DSD I. vizsga bevezetése a 2010/2011-es tanévtől).  

 

Annak a tanulónak (külföldről vagy más magyarországi iskolából érkező), akinek a 

tanulmányi előmeneteléhez szükségesek az előző év(ek)ben tanultak, a hiányzó ismeretekről 

vizsgát kell tennie.  

 

Az osztályozó- és javítóvizsgák követelményeit a mindenkori tantervek tartalmazzák, melyek 

a pedagógiai program részét képezik.  

 

11.  Az iskolába jelentkező tanulók felvételének, átvételének elvei 

11.1 Első osztály 

Iskolánknak különleges képzési programja miatt nincs kötelező beiskolázási körzete. 

 

Minden speciális oktatási program célja az abban tanulók hatékony és eredményes fejlesztése, 

valamilyen speciális kompetencia vagy tudás sikeres megszerzése érdekében. A tanulók 

számára az a jó program, amely a sikert hosszú távon tudja garantálni.  

A korai nyelvtanulás sikeressége számos külső és belső tényező függvénye, melyek megléte 

vagy hiánya miatt nagy egyéni különbségek figyelhetők meg az elsajátítás mértékében.  

A nyelvtanulás szempontjából kiemelkedő jelentéssel bírnak bizonyos személyiségjegyek is 

(pl. nyitott, kommunikatív, együttműködő, jó memóriával rendelkező, gátlásoktól mentes, 

autonóm tanulásra képes személyiség), és a nyelvérzék, mely az idegen nyelvi képességek 

összefoglaló, hétköznapi elnevezése.  

Egy tanuló, aki híján van idegen nyelvi képességeknek egy olyan speciális programban, mint 

pl. a két tanítási nyelvű program, ahol tantárgyi tartalmakat is el kell sajátítani idegen nyelven 

kudarcra van ítélve.  

A korai két tanítási nyelvű oktatásban tapasztalataink szerint a gyerek viszonylag jó értelmi 

képességek mellett olyan egyéni tulajdonságai is befolyásolják tanulmányi teljesítményét, 

mint pl. jól terhelhető, motiválható, közösségben jól dolgozó, megfelelő figyelem 

koncentrációval rendelkező, feladatkövető stb. A fent említett nyelvi képességek és egyéb 

adottságok hiánya mellett a kognitív funkciók (gondolkodás, emlékezés, észlelés, figyelem) 

deficitjei, vagyis a rész-képesség zavarok is megnehezítik az idegen nyelv tanulását.  

Ezért a fentebb leírt speciális igények és a nagyarányú túljelentkezés iskolánkban szükségessé 

tesznek egy előzetes játékos, a gyermekek képességeinek megismerését szolgáló ismerkedő 

foglalkozást. Erre a foglalkozásra a hivatalosan elrendelt budapesti beiratkozási időpont előtt 

kb. 4-6 héttel kerül sor.  

 

A játékos ismerkedő foglalkozásról:  

- 3-5 helyszínen tanítói, fejlesztőpedagógusi végzettségű pedagógusok illetve az 

iskolapszichológus végzik.  

- A tanítók megfigyelik a gyerekek tevékenységét, együtt játszanak, tevékenykednek velük, és 

előre elkészített értékelő lapokon jegyzik a tapasztaltakat. A foglalkozások befejeztével 
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összesítésre és értékelésre kerülnek a teljesítmények az igazgató és az igazgatóhelyettes 

jelenlétében.  

- Azonos eredmény esetén előnyt élveznek a zuglói lakóhellyel, tartózkodási hellyel 

rendelkező, illetve a testvérgyerekek.  

- Az érintett szülőket a játékos képesség vizsgálat eredményéről írásban/ e-mailben értesítjük 

(javaslatot teszünk). Az eredményeket az érintett, érdeklődő szülők megnézhetik, azokat egy 

évig őrizzük.  

- A foglalkozásokon minden évben más, de jellegében hasonló feladatokkal találkoznak a 

gyerekek.  

- A tanítók a különböző helyszíneken csoportosan és/vagy egyénenként foglalkoznak a 

gyerekekkel, életkori sajátosságaikat figyelembe véve, játékosan, nagy empátiával.  

 

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

hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

 

11.2. Az átvételre vonatkozó rendelkezések 

A külföldről vagy más magyarországi iskolából érkező tanuló felvétele egyéni mérlegelés 

alapján történik. Intézményünkbe jelentkező diákokat meghallgatjuk magyar, matematika és 

német nyelv tantárgyakból, és írásban is megkérdezzük. Az átvétel feltétele a németül tanított 

tantárgyakból a német tananyag és szókincs pótlása. Ennek biztosítása a szülő feladata. A más 

országból érkező tanulók esetén (mivel a magyar nyelvvel vannak nehézségeik) javasoljuk az 

utolsó külföldön elvégzett és bizonyítvánnyal igazolt évfolyam iskolánkban való 

megismétlését, amiről bizonyítványt adunk; a tanév közben a diák munkáját, haladását 

(ugyanúgy, mint a többi tanulónál) folyamatosan értékeljük.  

Iskolánkba csak jó, jeles, kitűnő bizonyítvánnyal, illetve példás vagy jó magatartással, 

szorgalommal rendelkező tanulókat veszünk át. A felvételről vagy átvételről az 

intézményvezető dönt. 

12.  Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

12.1.Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

- ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát  

- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat  

- ismerjék fel a vészhelyzeteket 

- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit  

- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat  

- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével  

- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.  

12.2.Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok 

- A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek az elsősegély-nyújtási alapismeretek területén.  

- A tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás alapismereteit.  

- A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel. 

12.3.Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvaló-

sításának elősegítése érdekében  

- az iskola kapcsolatot tart az iskolaorvossal, a védőnővel  
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- a pályaorientációs napon vagy egészségnapon törekszünk az elsősegélynyújtással 

kapcsolatos programokat is szervezni,  

- amennyiben lehetőség van rá, érdeklődő tanulóink bekapcsolódnak az 

elsősegélynyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe  
- támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel 

foglalkozó továbbképzésen.  

12.4.Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékeny-

ségek szolgálják:  

A helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: 

 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI 

ALAPISMERETEK 

biológia - rovarcsípések  

- légúti akadály  

- artériás és ütőeres vérzés  

- komplex újraélesztés  

kémia - mérgezések  

- vegyszer okozta sérülések  

- savmarás  

- égési sérülések  

- forrázás  

- szén-monoxid-mérgezés  

fizika - elektromos sérülések  

- forrázás  

testnevelés - magasból esés, esés, ficam  

 

Az elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek tantárgyankénti és évfolyamonkénti 

megjelenését a pedagógiai program mellékletét képező tantervek tartalmazzák. 

Az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órákon feldolgozott elsősegély-nyújtási 

ismeretek: 

- teendők közlekedési baleset esetén,  

- segítségnyújtás baleseteknél;  

- a mentőszolgálat felépítése és működése; 

- a mentők hívásának helyes módja;  

- valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe 

vétele félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy 

osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel 

kapcsolatosan. 
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Helyi tanterv 

1. Az iskola képzési rendje, a NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok 

helyi megvalósítása 

1.1. Képzési specialitások, irányok 

Iskolánk 8 évfolyamos általános iskola. Az érvényes törvények, rendeletek és a két tanítási 

nyelvű oktatás irányelvei alapján készült helyi tantervünk szerint oktatunk. Ha a tanuló 

felvételt nyert a mi iskolánkba, akkor számára kötelező az adott tanterv és óraterv 

szerinti tanulás, mely a szabadon választott órákat is tartalmazza.  

Minden évfolyamon tantárgyakat tanítunk. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyakat és 

óraszámaikat a mellékelt óratervi háló mutatja.  

Iskolánk 1989 szeptembere óta magyar-német két tanítási nyelvű oktatást folytat. Ennek 

ellenére minden tantárgy tananyagát, követelményét a tanulóknak magyar nyelven is el kell 

sajátítaniuk (kivétel: egyetemes történelem), de mellette bizonyos szakkifejezéseket is 

megtanulnak német nyelven. Német nyelven illetve két nyelven az alábbi tantárgyakat 

oktatjuk: 

 

 német nyelv    1-8. évfolyamon (csoportbontásban) 

 rajz (két nyelven)   1-4. évfolyamon 

 ének-zene (két nyelven)  1-4. évfolyamon 

 technika és tervezés (két nyelven) 1-2. évfolyamom (csoportbontásban) 

 környezetismeret (két nyelven) 3-4. évfolyamon (csoportbontásban) 

 természettudomány (két nyelven) 5-6. évfolyamon (csoportbontásban) 

célnyelvi civilizáció (németül) 5-8. évfolyamon (csoportbontásban) 

történelem (két nyelven)  5-8. évfolyamon (csoportbontásban) 

 földrajz (két nyelven)   7-8. évfolyamon (csoportbontásban). 

 

A két nyelven tanított tantárgyakon kívül a technika és tervezés a digitális kultúra tantár-

gyakat csoportbontásban, ötödik évfolyamtól a testnevelés tantárgyat évfolyami szinten lány-

fiú bontásban tanítjuk. (A nemek aránya miatt előfordulhat, hogy más bontást alkalmazunk.) 

 

Az éves tantárgyfelosztásban törekszünk a következő tantárgyak csoportbontásban való 

oktatására: 

- magyar nyelv és irodalom, 1-2. évfolyamon 2 óra 

- matematika, 1-4. évfolyamon   2 óra 

- magyar nyelv és irodalom, 5. évfolyamon  1 óra 

- matematika, 5. évfolyamon    1 óra 

 

1.2. Az alapfokú nevelés-oktatás szakaszai: 

1.2.1. 1–4. évfolyam: 

- Az első két évében a szabályozás lehetővé teszi az ebben az életkorban különösen 

jelentős egyéni különbségek kezelését.  

- A 3–4. évfolyamon erőteljesebbé válnak – a negyedik évfolyam végére már 

meghatározóan – az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási 

folyamatok.  

- A motiválás és a tanulásszervezés a NAT fejlesztési feladataiban is kifejeződő 
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elvárásokra összpontosít.  

- A NAT az első négy évfolyamot tekinti az első önálló képzési szakasznak. 

 

1.2.1. 5–8. évfolyam 

- Funkciója elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez 

szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának 

a folytatása.  

- A 7–8. évfolyam alapvető feladata – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal 

is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, azaz 

megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése.  

- A NAT a második négy évfolyamot tekinti a második önálló képzési szakasznak. 

 

A mindennapi nevelő-oktató munkánkba a kulcskompetenciák beépülnek, mivel egyetlen 

tanulási területhez sem köthetők kizárólagosan, változó mértékben és összetételben épülnek a 

megszerzett tudásra, fejlődnek a tanulási-tanítási folyamatban. 

1. A tanulás kompetenciái 

2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

3. A digitális kompetenciák 

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák. 

 

A kulcskompetenciák megalapozását, az alapkészségek és -képességek fejlesztését a 

kompetencia alapú oktatás megvalósulása nagymértékben segíti, melynek alapelemei: 

- a hasznosítható tudás 

- az ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés 

- az alkalmazáshoz szükséges attitűdök kialakítása. 

A kulcskompetenciák megalapozásának, az alapkészségek és -képességek fejlesztésének 

kiemelten javasolt módszerei, munkaformái: 

- kooperatív tanulás 

- projektmódszer, projekt alapú oktatás, tematikus napok, hetek, teamtanítás (több tan-

tárgy ismereteit integráló témákat feldolgozó foglalkozások közös tanítás keretében) 

- egyéni foglalkoztatás, páros munka, csoportmunka 

- differenciált, személyre szabott tanulásszervezés. 

Ezek a módszerek és munkaformák alkalmasak arra, hogy a frontális osztálymunkát 

együttműködésen alapuló tanulási stratégiák váltsák fel. 

 

A fentiek alapján a következő fő szempontok szerint szervezzük mindennapi nevelő-oktató 

tevékenységünket: 

 

- az aktív tanulást, a tanulás tevékenységekben történő részvételét hangsúlyozzuk,   

- az ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazására törekszünk, 

- a tanulás társas természetéből adódó előnyöket, a differenciált egyéni munka adta 

lehetőségeket kihasználjuk  

- a párban vagy csoportban végzett felfedező, tevékeny, együttműködésen alapuló 

tanulást helyezzük előtérbe  

- a tanulói különbségekhez illeszkedő, differenciált célokat jelölünk ki a 

képességtartományok mindkét határán (tehetséggondozás és fejlődési késés, fejlődési 

zavar)    

- az integrációt illetve az inklúziót a kijelölt intézmények és más szakemberek 
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szolgáltatásainak igénybevételével valósítjuk meg, 

- a megfelelő, az eredményes tanulást segítő tanulási környezetet alakítunk ki (A 

rugalmasan, gyorsan átalakítható berendezést részesítjük előnyben, minden teremben 

biztosítjuk az internetkapcsolatot és prezentációs eszközöket, szükség esetén 

számítógépet, más iskolai eszközt. Hozzáférhetővé tesszük a hagyományos iskolai 

könyvtárat.) 

- a XXI. századi tanulási környezethez igazodva megteremtjük az egészséges 

egyensúlyt az iskolai tanuláshoz kapcsolódó digitális technológiával támogatott 

oktatási módszerek és a hagyományos módszerek alkalmazása között, 

- a tanulók értékelését egyéni fejlődésük és sikeres tanulási teljesítményük érdekében az 

igazságosság, az esélyteremtés és a méltányosság alapelveit szem előtt tartva 

végezzük, 

- a tanulóval szemben támasztott elvárásokat egyértelműen meghatározzuk, az azokhoz 

igazodó mérési stratégiákkal együtt, 

- az iskolai légkör bizalmi jellegét hangsúlyozzuk. 

 

1.3. A nyelvi képzés szakaszai  

1.3.1. A nevelő-oktató munka bevezető szakasza (1-2. évfolyam) 

A 6-8 éves gyerekek életkori sajátosságai közé tartozik a kíváncsiság, a nagyfokú tanulási 

kedv és a közlési kényszer. Mindez megfelelő feltételeket nyújt a korai nyelvtanuláshoz. E 

korosztály fogékonyságban és eredményekben messze felülmúlja a felnőtteket, ugyanis a 

beszédkedvüket még nem akadályozza a gátlás. Fáradhatatlanul ismételgetik és próbálgatják a 

hallott beszédet, nem szégyenkeznek és nem félnek az egyes hibázások miatt. Számukra a 

tanulás is egyfajta játék, ezért nagy jelentőségű a helyes módszerek megválasztása. Legfőbb 

alapelvünk a játékosság.  

A nyelvi elemeket a gyerekek konkrét tevékenységeken keresztül ismerik meg. A nyelvi órák 

rendszeres kísérői ezért a mozgás, a zene, a ritmus, a tánc s a különféle manuális 

tevékenységek. A tanulási folyamatba a kicsik összes érzékelési területét bevonjuk.  

 

A gyerekek csak hallás után tanulnak, a hallási ingert mindig egy konkrét dologhoz kell kötni, 

ezért a hallott nyelvi elemeket célszerű egy jelhez kapcsolni, mely segíti a rögzítést, a 

felidézést. Az óravezetés kizárólag német nyelvű.  

A fordítást tudatosan elkerüljük. Így később a megtanult nyelvi elemeket ösztönösen, 

gondolkodás nélkül tudják majd összerakni, ugyanúgy, mint az anyanyelv tanulása során is. A 

gyerekek természetesen tudják a szavak, kifejezések jelentését. A megértetés a tanár feladata, 

sokirányú szemléltetéssel, mimikával, metakommunikációval. 

A helyes motiváció kialakítására azért törekszünk, mert ha a nyelvtanulás kezdeti szakaszában 

a játékosság miatt sikerül a tanulási kedvet felkeltenünk, akkor később, a felsőbb 

évfolyamokon, ahol már a nyelv tanulása egyre fáradságosabb tanulási munkát fog jelenteni, 

ez a korán megalapozott tudásvágy és tanulási kedv átsegítheti őket a nehézségeken.   

A nyelvtanulás olyan alapképességek kialakítását célozza meg, melyeknek köszönhetően 

könnyebben sajátítja el az idegen nyelvet. 

 

A bevezető szakaszban nem tanítjuk a gyerekeket írni és olvasni németül, de ezek alapozása 

már megkezdődik. Nem tudatosítjuk a nyelvtani szabályokat sem, csak akkor, amikor már 

magyar nyelvtanból az adott fogalom ismerős lesz. Így akarjuk elkerülni a fölösleges mege-

rőltetést. Fő feladat a beszéd, a bő szókincs megteremtésével. Főleg főneveket tanulnak a 

mindennapi élethez kapcsolódó témakörökben. A mondatalkotás csak a tanár által megadott 

mondatok ismétlésében valósul meg, ekkor még önálló mondatalkotásra nem képesek. A 
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nyelvtani szerkezeteket is a beszéden keresztül sajátítják el. A helyes nyelvtani modelleket 

úgy használják, hogy nem tudják, milyen nyelvtani jelenséggel van dolguk.  

 

Nagy súlyt fektetünk a helyes kiejtés tanítására. Rendszeres feladat a hangképzés, az 

intonáció, a ritmus fejlesztése.     

 

Az első osztályosok a legnagyobb eredményt a megértésben érik el. A tanév végére teljes 

mértékben képesek követni a német óravezetést, a tehetségesebbek a kommunikáció 

egyszerűbb szintjén képesek reagálni, de metakommunikációs segítséggel mindegyik képes az 

önmegértetésre. 

 

A második évfolyamon megismerkednek egyszerű képtörténetekkel, mesékkel. A második 

félévben a már elsajátított szavak szóképes olvasása következik, megalapozva az 

olvasástanítást. Ezzel megkezdődik az olvasástanítás a második évfolyamon, és írni is ekkor 

kezdenek. A német ábécét megtanítjuk, az új betűket fokozatosan vezetjük be, és még nagyon 

játékosan. 

1.3.2. A nevelő-oktató munka kezdő szakasza (3-4. évfolyam) 

Az írás-olvasás, a nyelvtantanítás bevezető szakasza folytatódik a harmadik-negyedik 

évfolyamokon. A bevezető szakaszban elsajátított szókincset tovább bővítjük, szóbeli és 

írásbeli szövegalkotást is tanítunk. A szóbeli szövegalkotásnál kisebb fogalmazás 

megíratásával is próbálkozunk. Harmadikban találkoznak első nyelvkönyvükkel. 

Negyedikben már idegen nyelvű szövegeket, meséket, történeteket is feldolgozunk. A szóbeli 

kommunikációt továbbra is kiemelt feladatnak tekintjük. Ebben a szakaszban éri a legtöbb 

siker és a legtöbb kudarc is a gyerekeket és a pedagógusokat. A tanulók már sokat tudnak, de 

még többet szeretnének, ám tudásuknak mennyiségi és minőségi korlátai vannak. A 

gyerekekben kiépült egy belső motiváció, büszkék arra, hogy képesek gondolataikat egy 

idegen nyelven kifejezni. Már nem elégszenek meg az egyszerű mondatokkal, bátran 

használnának bonyolultabb mondat- és nyelvtani szerkezeteket, de ez egyre több 

hibalehetőséget is rejt. Itt már fokozatosan bevezetjük a nyelvtani szabályok felismertetését és 

tudatosítását. A nyelvtan azonban nem válhat önálló tananyaggá, hanem a beszédből, az egyes 

anyagrészekből származtatjuk. Nem nyelvtani szabályokat kiválóan felmondó, hanem német 

nyelven beszélni tudó tanulókat akarunk képezni. 

A szakasz végén mérjük a tanulók német nyelvtudását, és ez, valamint az előző évek 

tanulmányi munkája, hozzáállása alapján a következő szakaszban a csoportbontásban 

változások lehetnek.    

1.3.3. A nevelő-oktató munka alapozó szakasza (5-6. évfolyam) 

Ebben a tanulási szakaszban előtérbe kerülnek a szakkifejezések, az egyes tantárgyak 

szakszókincsének megalapozása folyik, felkészítve őket a tudományos gondolkodásra, a 

tantárgyak nyelvezetén történő kommunikációra. 

Az 1-4. évfolyam játékos, kevéssé tudatos, érzelem centrikus nyelvtanulásából az ötödik 

évfolyam vezet át a felsőbb évesek tudatos, a nyelvi fogalmakkal, fogalomrendszerekkel 

folyamatosan operáló nyelvtanulásába. Ezen a képzési szakaszon már több nyelvtani elem is 

belép, de még mindig a kommunikációt tekintjük kiemelt feladatnak. A szókincsbővítést és a 

nyelvtani elemek tudatos használatát segíti a célnyelvi civilizáció tantárgy.  

Az alapozó szakasz végén is mérjük a tanulók német nyelvtudását, és ez, valamint az előző 

évek tanulmányi munkája, hozzáállása alapján a következő szakaszban a csoportbontásban 

változások lehetnek.   A hatodik évfolyam végére a tanulók legalább 60%-ának meg kell 

felelnie 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben előírt, az Európai Tanács által 

megfogalmazott Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti A2 szintnek.  
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1.3.4. A nevelő-oktató munka fejlesztő szakasza (7-8. évfolyam) 

A képzés végére a tanulók legalább 60%-ának meg kell felelnie 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendeletben előírt, az Európai Tanács által megfogalmazott Közös Európai Referenciakeret 

(KER) szerinti B1 szintnek.   

 

1.4.  Választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás 

szabályai 

1.4.1. Kötelezően választandó tantárgyak  

Ha a tanuló felvételt nyert a mi iskolánkba, akkor számára kötelező az adott tanterv és 

óraterv szerinti tanulás, mely a kötelező tanórai foglalkozások mellett a szabadon 

választott órákat is tartalmazza. 

Az 5. és 7. évfolyamon a hon- és népismeret illetve a dráma és színház kötelezően 

választandó. 

 

1.4.2. Választható foglakozások 

Választhat a tanuló, illetve a szülő az egyéb foglalkozásokból, melyet minden tanévet 

megelőzően felmérünk. Miután felvételt nyertek, a tanulók kötelesek is azokon részt venni. A 

szakköröket félévben szükség esetén az igényeknek megfelelően átszervezzük.  

1.4.2.1. Napközi/tanulószoba 

A szülők igényei alapján napközis, ill. 5-8. évfolyamon napközis vagy 

tanulószobai foglalkozásokat szervezünk. A tanórán kívüli időben a feltételek folyamatos 

javításával igyekszünk biztosítani a tanulók kulturált, nyugodt étkezését, a mindennapi 

levegőzést, mely egészséges fejlődésükhöz nélkülözhetetlen. Koordináljuk a gyerekek 

délutáni elfoglaltságait (pl. mindennapos testnevelés, szakkör, sportkör, zenetanulás, 

tanfolyamok stb.).  

A tanulási idő védett.  

A napközis nevelők szoros kapcsolatot tartanak az osztályban tanítókkal, mely a nevelő-

oktató munka megerősítését szolgálja. Fontos feladatuk a tanulási technikák elsajátíttatása is. 

A napközi fontos helyszíne a közösségfejlesztésnek, itt is sok lehetőség adódik a tanulók 

neveltségi szintjének fejlesztésére.  

1.4.2.2. Étkezési lehetőség (menza)   

Ebédlőnkben az étkezési lehetőséget mindazon tanulók részére biztosítjuk, akik ezt igénylik.   

1.4.2.3. Énekkar  

Fontosnak tartjuk az énekkar működtetését, ahová a jó hangú- és hallású gyerekeket várjuk. A 

kórusban megismerhetik a gyerekek az együtténeklés örömét. A szereplésekkel, külső 

fellépésekkel az iskola hírnevét öregbíthetik.  

1.4.2.4. Szolfézs és hangszeres zenetanulás  

Az iskolában helyet adunk a kerületi Szent István Király Zeneiskola zenetanárainak, mivel 

különösen sok tanulónk igényli a szolfézs- és a hangszeres zeneoktatást. Lehetőségeinktől 

függően törekszünk arra, hogy a legtöbb tanulót érintő zeneórák számára délután termet 

biztosítsunk.  
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1.4.2.5. Szakkörök, középiskolai és nyelvvizsga-előkészítők  

Szakköröket igyekszünk széles választékban indítani minden tanévben, de ez a fenntartó által 

biztosított óratömeg keretünk függvénye is.   

A 7. és 8. évfolyamon matematika és magyar tantárgyakból középiskolai és nyelvvizsga 

előkészítőt biztosítunk tanulóinknak.   

Amennyiben humán erőforrásunk ezt lehetővé teszi, lehetőség van angol nyelv illetve újlatin 

nyelv/ portugál nyelv és kultúra szakkör választására is. 

1.4.2.6. Tanfolyamok  

A szülők kérésére és igénye alapján önköltséges tanfolyami formában a délutáni 

foglalkozások választékát - a fizetőképes kereslet megléte esetén- bővíteni tudjuk. (pl. angol 

nyelv, (nép)tánc, úszás, egyéb sportok  stb.) 

1.4.2.7. Iskolai sportkör  

Az iskolai sportkör a mindennapos testnevelés és a délutáni szabadidős sportfoglalkozások 

formájában nyújt lehetőséget arra, hogy tanulóink minden nap hozzáférjenek valamilyen 

testedzéshez.  

1.4.2.8. Differenciált foglalkozások  

A tananyag jobb megértését, a lemaradás pótlását, illetve a tananyag bővítését, a versenyekre 

való felkészülést szolgálják minden évfolyamon. Az érintett tantárgyakat és a foglalkozások 

rendjét minden tanév elején közzétesszük.  

1.4.2.9. Könyvtárhasználat  

A tanulók igénybe vehetik a könyvtárat mind szervezett tanórai munka keretében, mind pedig 

egyénileg a meghatározott nyitvatartási rend szerint. A könyvtárban a helyben olvasás, a 

kölcsönzés, illetve az internet használata egyaránt lehetséges.   
 

A kötelező, kötelezően választott és tanórán kívüli foglalkozásokat tartó pedagógus 

személyének megválasztására nincs lehetőség.  

 

1.5. A választott kerettanterv megnevezése 

 

A Kormány 5/2020. (I.31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet módosításáról és az Irányelv és 

kerettantervek a két tanítási nyelvű oktatáshoz 

(4_2013_2_3_4_MELLEKLETEK_osszevonva_es_iranyelv.doc) dokumentumokban foglalt 

kerettanterveket használtuk fel és ezek alapján készítettük el helyi tantervünket. 

A technika és tervezés 5-7. kerettantervből a MODUL „B”: Háztartásökonómia – életvitel 

technológiái változatot választottuk. 

 

A kerettantervek két évfolyamra határozzák meg a tananyagot és a követelményeket. Így a 

legfontosabb feladatnak azt tartottuk, hogy a tananyagok évfolyamonkénti bontását és az 

egyes tematikai egységekhez tartozó javasolt órakeretet meghatározzuk. A kerettantervben 

szereplő tananyagok évfolyamonkénti bontása, illetve az egyes témákhoz tartozó javasolt 

órakeretek meghatározása a pedagógiai program mellékletét képezi. 

 

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 

követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott 

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 
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A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott, szabadon tervezhető és választható 

órák számát az óratervi hálóban jelöltük.  

 

Az óratervi háló kialakításánál éltünk a Nkt. 26. § (2) bekezdésében foglaltakkal: „Az iskola 

pedagógiai programjának részeként, ha e törvény másként nem rendelkezik, a miniszter által 

kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tanterv megnevezi az 

oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül választottat és rendelkezik a 

kerettantervben meghatározott, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete 

legfeljebb tíz százalékának felhasználásáról.”  

 

Egyes tantárgyaknál az óraszámok megemelését és a törvényben előírt 20% szabad időkeret 

felhasználását azzal a céllal tettük, hogy a tárgyakból a két nyelven tanított tantárgyak 

oktatására, készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására, a tananyag elmélyítésére, 

projektmunkára, iskolán kívül megvalósítható programokra, a javasolt kiegészítő anyagra 

több idő jusson. 

Iskolánk a hon- és népismeret tantárgyat az ötödik, a dráma és színház tantárgyat a hetedik 

évfolyamon tanítja.  
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1.6. A tantárgyak rendszere, heti óraszámok (Órarendünk ez alapján kéthetes, ciklusos, A hét, B hét.) 

 

 
 

Megjegyzés:  

*Az ének-zene 1-1 órája az Nkt. 26.§ (2) bekezdés szerint 1-3. évfolyamon a német nyelvhez átcsoportosítva. 

*3. évfolyamon a vizuális kultúra 1 órája az Nkt. 26.§ (2) bekezdés szerint 3. évfolyamon a német nyelvhez átcsoportosítva.   
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Magyar nyelv és irodalom 7 7 7 7 5 1 6 5 1 6

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4

Etika 1 1 1 1 1 1 1 1

Környezetismeret 1 1 1 1

Idegen nyelv/német nyelv Nkt 

26.§ (2)
2 2 5 2 2 5 1 2 5 2 1 2 5

*Ének-zene Nkt 26.§ (2) 2 1 2 1 2 1 2 2

*Vizuális kultúra Nkt 26.§ (2) 2 2 2 2 2 1 1 1

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 1

Digitális kultúra 1 1 1 1

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23

Szabadon tervezhető óra 2 2 2 2 2 2 2 2

Két tanítási nyelvű óra 2 2 2 2 2 2 2 2

Összes óra 26 2 2 26 26 2 2 26 26 2 2 26 27 2 2 27

Német il letve két nyelvű órák

1. évfolyam 2020/21. tanévtől 

felmenőben

2. évfolyam 2021/22. tanévtől 

felmenőben 

3. évfolyam 2022/23. tanévtől 

felmenőben 

4. évfolyam  2023/24. tanévtől 

felmenőben 
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Megjegyzés:  

*A 6. évfolyamon az Nkt. 26.§ (2) bekezdés szerint ének tantárgyból, 7. évfolyamon az osztályfőnökiből átcsoportosítás. 

*Két évfolyamos ciklusokon belül az óraszámok átcsoportosíthatók. (5/2020. (I.31.) Korm. R.) Az ének óraszám átcsoportosításra került 6. 

évfolyamra.  *Az ének 1 órája az Nkt. 26.§ (2) bekezdés szerint 6. évfolyamon a történelemhez átcsoportosítva. 

*5. és 7. évfolyamon a hon- és népismeret illetve a dráma és színház kötelezően választandó. 
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Magyar irodalom 2 2 2 2 2 1,5 2 1,5

Magyar nyelv 2 2 2 2 1 1,5 1 1,5

Matematika 4 4 4 4 3 3 3 0,5 3,5

Történelem Nkt 26.§ (2) 2 2 2 3 2 2,5 2 2

Állampolgári ismeretek 1 1

*Hon- és népismeret 1 1

Etika 1 1 1 1 1 1 1 1

Természettudomány 2 2 2 2

Kémia 1 1,5 2 1,5

Fizika 1 1,5 2 1,5

Biológia- 2 1,5 1 1,5

Földrajz 2 1,5 1 1,5

Idegen nyelv/német nyelv 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 0,5 2 5,5

Célnyelvi civilizáció 1 1 1 1 1 1 1 1

*Ének-zene  Nkt 26.§ (2) 2 1 1 1 1 1 1 1

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1

Dráma és színház 1 1

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1

Digitális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 0,5 1 1

Kötelező alapóraszám 27 27 29 28

Szabadon tervezhető óra 1 1 1 1 1 1 2 2

Két tanítási nyelvű óra 2 2 2 2 2 2 2 2

Összes óra 30 1 2 30 30 1 2 30 32 1 2 32 32 2 2 32

Német il letve két nyelvű órák

5. évfolyam 2020/21. tanévtől 

felmenőben 

6. évfolyam 2021/22. tanévtől 

felmenőben 

7. évfolyam 2022/23. tanévtől 

felmenőben 

8. évfolyam 2023/24. tanévtől 

felmenőben 
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„Kifutó” óratervi háló – 1-4. évfolyam 
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Magyar nyelv és irodalom

Magyar irodalom 3 1 4 3 1 4 3 1 1 5

Magyar nyelv 4 4 2 3 1 4 3 3

Matematika 4 4 2 4 4 4 4

Etika 1 1 1 1 1 1

Környezetismeret 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1,5 1,5

Német nyelv 1 4 5 5 1 4 5 5 2 3 5 5

Ének-zene 2 2 2 2 2 2

Vizuális kultúra 2 2 2 2 2 2

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Informatika 0,5 0,5 0,5

Testnevelés 5 5 5 5 5 5

Kötelező alapóraszám 23 22 24

Szabadon tervezhető óra 2 3 2

Két tanítási nyelvű óra 4 4 4 4 4 4

Összes óra 27 2 4 29 11 26 3 4 29 7 28 2 4 30 8

Német il letve két nyelvű órák

a 2020/2021. tanévben új 

óraterv (lásd: előbbre)

2. évfolyam 2020/21. tanévben 

utoljára

3. évfolyam 2021/22. tanévben 

utoljára

4. évfolyam 2022/23. tanévben 

utoljára
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„Kifutó” óratervi háló – 5-8. évfolyam 
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Magyar irodalom 2 2 1 1 2 2 2

Magyar nyelv 2 2 2 2 2 2

Matematika 3 0,5 3,5 3 3 3 0,5 3,5

Történelem , társadalmi és 

állampolgári ismeretek
2 1 3 2 2 1 3 2 2 0,5 2 2

Történelem (vállalkozóism. 

média)
0,5

Hon- és népismeret

Etika 1 1 1 1 1 1

Természetismeret 2 0,5 2,5 2,5

Természetismeret-fizika

Kémia 1,5 1,5 1,5 1,5

Fizika 1,5 1,5 1,5 1,5

Biológia 1,5 1,5 1,5 1,5

Földrajz 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Német nyelv 3 2 5 5 3 2 5 5 3 2 5 5

Célnyelvi civilizáció 2 2 2 1,5 1,5 1,5 2 2 2

Ének-zene 1 1 1 1 1 1

Vizuális kultúra 1 0,5 1,5 1 1 1 0,5 1,5

Technika életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 1 1

Informatika 1 1 1

Testnevelés 5 5 5 5 5 5

Osztályfőnöki 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Kötelező alapóraszám 25 27 27

Szabadon tervezhető óra 2,5 2 1,5

Két tanítási nyelvű óra 4 4 4 3,5 4 4

Összes óra 29 2,5 4 31 14 31 2 4 32 11 31 1,5 4 32 10,5

Német il letve két nyelvű órák

a 2020/2021. tanévben új 

óraterv (lásd: előbbre)

6. évfolyam 2020/21. tanévben 

utoljára

7. évfolyam 2021/22. tanévben 

utoljára

8. évfolyam 2022/23. tanévben 

utoljára
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1.7. Az egyes tantárgyak elsajátítandó tananyaga és követelményei, a helyi tantervek 

 

A helyi tantervben előírt tananyagot és tantárgyi követelményrendszert terjedelme miatt 

 a pedagógiai programunk II. része tartalmazza. 

 

Az egyes tantárgyak tantervénél megjelenítjük az egyes témakörök javasolt óraszámát, 

tartalmát, a továbbhaladás (minimum követelmények) feltételét. 

 

1.8. Az osztályba és csoportba sorolás elvei és rendje 

1.8.1. Az osztályba sorolás rendje 

Az első osztályok kialakításánál szempont, hogy a fiúk és lányok létszámának aránya közel 

azonos legyen.  

Felsőbb évfolyamok esetén nem megoldható és nem is indokolt a másik osztályba történő 

átiratkozás. 

Ha intézményünkbe más iskolából vagy külföldről kerül át tanuló, a létszám és/vagy az 

osztály összetétele alapján döntjük el, melyik osztályba kerül. Csak német nyelvterületen vagy 

német nyelvet tanult diákot tudunk felvenni. Amennyiben a tanuló vállalja az átvétel előtt a 

német illetve a németül tanított tantárgyak követelményeinek pótlását, az igazgató dönthet az 

átvételéről. 

1.8.2. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

Az első évfolyamtól a német nyelvet csoportbontásban tanítjuk. Az ekkor kialakuló csoportok 

tagjai véletlenszerűen kerülnek össze. Pedagógiai okok miatt a szaktanár, ill. az osztályfőnök 

javaslatára a csoportok összetételét megváltoztathatjuk. 

Egyedi elbírálással az igazgató a diák érdekeinek figyelembe vételével, határozhat az 

áthelyezésről tanéven belül is. 

 

A csoportbontásban tanított tantárgyaknál (német nyelv, célnyelvi civilizáció, történelem, 

környezetismeret, természettudomány, földrajz, technika és tervezés, digitális 

kultúra/informatika, magyar, matematika) maradnak a németórák szerinti csoportok.  

A testnevelésórákat 7-8. osztályban évfolyami szinten nemek szerinti bontásban tartjuk. (Ez 

más évfolyamon is lehetséges. A nemek aránya miatt más bontás is előfordulhat.)   

Az etika/ a hit-és erkölcstan oktatására szervezett csoportok számát a jelentkezők létszáma 

dönti el.  

A két nyelven tanított tantárgyakon kívül a technika és tervezés a digitális kultúra 

tantárgyakat a tantermi adottságok miatt is, csoportbontásban kívánjuk tanítani. 

A fenti csoportbontási elv esetenként az órarend függvénye is lehet. 

 

Az éves tantárgyfelosztásban a németül és két nyelven tanított tantárgyak mellett törekszünk a 

következő tantárgyak csoportbontásban való oktatására: 

- technika és tervezés     1 óra 

- digitális kultúra     1 óra  

- magyar nyelv és irodalom, 1-2. évfolyamon 2 óra 

- matematika, 1-4. évfolyamon   2 óra 

- magyar nyelv és irodalom, 5. évfolyamon  1 óra 

- matematika, 5. évfolyamon    1 óra. 
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Az egyes csoportok ugyanazt a tankönyvet használják, a csoportok tantárgyi óraszámai 

azonosak, a tantervi tananyag és követelményrendszer megegyezik. 

 

1.9. Sajátos pedagógiai módszerek, iskolai projektek, témanapok  

 

A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók 

érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül a 

probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján.  

 

„Az aktív tanulás a tanulónak a tanulási tevékenységekben történő részvételét hangsúlyozza. 

A tanulási tevékenység legfőbb célja olyan tanulói kompetenciák fejlesztése, amelyek lehetővé 

teszik az ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását. A 

tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák segítik a tanulót a tanulási eredmények által 

kijelölt ismeretek megszerzésében, és ezen keresztül a kompetenciák fejlesztésében. 

 

A pedagógus az aktív tanulói tevékenységek megvalósítása során lehetővé teszi iskolán kívüli 

szakemberek bevonását, valamint a külső helyszínek nyújtotta pedagógiai lehetőségek 

felhasználását (könyvtár, múzeum, levéltár, színház, koncert). A pedagógus együttműködik 

más tantárgyakat tanító pedagógusokkal azért, hogy a tanulóknak lehetőségük legyen a 

tanórákon vagy a témahetek, tematikus hetek, projektnapok, témákhoz szervezett események, 

tanulmányi kirándulások, iskolai táborok alkalmával a tantárgyak szervezett, összefüggő, 

illetve kapcsolódó tartalmainak integrálására. 

 

Az iskoláknak tanítási évenként több olyan tanóra megszervezését ajánlott beilleszteniük a 

helyi tantervbe, amelyben több tantárgy ismereteinek integrálását igénylő 

(multidiszciplináris) téma kerül a középpontba, a tanóra céljának, tartalmának és 

megvalósítási módszereinek megjelölésével. A különleges bánásmódot igénylő tanulók 

esetében a tananyag feldolgozásánál a pedagógusnak figyelembe kell vennie a tantárgyi 

tartalmaknak a tanulói sajátosságokhoz való illesztését. A különleges bánásmódot igénylő 

tanulók esetében ez az adaptálás lehetővé teszi az egyéni haladási ütem biztosítását, valamint 

a differenciált (optimális esetben személyre szabott) nevelés, oktatás során az egyéni 

módszerek alkalmazását.” (110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról) 

 

A rendelet tartalmát alapul véve a következő témanapoknak, projekteknek, programjainknak 

van hagyománya, ezeket kívánjuk megtartani (Ezek jelentős része csak szülői támogatással 

valósítható meg.) 

1.9.1. Témanapok/témahetek/programok  

1.9.1.1. Tanulmányi kirándulás 

Minden évfolyam számára kötelező az éves munkatervben meghatározott időben a 

tanulmányi kirándulás. A 8 év alatt a tanulók a lehetőségek függvényében megismerik hazánk 

nevezetes helyeit, melyek kulturális, helytörténeti, ökológiai szempontból jelentősek.  

A városon kívüli programok önköltségesek. Ezek megvalósítása  szülői finanszírozás esetén 

lehetséges. 

Az osztályfőnöki munka fontos része a tanulmányi kirándulások tudatos és átgondolt 

megszervezése és lebonyolítása. A tanulmányi kirándulások nevelési célja: környezetünk 

védelme, szépítése, hazai tájaink intézményes védelme, Magyarország megismerése, a haza 

szeretetére, a magyar nép tiszteletére nevelés a tárgyi és írásos emlékek útján. 

Mikor szeretjük hazánkat? 
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Ha ismerjük történelmét, szép tájait, városait, azok nevezetes épületeit, hazánk nagyjait, 

népünk életét, szokásait, művészetét és kultúráját. 

Az autóbuszos kirándulásokat a tanulók közlekedésbiztonsága érdekében – különös tekintettel 

a külföldi autóbuszos csoportos utakra -, megfelelő gondossággal szükséges előkészíteni, 

figyelembe véve a 27/2017. (X. 18.) EMMI rendeletben meghatározott jogszabályi előírásokat 

(személyi és műszaki feltételek megléte). Részletes szabályait (külföldi és belföldi utazás) az 

iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 

1.9.1.2. Pályaorientációs nap 

Tanulóinkkal – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – meg kell 

ismertetnünk a munka világát. Ennek egyik módja a pályaorientációs nap, mely szervezhető 

az iskolában és az iskolán kívül is. 

1.9.1.3. Aktuális évfordulók, események témanapja 

Iskolánk névadója vagy az iskolai életünkkel kapcsolatos nevezetes évfordulók alkalmával az 

éves munkatervben megfogalmazott időben és tartalommal témanapot tartunk. 

1.9.1.4. Témahetek 

A tanév helyi rendjében megjelenő témahetekhez (Pénz7, digitális témahét, fenntarthatósági 

témahét) nevelőtestületi döntés alapján kapcsolódunk. 

1.9.1.5. Egészségnap/Sportnap/Környezetvédelmi/ÖKO-nap stb. 

Évente más-más tematikával az éves munkatervben rögzítjük. 

1.9.2. Projektek 

1.9.2.1. Szelektív hulladékgyűjtés 

Az iskola épülete és tantermeink szelektív hulladékgyűjtővel felszereltek (műanyag, papír), 

melyek használatára már az első osztályosokat is megtanítjuk. Évente kétszer papírgyűjtést 

szervezünk, a szárazelemek gyűjtése folyamatos. Az iskola udvarán kialakítottunk egy 

komposztálót, mely köré virágokat és fűszernövényeket ültettünk. Ezek gondozását a tanulók 

végzik. 

1.9.2.2. Jeles napok 

Az év során előforduló jeles napokról tevékenységsorozattal emlékezünk meg, melyet az 

aktuális munkaközösség az éves munkatervben megfogalmazottak szerint szervez. (Föld 

napja, a magyar tudomány napja, a népmese napja, madarak és fák napja, a magyar kultúra 

napja, zenei világnap.) 

1.9.2.3. Külföldi diákcsere 

Minden tanévben a németországi partneriskolák adta lehetőségek szerint diákcsereutat 

szervezünk. Ennek célja az élő idegen nyelv használata anyanyelvi környezetben, illetve 

anyanyelvi gyerekekkel. A német csoport egy hetet tölt nálunk, illetve a mi iskolánk tanulói 

egy hetet Németországban. Amennyiben a németországi iskolák nem tudják az adott évben 

vállalni a cserét, úgy Ausztriában egyhetes nyelvtanulási lehetőséget szervezhetünk tanulóink 

számára. (A tanulók költségeit a szülők finanszírozzák.)  

Nagy lehetőséget jelent tanulóinknak, hogy 1996 óta rendszeresek a németországi diákcserék. 

Ezek elsődleges célja természetesen a nyelvgyakorlás, illetve -tanulás. Fontosnak tartjuk 

azonban nevelési szempontból is ezeket a kapcsolatokat. Egymás elfogadását, értekeinek 

megismerését, megbecsülését is szolgálják. Ezzel hozzájárulnak az európai szellemiség 

formálódásához. Tanulóink megismernek más szokásokat, kultúrát, bepillantást nyerhetnek 

Németország földrajzába és történelmébe. Nagy a felelősségük a cserében résztvevő 

diákoknak, fontos szerepük van abban, hogy milyen kép alakul ki a vendéglátóinkban rólunk, 
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magyarokról, segíthetik ők is a téves előítéletek és elképzelések lebontását, illetve 

kialakulását. A tanuló programon való részvételéről, az azt szervező tanárok döntenek. 

1.9.2.4. Egyéb: erdei iskola, nyári tábor, egyéb kirándulás 

Erdei iskolai foglalkozásokat, nyári táborokat és egyéb kirándulásokat szervezhet az iskola, az 

érdeklődő osztályoknak.  

A részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők fizetik. A tanuló programon való 

részvételéről, az azt szervező tanár dönt. 

Ezek célja az iskolában tanultak gyakorlatban való alkalmazása valamint a közösségépítés.  

Megszervezése esetén ennek ideje és helyszíne az éves munkatervben fogalmazódik meg. 

1.9.2.5. Tematikus hétvégék 

Szervezhető énekkari tábor, nyelvi hétvége és egyéb tematikájú többnapos hétvégi program.  

A részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők fizetik. A tanuló programon való 

részvételéről, az azt szervező tanár dönt. 

 

1.9.3. Digitális kultúra az oktatásban 

A 2020 márciusában bevezetett tantermen kívüli oktatás során iskolánk egységesen az e-Kréta 

mellett digitális platformként a Microsoft Teams alkalmazást használta, mely kommunikációs 

felületként, szociális médiafelületként továbbra is használható. (Ez nem zárja ki a 

későbbiekben másik platform használatát.)  

A digitális munkarend alatt a pedagógusok módszertani eszköztára bővült, az általuk használt 

programok (pl. Learningapps, Wordwall, Sutori, Quizlet, Redmenta  stb.) segítették a tana-

nyag átadását, gyakorlását, számonkérését is. Ezeknek a programoknak a tanulók által való 

biztos, önálló alkalmazását, a szerkesztőfelületet használatát javasolt beépíteni az oktatási 

folyamatba is. 

 

A tantermen kívüli oktatás tapasztalatai alapján a következő területen látjuk a Microsoft 

Teams (vagy más platform) használatának a lehetőségeit, az egyes tantárgyak sajátosságától 

függően: 

- interaktív tananyagok közvetítése, a világhálón található érdekes kísérletek, 

jelenségek, újdonságok, hírek megosztása a tanulóknak, 

- gyakorlás, számonkérés, (ön)ellenőrzés (pl. Quizizz, Quizlet, Redmenta, Forms, 

Teams feladatok stb.),  

- projektmunkák, prezentációk elkészítése, feltöltése, 

- differenciált tanulást segítő online alkalmazások linkjeinek megosztása a tanulókkal 

(gyakorlásra ill. tehetségfejlesztésre),  

- a tantestületen belüli kommunikáció (e-mailt kiválthatja),  

- dokumentumok pl. értekezlet anyagok, tanmenetek stb. egy helyen való tárolása, 

- feladatbank tanulóknak, tanároknak (munkacsoportok együttműködése),   

- a tanulókkal való közvetlen kapcsolattartás,  

- tanulók közötti együttműködés támogatása, tanulói „tandempárok” online 

együttműködés (a pedagógus is követni tudja a működésüket).  

- a tanuló betegsége, hiányzása esetén pl. házi feladat elküldése - visszaküldése-

kijavítása,  

- online értekezletek, fogadóórák megvalósítása,  

- online együttműködés és etikett tapasztalatainak felhasználása, ennek 

továbbfejlesztése, finomítása.  
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1.9.4. Lázár Ervin Program (LEP)  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által elindított program szerint minden általános 

iskolás tanulónak lehetősége van évente egy alkalommal arra, hogy eljusson kulturális 

intézményekbe, színházi, bábszínházi, tánc- vagy cirkuszi előadásra, őshonos állatok 

bemutatóhelyeire. A program lehetőséget ad arra, hogy tanórán kívüli foglakozás keretében a 

tanulók ezt a lehetőséget is kihasználva játszva, szórakozva is ismereteket szerezhessenek.  

1.9.5. Boldog Iskola, boldogságóra 

A Boldog Iskola cím elnyerésében bízva egy országos szintű, általános iskolás korosztály számára 

kidolgozott programba tudunk bekapcsolódni.  

Célunk, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve tanulóink, könnyebben nézzenek szembe 

a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki 

egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget.  

A program alkalmazásától azt várjuk, hogy Boldogságórák/foglalkozások csökkentik a tanulók 

szorongását, miközben erősíti önbizalmukat. Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a 

gyerekek, de az iskolában is jobban teljesítenek. 

1.9.6. Iskolai ünnepélyek, megemlékezések 

Iskolánk méltó módon szervezi meg – az éves munkatervben megfogalmazottak szerint és 

időben – a nemzeti ünnepek és a kötelezően előírt jeles napok megünneplését. Ezeken a 

pedagógusok és a tanulók részvétele kötelező. 
 

2. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának 

ellenőrzése és értékelése, a tanulók beszámoltatása, az ismeretek 

számonkérésének rendje, az ezzel kapcsolatos feladatok 

 

A tanulói teljesítmény értékelésének célja: 

- segítse a tanuló és a szülő objektív tájékoztatását, 

- hozzájáruljon ahhoz, hogy a pedagógus folyamatosan meggyőződjön a tanulási 

folyamat hatékonyságáról,  

- lehetőséget biztosítson a pedagógiai munka nyomon követésére, és az újratervezésére, 

a célok újra definiálására és továbbiak meghatározására, amennyiben ezt a tanulók 

fejlődése megkívánja.  

A tanulást és annak eredményességét befolyásoló pedagógiai tevékenység során végzett 

értékelésnek adatokra és tényekre kell támaszkodnia. Az erre alapozott értékelés segíti a 

tanulót további tanulási módszereinek, technikáiknak meghatározásában. 

 

A tanulók értékelése tekintetében az egységes iskolai követelményrendszert minden 

pedagógus köteles betartani.  

 

Ellenőrizzük és értékeljük: 

- a tanuló tanulmányi feladatainak teljesítését,  

- a tanuló felszerelését,  

- a házirendben foglaltak betartását,  

- a tanuló szorgalmát, magatartását,  

- a projektnapokon, a témanapokon és megemlékezéseken, ünnepségeken való 

viselkedését.  
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A szaktanárok minden tanév első tantárgyi óráján ismertetik a tanulókkal (és az első szülői 

értekezleten, illetve a fogadóórákon a szülőkkel) a tantárgy követelmény-és értékelési 

rendszerét, a pótlási és javítási lehetőségeket valamint a magatartással és szorgalommal 

kapcsolatos elvárásokat. 

 

2.1.Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérés-

ének rendje 

A tanulók tanulmányi munkáját a pedagógusok sokféleképpen tudják ellenőrizni. Nagy 

jelentőséget tulajdonítunk a rendszeres tanórai ellenőrzésnek, hogy a tanuló, a tanár és a szülő 

is folyamatosan lássa az előrehaladást, illetve a menet közben adódó nehézségeket. 

Amennyiben a tanuló rendszeresen nem tud beszámolni tudásáról (hiányzás vagy egyéb ok 

miatt), pótló vizsgát vagy osztályozóvizsgát kell tennie. A vizsgabizottságot és a vizsga idejét, 

helyét az igazgató állapítja meg. Az elsajátítandó tananyagról, a követelményről a szaktanár 

írásban értesíti a tanulót. A vizsga (a tantárgytól függően) írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 

részből áll. 

 

Az értékelés típusai:  

 diagnosztikus (egy tanítási óra, tanulási egység, téma vagy program megkezdése előtt 

végzett adatgyűjtés, helyzetfeltárás),  

 szummatív (összegző),  

 formatív (fejlesztő). 

 

A diagnosztikus értékelés: 

Kiterjedhet a tanulók meglévő tartalmi tudására, aktuális készség- és képességfejlődési szint-

jére, hozzáállására, viszonyulására. Az értékelés során figyelembe kell venni a tanuló életkori 

sajátosságait és a tanulás korábbi és aktuális környezeti tényezőiről rendelkezésre álló infor-

mációkat, továbbá a pedagógiai célokat. Az eredmények visszajelzésével a pedagógus útmu-

tatást tud adni a tanulónak a tanulást várhatóan leghatékonyabban segítő tanulási módokról. 

 

Fejlesztő értékelés: 

A tanulás folyamatában több alkalommal, tájékozódó jelleggel végzett információgyűjtés, a 

fejlesztő, tanulást segítő értékelés és ennek visszajelzése akkor éri el a kívánt hatást, ha az a 

tanuló számára az értékelést követően rövid időn belül megismerhető. A tanulási folyamat 

rendszeres értékelése és visszajelzése teszi lehetővé a tanuló fejlődésének folyamatos nyomon 

követését. 

 

Mindkét értékelési típus (a kiinduló állapot értékelése és a fejlesztő, segítő támogató 

értékelés) önfejlesztésre és kitartásra ösztönzi a tanulót fejlődésének, valamint tudásának 

gyakori, interaktív módon történő visszajelzésével.  

Célja a tanuló erősségeinek és hiányosságainak felmérése, valamint az éppen kihívást jelentő 

célok meghatározása, és ezzel a nevelési-oktatási gyakorlatnak a célok eléréséhez történő 

igazítása.  

 

Az összegző (szummatív) értékelés 

Célja annak megállapítása, hogy a tanulók tudásának, ezen belül a stabil ismeretek 

kialakításának és a készségek elsajátításának szintje milyen mértékben felel meg a célként 

kitűzött tanulási eredményeknek. Az összegző értékelés minősítő jellegű, de lehet részletes 

szöveges értékelés is, amely rendelkezik a fejlesztő, tanulástámogató értékelés jellemzőivel.  
 

A számonkérés eszközei:  
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 szóbeli  

 írásbeli 

 egyéb.  

 
A számonkérések formái, eszközei tekintetében a változatosság mellett az arányosságra is 

törekedni kell. 

2.1.1.Szóbeli számonkérés 

Igyekszünk minél több szóbeli számonkérést alkalmazni. 

A tantervben meghatározott tananyag számonkérése a következőképpen történhet: házi feladat 

ellenőrzése mennyiségileg és minőségileg, feleltetés, szabályok, memoriterek, kiselőadások, 

csoportmunka, éneklés, szolmizálás, szituációs és közös játék, az órán hallottak számonkérése 

stb.  

Az értékelés szempontjai:  

 lényegre törő legyen, 

 logikusan felépített, 

 helyes nyelvhasználat, 

 tartalmilag megfelelő. 

 

Törekedni kell arra, hogy félévente minden tanulónak tantárgyanként a tantárgy sajátos-

ságainak megfelelően a beszámoltatást követően legalább egy szóbeli értékelése legyen. 

 

2.1.2. Írásbeli számonkérés 

Az írásbeli beszámoltatás formái különbözőek lehetnek. Típusai:  

 

- tudásszintmérő-feladatlapok (diagnosztikus céllal), 

- témazáró dolgozat: (egy összefüggő tematikus egység végén íratandó, nagyobb vagy 

több témakört átfogó dolgozat), a témazáró dolgozatok, (fél)évet záró dolgozatok 

(ezek számát a tanmenetekben tantárgyanként megadjuk), 

- írásbeli feleletek, röpdolgozatok, 

- projektmunkák / projektnapok írásbeli munkái, olvasónapló, házi dolgozatok, 

gyűjtőmunka, esszék /megadott témájú fogalmazások, tanulói portfólió stb.: ezek 

kiadásakor az értékelési szempontokat és az értékelés módját előre közölni kell, 

- szódolgozatok, 

- mérési jegyzőkönyvek, 

- informatikai, számítástechnikai munkák;  

- esetenként a házi feladatra is adható érdemjegy stb.  

 

 

Az írásbeli számonkérés egyik formája a mérés is.  

 

A témazáró, illetve (fél)évet záró dolgozatok megírásának és javításának ideje 1-1 tanítási óra, 

ezek írását legalább egy héttel előtte a tanulók felé jelezni kell , a többi írásbeli számonkérés 

idejét a tananyag mennyisége és milyensége határozza meg, ezeket nem kell előre bejelenteni. 

Ugyanazon a napon kettőnél több téma-, ill. félévzáró dolgozat nem íratható. Az ütközéseket 

a tanár felé a diákoknak kell jelezniük a dolgozat bejelentésekor. 

A téma-, ill. félévzáró dolgozatokat a hiányzó tanulókkal legkésőbb az osztályozó konferencia 

idejéig meg kell íratni, amennyiben a tanuló hiányzása miatt nem tudja ezeket a dolgozatokat 

pótolni, úgy az adott témá(k)ból osztályozóvizsgát kell tennie. 

Javítódolgozatot esetenként (a tanár elbírálása szerint) lehet írattatni. 
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A munkaközösségek vagy a párhuzamos osztályban tanítók egyeztetik a témazáró/félévzáró 

dolgozatok feladatait és formáját. 

A diagnosztikus számonkérés kivételével az írásbeli számonkérésekre adott érdemjegy 

bekerül az elektronikus naplóba. 

2.1.3. Egyéb számonkérési formák 

A tanuló tanulási folyamata során vannak a fenti pontokhoz nem tartozó számonkérési 

formák, mint a manuális tevékenység (pl. vizuális kultúra, gyakorlati munka, prezentációk 

stb.), testnevelési (és tánc) gyakorlatok, kísérletek stb. számonkérése. Ezek értékelése a 

szaktanár által előre meghatározott elvárások alapján történik. 

 

Javasolt a füzetvezetés évente legalább kétszeri ellenőrzése, amelyre érdemjegy adható, ami a 

tantárgy értékelésébe beleszámít. Az értékelés szempontjai:  

- rendszeresség, 

- áttekinthetőség, 

- tartalom (órai munka, házi feladatok), 

- külalak, 

- igényesség. 

2.1.4. Mérések 

Iskolánk kapcsolódik az országos kompetencia- és célnyelvi és NETFIT méréshez (L.: tanév 

helyi rendje). 

Lehetőség, illetve felkérés esetén külső mérésekben veszünk részt (Matalent, OH 

próbamérései, nyelviskolák próbamérései stb.). 

A mérések eredményeit elemezzük, összehasonlítjuk az előző évi tapasztalatokkal, az 

átlaggal, az eredmények alapján megfogalmazzuk feladatainkat, melyet megjelenítünk a 

következő év iskolai munkatervében, a munkaközösségi munkatervekben. Megvalósítását 

ellenőrizzük, értékeljük a félévi és év végi záró értekezleten; illetve új célokat tűzünk ki.   

 

A fent említett méréseken kívül saját (belső) méréseket is kialakítottunk: 

- első osztályban év elején elvégezzük a tanulók tanulási képességvizsgálatát – a 

szükséges esetekben, illetve a tanév helyi rendje szerint (DIFER),  

- 1. évfolyam végén szükséges a néma értő és a hangos olvasás szintfelmérése, valamint 

az íráskészség mérése a tanult kisbetűk témakörben, 

- 1-4. évfolyamon magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból félévkor és 

év végén szintfelmérés, 

- hangos olvasás mérése a 2. és a 4. évfolyamon minden tanév végén az igazgató 

és/vagy helyettesei által, szóban értékelnek, 

- a 4. évfolyam végén német nyelvből írásbeli szintfelmérést,  

- a 6., és a 7. évfolyamokon írásbeli, szóbeli szintfelmérést végzünk,  

- a 8. évfolyamon DSD I. vizsgán vesznek részt a tanulók (melynek bevezetése a 

2010/2011-es tanévtől történt).  

-  

A belső mérések, vizsgák idejét, formáját, az érintett területet, tantárgyat az éves 

munkatervünkben rögzítjük. 

A mérésekre –a diagnosztikus kivételével– érdemjegy adható. 

A mérési és vizsgaeredményekről a szülőket és a tanulókat írásban tájékoztatjuk. 

 

A kiadott kerettantervek alapján:  

- a 2. és 4. év végén az oktatási szakasz kimeneti méréssel zárul magyar nyelv és 

irodalom tantárgyból 
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- szintfelmérés a 8. évfolyamon magyar nyelvből félévkor. 

 

Minden tanév 8. évfolyamos beiskolázása után elemezzük az adatokat, hogy tanulóink milyen 

középiskolába nyertek felvételt. 

 

2.2. A tanulók értékelése 

A számonkérésnél, az értékelésnél ösztönözni, dicsérni is kívánunk, mert a sikerélmény 

fontos a gyermek számára. Vigyáznunk kell azonban az egyensúlyra, mert a csak sikerhez 

szoktatott gyermek nem bírja a kudarcot, illetve a következménye hamis önértékelés lehet.  

Mindezek érdekében a tanulók különböző munkáira, produktumaira, megnyilvánulásaira, 

kisjegyet, pirospontot, pluszt, mínuszt, nyomdát stb. kaphatnak, melynek érdemjegyre történő 

átváltásáról a tanév elején a pedagógusok tantárgyanként tájékoztatást adnak. 

 

Az első félévi munka értékelő osztályzata tájékoztató jellegű.  

 

5-8. évfolyamon a téma- és félévzáró dolgozatok, a házi vizsgák érdemjegyeit a félévi és év 

végi értékelésben kétszeresen vesszük figyelembe, a többi érdemjegy egyenértékű. 

A 4. évfolyam év végi német vizsga jegyét szintén kétszeresen vesszük figyelembe. 

 

Az érdemjegyek minimális száma a 2-8. évfolyamon:  

 ha a tantárgy heti óraszáma 0,5, akkor is félévenként legalább 3 

 ha a tantárgy heti óraszáma: 1 vagy 1,5 óra, akkor min. félévente 3,   

 ha a tantárgy heti óraszáma: 2, akkor min. félévente 4, 

 ha a tantárgy heti óraszáma több ennél, akkor havi min. 1, 

 német nyelvből havonta legalább két érdemjegy. 

 

Törekszünk arra, hogy ezek a jegyek szóbeli teljesítményt is mutassanak.  

 

A két nyelven és eltérő óraszámban tanított tantárgyak értékelésénél a szaktanárok 

(figyelembe véve az óraszámok arányát) az osztályzatot közösen állapítják meg.  

A német nyelvű tananyag teljesítését a fentiek alapján a következőképpen kell jeggyel 

értékelni: 

 ha a tantárgy heti óraszáma: 1 vagy 1,5 óra, akkor félévente min. 3 érdemjegyet kell 

adni a német követelmények teljesítésére,  

 az anyanyelvi tanár által tartott németóra: legalább 3 érdemjegy félévente, 

 ha a tantárgy heti óraszáma: 2, akkor félévente min. 4 érdemjegyet kell adni a német 

követelmények teljesítésére, 

 ha a tantárgy heti óraszáma több ennél, akkor havi min. 1 érdemjegyet kell adni a 

német követelmények teljesítésére. 

1-2. évfolyamon szövegesen értékelendő a vizuális kultúra, technika és tervezés tantárgyakból 

a német követelmények teljesítése is. 

A technika és tervezés és vizuális kultúra tantárgyaknál az órai idegen nyelvű megértés és 

megnyilvánulás, a tanult szókincs alkalmazása stb. is értékelendő. 

 

A tanuló értékelésében figyelembe vesszük munkáinak külalakját is. 

2.2.1. Magatartás 

 

A magatartás értékelésekor a tanuló életkori sajátosságainak a figyelembe vételével a háziren-

dünkben foglaltak betartását - tanórai és tanórán kívüli viselkedését, társaihoz, tanáraihoz való 
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viszonyát vesszük figyelembe. A közösségi munkáját, feladatvállalásait, azok teljesítését is 

értékeljük, valamint az iskolán kívüli programokon való részvételét, fegyelmezettségét, az 

iskolájához méltó magatartását. Az értékelés része az ön- és társértékelés is.  

Az írásbeli értékelés gyakorisága: havonta, de félévente legalább négy alkalommal, melyből 

félévente minimum egy-egy alkalommal az osztályban tanító pedagógusok véleményét is ki 

kell kérni.  

A félévi és év végi osztályzatra az osztályfőnök tesz javaslatot. Vitás kérdésekben a tanulót 

tanító tanárok egyszerű szótöbbsége dönt, egyenlő szavazatmegoszlás esetén az osztályfőnök. 

A szülői tájékoztatása az elektronikus naplón keresztül történik.  

 

Példás (5),  

ha a tanuló korának megfelelő önfegyelemre képes.  

Magatartásával, véleménynyilvánításával a közösségének példát mutat.  

Önként vagy megbízásból feladatokat vállal, és azt pontosan, lelkiismeretesen végzi.  

Az iskolai normákat, értékeket ismeri, a házirendet betartja. 

Kapcsolataiban őszinte, egyenes, segítőkész, véleményt kulturált hangnemben 

nyilvánít. 

A felnőttekkel tisztelettudó, a társaival udvarias. 

Fegyelmező intézkedésben (figyelmeztetőben, intőben stb.) nem részesült.  

Jó (4),   

ha a tanuló a közösségnek általában megbízható, hasznos tagja.  

Órákon, szünetekben általában fegyelmezett. 

Az iskola házirendjét betartja, kulturáltan, tisztelettudóan viselkedik, társaival is 

udvarias. 

Félévenként legfeljebb l figyelmeztetőt kapott. 

Változó (3) a magatartása annak a tanulónak, akire az alábbiak bármelyike vonatkozik: 

az iskola házirendjét, az együttélés szabályait többször megsérti. 

Társaival gyakran durva, trágár hangnemet használ, a felnőttekkel tiszteletlenül beszél. 

Néha késik, igazolatlan órája van. 

Ellenőrzőjét l hónap alatt többször nem tudja bemutatni, ill. általában rendszertelenül 

kezeli. 

Félévenként egynél több fegyelmező intézkedése van. 

Néha szélsőséges viselkedést enged meg magának. 

Az iskola és környezete berendezéseit, saját és mások felszerelését, tárgyait 

tönkreteszi, rongálja. 

A tanórán folyó munkát többször zavarja. 

Rossz (2) a magtartása annak a tanulónak, aki a változónál (3) leírtakon kívül: 

az iskolai házirend ellen súlyosan ill. rendszeresen vét, ezért félévenként ötnél több 

fegyelmező intézkedésben részesült, vagy igazgatói fegyelmező intézkedésben is 

részesült, vagy fegyelmi eljárás volt ellene.  

Gyakran késik, több igazolatlan órája van. 

Szándékosan rongál. 

Folyamatosan dacos, ellenszegülő, tanáraival provokatív módon viselkedik, beszéde 

folyamatosan trágár.  

A tanórán folyó munkát rendszeresen és szándékosan zavarja. 

2.2.2. Szorgalom 

 

A szorgalom értékelésekor a tanuló tanórai munkáját, aktivitását, otthoni munkáját, - képessé-

geinek, körülményeinek figyelembevételével – teljesítményét, kötelességtudatát, a tanórán 

kívüli önálló ismeretszerzés iránti igényét, többletmunkáját értékeljük.  
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Az értékelés része az ön- és társértékelés is.  

Az írásbeli értékelés gyakorisága: havonta, de félévente legalább négy alkalommal, melyből 

félévente minimum egy-egy alkalommal az osztályban tanító pedagógusok véleményét is ki 

kell kérni.  

A félévi és év végi osztályzatra az osztályfőnök tesz javaslatot. Vitás kérdésekben a tanulót 

tanító tanárok egyszerű szótöbbsége dönt, egyenlő szavazatmegoszlás esetén az osztályfőnök. 

A szülői tájékoztatása az elektronikus naplón keresztül történik.  

 

Példás (5)  

az a tanuló, aki kötelességeit pontosan teljesíti, feladatait mindig elkészíti, indokolt 

készületlenségét jelenti, s hiányait minden esetben rövid időn belül pótolja. Az órákra 

megbízhatóan készül, képességeinek megfelelően teljesít. 

Rendben tartja iskolai felszerelését, azokat mindig elhozza, órákon rendszeresen 

dolgozik.  

Szívesen vállalkozik szorgalmi feladatokra, kiselőadások megtartására, gyűjtőmunkát 

végez. 

Képességeihez mérten részt vesz tanulmányi versenyeken, kulturális programokban, 

sporteseményeken; iskolai rendezvényeken szerepet vállal. 

Jó (4),   

akinek kötelességteljesítésében csak elvétve mutatkozik hiányosság.  

Akinek felszerelése rendes, csak ritkán fordul elő, hogy nem hozza azt, vagy házi 

feladatot nem készít, nem készül. 

A tanórákon nem egyenletes aktivitással vesz részt. 

Képességeihez mérten jobb teljesítményt nyújthatna.  

Változó (3),  

akinek kötelességteljesítése hullámzó. 

Akinek felszerelése nincs rendben.  

Gyakran nincs felszerelése, nem készít házi feladatot.  

Képességeihez mérten alul teljesít. 

Hanyag (2),  

aki kötelességeit rendszeresen nem teljesíti. 

Felszerelése elhanyagolt, hiányos. 

Füzeteit nem vezeti rendszeresen, házi feladatot csak ritkán készít, a tanórákon nem 

dolgozik. 

Képességeihez mérten minimálisat vagy annyit sem teljesít (pl. bukik). 

2.2.3. A tanulmányi munka értékelése  

2.2.3.1. Értékelés a második évfolyam félévéig 

Az első évfolyam végén és második évfolyam félévkor a tanuló összegző értékelése szöveges 

formában történik. 

 

Minden tantárgy esetén:  

1. osztály félév: kiválóan megfelelt / jól megfelelt / megfelelt / felzárkóztatásra szorul 

1. osztály végén: dicséretesen megfelelt* / kiválóan megfelelt / jól megfelelt / megfelelt /  

felzárkóztatásra szorul 

2. osztály félév: dicséretesen megfelelt* / kiválóan megfelelt / jól megfelelt / megfelelt /  

felzárkóztatásra szorul  

 

Dicséretesen megfelelt szöveggel tantárgyi dicséret adható kimagasló tanulmányi 

eredményért az adott tantárgyban félévkor és év végén.  
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2.2.3.2. Értékelés a második év végétől 

A 2. év végétől minden tantárgyat külön-külön osztályzattal értékelünk (kivéve 2. évfolyamon 

a német nyelvet)..  

 

A 2. év végén német nyelvből a tanulók értékelése: 

dicséretesen megfelelt* / kiválóan megfelelt / jól megfelelt / megfelelt / 

felzárkóztatásra szorul /  nem felelt meg valamelyikével történik. 

 

Tantárgyi dicséret adható kimagasló tanulmányi eredményért az adott tantárgyban félévkor és 

év végén, 

- *szöveges értékelés esetében: dicséretesen megfelelt szöveggel  

-  osztályzatok esetén: dicséret jelöléssel, a bizonyítványban jeles (dicséret) szöveggel 

 

Az értékelés átváltása osztályzatra:  

dicséretesen megfelelt = 5 (jeles, tantárgyi dicsérettel); kiválóan megfelelt =5 (jeles); 

jól megfelelt = 4 (jó); megfelelt = 3 (közepes); felzárkóztatásra szorul = 2 (elégséges), 

nem felelt meg (elégtelen);  

 

Iskolánkban kitűnő az a tanuló, akinek a magatartása, szorgalma példás és tanulmányi 

eredménye minden tantárgyból jeles. 

 

Iskolánkban jeles az a tanuló, akinek a magatartást és szorgalmat is beleszámítva az átlaga 

legalább 4,80. 

 

2.2.3.3. Tantárgyi osztályzatok  

 

Jeles (5): ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a 

tananyagot, mindezt alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz, önállóan 

összefüggően tud beszélni/írni, saját szavaival vissza tudja adni a tanultakat. Kérdéseit bátran 

megfogalmazza.  

 

Jó (4): ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz 

eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási/fogalmazási hibákat vét, olykor 

pontatlan, felszínes. A megtanultakat kisebb hibákkal tudja alkalmazni.  

 

 

Közepes (3): ha a tantervi követelményeknek pontatlanul tesz eleget, többször szorul 

javításra, kiegészítésre, a tanár kérdéseire rövid, tőmondatos válaszokat ad. Ismeretei 

felszínesek. Az ok-okozati összefüggéseket nem ismeri fel. Feleletében/írásbeli munkájában nem 

önálló, de segítséggel képes megoldani feladatát. 

 

Elégséges (2): ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Egyszavas 

válaszokat ad. A fogalmakat, összefüggéseket nem érti, a gyakorlatban nem képes az önálló 

munkavégzésre, sok segítséget igényel a feladatok megoldásában.  

 

Elégtelen (1): ha a tantervi követelményeknek a nevelő útbaigazításával sem tud eleget tenni. 

A minimumot sem tudja, illetve nem teljesíti. 
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2.2.3.4. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 

 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeiről a Knt 57. §-a rendelkezik.  

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette.  

 

Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első 

évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket 

sikeresen teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a 

tanuló.  

 

A 2-8. évfolyamon az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az iskola tantervében 

meghatározott "a továbbhaladás feltételei/minimum szint" című fejezetekben meghatározott 

követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. 

 

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 

érdemjegyei alapján bírálják el. A 2. - 8. évfolyamon minden tantárgyból legalább az " elégsé-

ges" illetve német nyelvből szöveges értékelés esetén a felzárkóztatásra szorul év végi 

osztályzatot/értékelést kell megszereznie a továbbhaladáshoz. 

A magasabb évfolyamba lépésről a tantestület az év végi osztályozó konferencián dönt. 

 

2.3. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

Jutalmazást kaphat 

a) kimagasló közösségi munkáért, önként vállalt feladatok igényes elvégzéséért, 

ünnepélyen történő szereplésért, sporttevékenységért 

b) tanulmányi munkáért 

A jutalmazás formái: 

- tantárgyi dicséret (kimagasló tanulmányi eredményért az adott tantárgyban félévkor és 

év végén) 

- szaktanári dicséret (kerületi énekkari verseny, szereplés, tanulmányi és sportverseny, 

egyéb pluszmunka) 

- DÖK-segítő tanári dicséret 

- napközi vezetői dicséret 

- osztályfőnöki dicséret (közösségi munka, ünnepélyen történő szereplés, az 

elektronikus napló bejegyzései alapján stb.) 

- intézményvezetői/igazgatói dicséret (budapesti, területi / körzeti (I-X. helyezésért), 

országos versenyen történő szereplés; kerületi sport és ének I. helyezés, tanulmányi 

versenyek I-III. helyezés), valamint az iskola hírnevét erősbítő egyéb 

szereplésért/tevékenységért, 

- szóbeli dicséret (iskolarádióban, rendezvényeken) 

- nevelőtestületi dicséret év végén, 

- egynapos jutalomkirándulás (kimagasló tanulmányi és / vagy közösségi munkáért a 

Hajós Alfréd Alapítvány támogatásával), 

- Hajós-plakett elnyerése (nyolc év során nálunk kitűnő bizonyítványt szerzett tanuló 

kaphatja magatartás- és szorgalomjeggyel együtt tekintve). 

 

Hajós-plakett emblémás dicsérő oklevél: nyolc év során nálunk magatartás- és 

szorgalomjeggyel együtt csak 1 db. jó értékelést tartalmazó bizonyítványt szerzett tanuló 

kaphatja. 
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Nevelőtestületi dicséret: a nevelőtestület határozata alapján és tanév végén példamutató 

szorgalmáért és / vagy magatartásáért és/ vagy kimagasló tanulmányi munkájáért kaphatják a 

tanulók pedagógusok többségének javaslatára. 

 

Tanév végi dicsérő oklevél és jutalomkönyv: kitűnő tanulmányi eredményükért és/vagy az 

iskola hírnevét erősbítő egyéb szereplésért/tevékenységért kaphatják a tanulók.  

Tanév végi dicsérő oklevél: jeles tanulmányi eredményükért és/vagy közösségi 

munkájukért/kiemelkedő (iskolai) sporteredményért kaphatják a tanulók. 

 

Hajós-kitűző: az osztályközösség javaslata alapján osztályonként egy tanuló kaphatja 

kiemelkedő közösségi munkáért. 

 

DÖK munkáért dicsérő oklevél: kiemelkedő DÖK- és közösségi munkáért a DÖK segítő tanár 

javaslata alapján. 

 

2.4. A tanulók büntetésének elvei és formái 

Fegyelmező intézkedésben részesülhet a diák 

a) a házirend szabályainak megsértéséért 

b) a magatartásfüzet illetve az @- ellenőrző/napló (üzenetek) bejegyzései 

alapján (órai és óraközi magatartás, felszerelés hiánya, kötelességek 

nem teljesítése stb.). 

A fegyelmező intézkedés formái: 

- szaktanári figyelmeztetés 

- szaktanári intő 

- szaktanári rovó 

- napközivezetői figyelmeztetés 

- napközivezetői intő 

- napközivezetői rovó 

- osztályfőnöki figyelmeztetés 

- osztályfőnöki intés 

- osztályfőnöki megrovás 

- intézményvezetői figyelmeztetés 

- intézményvezetői intés 

- intézményvezetői megrovás 

- tanulmányi kirándulásról, nem kötelező osztályprogramról, nyári táborokból, erdei 

iskolából, német csereutakból való kizárás 

 

Súlyos kötelességszegés esetén a fokozatok átugorhatók és fegyelmi eljárás is indítható. 

 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

- az agresszió, másik tanuló bántalmazása 

- a szándékos károkozás, rongálás 

- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, másik személy 

megalázása 

- dohányzás, szeszes ital, kábítószer fogyasztása 

- ezen túl mindazon cselekmények, melyek a Büntető törvénykönyv alapján 

- bűncselekménynek minősülnek. 

- az iskola engedély nélküli elhagyása  
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Az e-KRÉTA ellenőrző/napló bejegyzéseit (üzenetek) a hónap végén a havi magatartásjegybe 

számítjuk. Egy hónapos időszak alatt kapott 5 beírás következménye a fegyelmező intézkedés 

megfelelő fokozata. 

2.5. A tanuló fegyelmi és kártérítési felelőssége 

a) Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesülhet.  

A fegyelmi eljárás lefolytatását megelőzően egyeztető eljárásra van lehetőség. Az egyeztető 

eljárás és fegyelmi eljárás szabályait az SZMSZ tartalmazza.  

b) A fegyelmi büntetés lehet 

- megrovás 

- szigorú megrovás 

- nyári táboroktól való eltiltás, jutalomkiránduláson való részvétel alóli eltiltás 

- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába. 

- eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

- kizárás az iskolából. 

 

c) Tíz év alatti tanulóval szemben fegyelmi eljárás nem indítható.  Tanköteles tanulóval 

szemben a (c) bekezdés e) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés nem, a (c) 

bekezdés f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés pedig csak rendkívüli vagy 

ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. 

d) Ha a tanuló az iskolának és/vagy társának szándékosan kárt okoz, az intézményvezető 

köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és 

lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét megállapítani. 

Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt a tanuló okozta, a vizsgálatról a tanulót és 

szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell 

szólítani az okozott kár megtérítésére. Ha a felszólítás nem vezet eredményre, vagy a 

szülő, illetőleg a tanuló a károkozás tényét vagy mértékét nem ismeri el, az iskola 

vezetője a tanuló, illetőleg a szülő ellen pert indíthat. 

 

2.6. Az otthoni, napközis (tanulószobai), felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

A tanuló tanulmányi kötelezettségének akkor tud eleget tenni, ha taneszközeit magával hozza, 

a tanórán rendszeresen figyel, a munkába bekapcsolódik, a tanár utasításait maradéktalanul 

végrehajtja, és otthon / a napköziben rendszeresen felkészül (szóbeli és írásbeli feladatait 

elvégzi) a következő tanórára.  

Az otthoni felkészüléshez a tanórán kapja meg az elvégzendő feladatokat. Ennek mennyisége, 

tartalma és formája a tantárgy és a tananyag függvénye.  

A hosszabb felkészülést igénylő munkák (házi dolgozatok, kiselőadások, projektek stb.) 

feldolgozásához, elkészítéséhez szükséges időt az adott tantárgyat tanító tanár határozza meg. 

A kötelező és az ajánlott olvasmányokat és feldolgozásuk határidejét a tanév elején közöljük a 

tanulókkal. 
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A házi feladat a tananyag elmélyítését, kiegészítését, továbbfejlesztését, esetenként előkészítését 

szolgálja. Eszköz, melynek segítségével az önálló tanulási képesség kialakul. 

Az 1-4. évfolyamon az egy osztályban tanítóknak és a napközi foglakozást tartó pedagógusoknak 

közösen és fokozatosan kell megismertetni azokat a tanulási technikákat, amellyel e cél 

megvalósul, és amely hozzájárul a felsőbb évfolyamokon az önálló tanuláshoz. Javasolt a házi 

feladat füzet vezetése. 

 

A házi feladatok meghatározásának elvei: 

- elsődlegesen a fejlesztés és nem a tananyag pótlása  

- épüljön a tanórai anyagra  

- mennyiségben és minőségben biztosítson arányos terhelést  

- legyen a gyerekek életkorához szabott  

- legyen megfelelően előkészített  

- legyen megoldható  

- a tanuló lehetőleg kapjon azonnali visszajelzést, tehát legyen könnyen ellenő-

rizhető  

- amennyiben szükséges, lehet differenciált  

- lehet kötelező és szorgalmi is  

- lehet egyéni és párban illetve csoportban végezhető 

- a memoriter tanulására legyen elegendő idő  

- alkalmanként ösztönözzön a kitekintésre, búvárkodásra, kreativitásra.  

 

A házi feladatok meghatározásának korlátai: 

- hétvégékre az évközi  szünetekre ugyanannyi házi feladat adható, mint más 

napokon.  

- a nyári szünetre kötelező házi feladatot nem adunk.  

3. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

 

A tanulók fizikai állapotának mérése a tanév helyi rendjéről kiadott rendelet szerint történik.  
Tanulóinkat a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott országosan egységes mérési 

módszerrel és az annak alkalmazásához kifejlesztett eszközök alkalmazásával mérjük.  

A NETFIT mérés egy, a 21. század követelményeihez igazodó, diagnosztikus és oktatási célú 

pedagógiai értékelő és visszajelentő eszköz, melynek segítségével, - speciálisan erre a célra 

kifejlesztett és legyártott mérőeszközökkel – az egészségközpontú fittséget mérjük az alábbi 

komponensekben:  

a kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás), aerob fittségi (állóképességi) profil  a vázizom 

funkcionális fittsége (izomerő, erő állóképesség, hajlékonyság), vázizomzat fittségi profil és 

hajlékonysági profil, a testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index), testösszetétel profil  

 

A mérésekre minden évben sor kerül 5-8. évfolyamon, így lehetőség nyílik követni az tanulók 

aktuális fittségi állapotát, lemérni az előző évhez viszonyított fejlődést, vagy visszaesést, 

iránymutatást kapni a fejlesztendő területek vonatkozásában. A mérések anonim módon kerülnek 

feldolgozásra, a tanárok és a szülők egy kód segítségével tudják nyomon követni tanítványaik, 

illetve gyermekük állapotát, teljesítményét. 
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4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 

taneszközök kiválasztásának elvei  

Az egyes évfolyamokon a tantárgyak tanításához-tanulásához szükséges tankönyveket, 

taneszközöket az iskola tantestületének szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola 

helyi tanterve és a tankönyvkiadók, a taneszköz gyártók kínálata, valamint a minisztérium 

által kiadott tankönyvjegyzék és a kötelező taneszköz jegyzék alapján.  

 

A választásnál az alábbi szempontokra figyelünk: 

- Előnyben részesítjük azokat, melyek több éven keresztül használhatóak, illetve a 

tantárgyak tanításánál az egymásra épülő, felmenő rendszerben folyamatosságot 

nyújtó tankönyvcsaládokat. 

- Stabilitásra törekszünk, új taneszközt, tankönyvet csak abban az esetben 

választunk, ha azzal az oktatás minőségét lényegesen javítani lehet. 

- A szükséges tankönyvekről a szülőket az aktuális tankönyvrendelési időszak előtt, 

a megvásárolandó taneszközökről a tanévet megelőző iskolai év végéig 

tájékoztatjuk.  

Az iskola profiljából adódóan „házi jegyzeteket” is használunk, melynek használata a tanuló 

számára kötelező. 

5. Az etika/a hit- és erkölcstan oktatásának megszervezése 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt. 35. §) 

rendelkezései alapján az állami általános iskolákban meg kell szervezni az etikaoktatást, 

illetve a helyette választható hit- és erkölcstan oktatását. A tanügyi dokumentumokban 

minden esetben az „Etika/Hit- és erkölcstan” megnevezést kell használni. Így ezek a 

dokumentumok nem fognak információt adni arról, hogy az adott tanuló etikát, vagy a 

helyette választott, egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstant tanult-e. A 

világnézet hivatalos és nyilvános dokumentumban történő rögzítésére nem kerül sor. 

 

Rendelet szabályozza, hogy az intézményvezető hogyan és meddig köteles biztosítani az 

egyházak bemutatkozásának lehetőségét, a szülő hogyan és mikor választhat a hit- és 

erkölcstanoktatás között, miként változtathatja meg a döntését, hogyan történik a hit- és 

erkölcstan értékelése, valamint azt is, hogyan kell a csoportokat megszervezni. Abban az 

esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, továbbá, ha az egyházi jogi személy a hit- és 

erkölcstanoktatást nem vállalja, az iskola a tanuló számára etikaoktatást szervez. 

 

Amennyiben a szülő a hit- és erkölcstanoktatást választja, az erről szóló nyilatkozatával 

egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola a gyermeke nevét és az osztálya 

megnevezését az érintett egyházi jogi személynek átadja. A beiratkozáskor a hit- és 

erkölcstanoktatás megszervezését a következő tanévben vállaló egyházi jogi személy 

képviselője is jelen lehet, a szülőnek (igénye esetén) a hit- és erkölcstanoktatással 

kapcsolatban tájékoztatást nyújthat. Az etika helyett választott hit- és erkölcstanórákat az 

etikaórák számára az órarendben meghatározott időben kell megtartani. Amennyiben az 

egyházi jogi személy az etikaórával egyidejűleg a hit- és erkölcstanórát nem tudja megtartani, 

az érintett szülők írásbeli egyetértő nyilatkozata alapján az igazgató és az egyházi jogi 

személy képviselője írásban megállapodhat arról, hogy a hit- és erkölcstanórákat az egyházi 

jogi személy más időpontban vagy más időpontban az iskola épületén kívül tartja meg. 

 

A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése az Nkt. 54.§ (2)-(3) bekezdésének vagy 

(4) bekezdésének megfelelően az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint 

történik.  
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Amennyiben az egyházi jogi személy nem tud gondoskodni a hitoktató, a hittantanár 

szakszerű helyettesítéséről, az iskola köteles a hit- és erkölcstanórán részt vevő tanulók 

felügyeletéről gondoskodni. 

6. A mindennapos testnevelés megvalósítása 

Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

 

Ennek alapján az iskola minden osztályban megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt 

testnevelésóra keretében, amelyből a tanuló 5-8. évfolyamon legfeljebb heti két órát az alábbi 

módok valamelyikével teljesíthet: 

- a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal (tanórán való részvétellel, lehetőség esetén tanórai 

(nép)táncoktatással is),  

- iskolai sportkörben való sportolással,  

- versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal sportoló 

tanuló/szülője/ kérelme alapján a tanévre érvényes a sportszervezet által kiállított 

igazolás alapján, mellékelve a sportszervezet, -egyesület vezetője által kiállított 

igazolást,  

- egyesületben legalább heti  két óra sporttevékenységet folytató tanuló/szülője/ kérelme 

alapján a félévre érvényes, az egyesület vezetője által kiállított igazolást mellékelve. 

 

Az 1-4. évfolyamon az öt testnevelésóra beépül az órarendbe, 5-8. osztályig minden 

évfolyamon heti három tanóra délelőtt az órarendbe építve, míg a két délután szervezett 

testnevelésóra, létszámtól függően, osztályonként, évfolyamonként, illetve több évfolyam 

összevonásával is tartható. A délutáni testnevelésórák megtartásakor a tornatermi 

adottságokat figyelembe kell vennünk, illetve az összevont délutáni órák miatt sem minden 

esetben oldható meg, hogy minden nap csak egy testnevelésórája legyen egy-egy tanulónak. 

A fenti foglalkozásokat tartó pedagógus személyének megválasztására nincs lehetőség. 

 

7. A mindennapos művészeti nevelés megvalósítása 

Az 1-4. évfolyamon a nevelés-oktatás egyik kiemelt feladata a mindennapos művészeti 

nevelés, melyet iskolánkban a délelőtti ének-zene, vizuális kultúra tanórák mellett elsősorban 

a délutáni napközis foglalkozásokon valósítunk meg. A délutáni napközis foglalkozások 

szabadidős kerete lehetőséget ad a tanulók különféle egyéni, kisközösségi művészeti 

tevékenységeinek a fejlesztésére.  

Az 5-8. évfolyamokon a művészeti nevelést elsősorban a magyar irodalom, a hon- és 

népismeret, a vizuális kultúra, ének-zene tanórákon valósítjuk meg.  

Lehetőségeink szerint délutáni egyéb foglalkozást is felajánlunk tanulóinknak.  

 

8. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a Zuglóban élő nemzetiség 

kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

 
Tanítványainkat arra is neveljük, hogy legyenek nyitottak más népek kultúrája iránt. Törekszünk 

arra, hogy megismerjék a Zuglóban élő nemzetiségek kultúráját.  

Kerületünkben tizenegy nemzetiségi önkormányzat működik: bolgár, görög, horvát, lengyel, 

német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák.  
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A Zuglóban élő nemzeti kisebbségek kultúrájának megismerését a tanórák, valamint tanórán 

kívüli tevékenységek szolgálják. 

A településünkön élő nemzetiségek hagyományaival, nemzetiségi kultúrájával főként 

különböző tanórák keretében ismertetjük meg a tanulóinkat. Pl. német-, történelem-, földrajz-, 

irodalom-, énekóra, vizuális kultúra és hon- és népismeret és osztályfőnöki óra. Emellett 

alkalmanként iskolán kívüli programokon való részvétellel is elősegítjük ezt a tevékenységet. 

 

9. Az iskola könyvtár-pedagógiai programja 

9.1. Az iskolai könyvtár feladata 

 

Az iskolai könyvtár az iskola szerves része, az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi 

bázisa. Gyűjtőkörének igazodnia kell a tanított tantárgyak követelményrendszeréhez, az 

intézmény pedagógiai programjához. 

9.2 A könyvtárhasználat beépítése a tanítás-tanulás folyamatába 

 
Könyvtárhasználati és könyvtárhasználatra épülő tanórák helyszíne az iskolai könyvtár. Az 

osztályok a terem, a berendezés adottságait tekintve célszerű csoportbontásban dolgozni, így a 

tanulóknak megfelelő helyük van a kutatómunkára, nem akadályozzák egymást a könyvtári 

térben való mozgáskor.  

A könyvtári foglalkozásokon napközis csoportok is részt vehetnek, ekkor gyakorolják a tanult 

anyagot.  

A könyvtári feladatok tervezésénél figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait, az 

adott dokumentumok példányszámát is.  

Fontos rávezetni a tanulóinkat arra, hogy a könyvtár segítségével bővíthetik a tanórán meg-

szerzett ismereteiket. Az órákat az ott folyó munka értékelése teszi teljessé. A könyv-

tárhasználati órán érdemjegyet nem kapnak a tanulók. Az ismeretszerzés során folyamatos a 

szóbeli értékelés, dicséret. Fő cél az olvasás, a könyv a könyvtár megszerettetése. 

 

A könyvtárhasználati órákat befogadó tárgyak elsősorban a magyar nyelv- és irodalom, 

informatika, de más tantárgyak is megjelenhetnek (pl. történelem, célnyelvi civilizáció, 

természetismeret, vizuális kultúra). 

A könyvtár tanítási napokon, meghatározott és közzétett időpontban a nyitva tartást biztosítja. 

 

Az iskolában könyvtár pedagógiai munkát végez:  

- az iskolai könyvtáros: felelős azért, hogy az iskola évfolyamai részére elkészüljön a 

könyvtári program, ill. a könyvtári órákon a tanulók könyvtárhasználati kompetenciáit 

kialakítsa, fejlessze, 

- a szaktanárok, osztályfőnökök: feladatuk: a könyvtárismereti órán tanultak 

alkalmazása, gyakorlása, az olvasási igény, az írásbeliség szintjének emelése. 

 

9.3. Nevelési célok, módszerek 

 

Célok: 

 

Korszerű könyvtárhasználati kompetenciák kialakítása: 

- Digitális kompetencia  fejlesztése.  
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- Információkeresés,- gyűjtés alapvető technikáinak gyakorlása és az információk 

rendszerezése.  

- Gyűjtő munka, önálló kutató munka végzése a könyvtárban és a digitális 

felületeteken.   

- Hagyományos és digitális információforrások kritikus és etikus használatának a 

szemléltetése.  

- Prezentációk készítése a szaktanárok segítségével.  

Olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelés: 

- Az olvasóvá nevelés támogatása a tanulócsoport érdeklődésének megfelelő 

gyermekirodalmi alkotások közös olvasása, élményszerű feldolgozása által.  

Felkészítés az egész életen át tartó tanulásra. 

Rendszeres olvasással, könyvtárhasználattal a beszédkultúra fejlesztése, tanulási szokásaik, 

önművelődési módszereik színesítése, megalapozása. 

A tanulók szövegértési és szövegalkotási képességeinek folyamatos fejlesztése. 

  

Módszerek: 

 

Csoportmunka, páros munka, egyéni munka, megbeszélés, szemléltetés, szerepjáték. 

9.4.Könyvtárhasználati tanterv 

1. osztály - 2 óra 

2. osztály - 4 óra 

3. osztály - 3 óra 

4. osztály - 6 óra 

5. osztály – 4 óra 

6. osztály – 4 óra 

7. osztály – 2 óra 

8. osztály – 2 óra 

 

Az osztályokra lebontott tananyag a könyvtárhasználati órákat befogadó tantárgyaknál 

olvasható.  

10.    A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával 

kapcsolatos intézkedések 

10.1. A pedagógiai program hatályba lépése 

 

Jelen módosított pedagógiai program 2020. szeptember 1-jén lép hatályba 

Az iskola 2020. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi meg először 

nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján. A pedagógiai program az első és az 

ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kerül bevezetésre.  
 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető hagyja jóvá. 

 

10.2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja. 
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A pedagógusok szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai 

programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 

 

10.3. A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

- az intézmény vezetője 

- a nevelőtestület bármely tagja 

- a nevelők szakmai munkaközösségei 

- az iskola fenntartója 

- az intézményi tanács elnöke 

- a szülői munkaközösség (a szülői szervezet elnöke útján javasolhatják) 

- a tanulók (diákönkormányzat képviselői útján javasolhatják). 

 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető 

jóváhagyásával válik érvényessé.  
 

A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. napjától kell beve-

zetni.  

 

A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. 

10.4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető. 

 

A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől, 

intézményvezető-helyettestől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők fogadóóráján vagy 

(ettől eltérően) a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

 

A pedagógiai program megtekinthető: 

- az iskola honlapján (www.zugloihajos.hu) 

- az iskola (kis)tanári szobájában 

- az iskola fenntartójánál 

- az iskola könyvtárában 

- az intézményvezetőnél. 

 






