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BEVEZETÉS: 

Emberi jogok-gyermeki jogok 

TÖRVÉNYEK 

Magyarország Alaptörvénye 

(2011. április 25.) 

2013. évi V. törvény 

a Polgári Törvénykönyvről 

2012. évi II. törvény 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

2011. évi CCXI. törvény 

a családok védelméről 

2011. évi CLXXIX. törvény 

a nemzetiségek jogairól 

2011. évi CXII. törvény 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

2011. évi CXI. törvény 

az alapvető jogok biztosáról 

2003. évi CXXV. törvény 

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

1997. évi XXXI. törvény 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

2015. évi XCII. törvény 

az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni 

védelméről szóló Egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények 

módosításáról 

2012. évi C. törvény 

a Büntető Törvénykönyvről 

2011. évi CCVI. törvény 

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 

közösségek jogállásáról 

2009. évi CXXV. törvény 

a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról 

2009. évi VI. törvény 

a Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről 

2007. évi XCII. törvény 

a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó 

Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről 

2003. évi LXXX. törvény 

a jogi segítségnyújtásról 

1999. évi XL. törvény 

a Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 
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Európai Kartájának kihirdetéséről 

1998. évi XXVI. törvény 

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

1993. évi XXXI. törvény 

az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-

én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről 

1991. évi LXIV. törvény 

a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény 

kihirdetéséről 

1976. évi 9. törvényerejű rendelet 

az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott 

Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről 

KORMÁNYRENDELETEK 

321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 

a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 

az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai 

Szakértői Névjegyzékről 

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról 

1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet 

az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és 

szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről 

MINISZTERI RENDELET 

40/1999. (X. 8.) OM rendelet 

az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa Hivatalának feladatairól és működésének szabályairól 

 

Köznevelési szakmai jogszabályok: 

TÖRVÉNYEK 

2020. évi LXXXVII. törvény 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 

2011. évi CXC. törvény 

a nemzeti köznevelésről 

2001. évi C. törvény 

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 

KORMÁNYRENDELETEK 

284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról 
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31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek 

módosításáról 

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 

az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 

a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

MINISZTERI RENDELETEK 

27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 

a 2020/2021. tanév rendjéről 

14/2020. (IV. 16.) EMMI rendelet 

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet 

a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 

a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 

a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet 

a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 

40/2002. (V. 24.) OM rendelet 

az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat 

egyes köznevelési szakmai testületekről 

HATÁLYON KÍVÜL KERÜLT JOGSZABÁLYOK 

196/2020. (V. 12.) Korm. rendelet 

a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával, továbbá a hallgatói 

hitelrendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 

(hatálytalan: 2020. V. 15.) 

175/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő 

megszervezéséről szóló 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról 

(hatálytalan: 2020. V. 3.) 

119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő 
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megszervezéséről 

(hatálytalan: 2020. VI. 18.) 

5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 

a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) 

Korm. rendelet módosításáról 

(hatálytalan: 2020. II. 10.) 

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 

a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról 

(hatálytalan: 2020. II. 8.) 

13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 

a 2018/2019. tanév rendjéről 

(hatálytalan: 2020. VI. 1.) 

4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet 

a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 

(hatálytalan: 2020. II. 8.) 

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

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

(hatálytalan: 2020. II. 8.) 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 

a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

(hatálytalan: 2020. II. 8.) 

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 

az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és 

kiadásáról 

(hatálytalan: 2020. II. 8.) 

 

Munkajog, közalkalmazotti jog, pedagógusok kedvezményei 

TÖRVÉNYEK 

1992. évi XXXIII. törvény 

a közalkalmazottak jogállásáról 

2012. évi LXXXVI. törvény 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti 

rendelkezésekről és törvénymódosításokról 

2012. évi I. törvény 

a munka törvénykönyvéről 

1996. évi LXXV. törvény 

a munkaügyi ellenőrzésről 

1995. évi CXVII. törvény 

a személyi jövedelemadóról 

1993. évi XCIII. törvény 

a munkavédelemről 
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KORMÁNYRENDELETEK 

30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek 

módosításáról 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 

vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 

MINISZTERI RENDELETEK 

15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet 

a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről 

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 

a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

31/2004. (XI. 13.) OM rendelet 

az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az 

Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről 

 

HATÁLYON KÍVÜL KERÜLT JOGSZABÁLYOK 

222/2020. (V. 22.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet során az egyes pedagógusminősítési eljárások lefolytatásáról és az országos 

pedagógiai-szakmai ellenőrzésekről 

(hatálytalan: 2020. VI. 18.) 

105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi 

Akcióterv keretében történő támogatásáról 

(hatálytalan: 2020. VI. 18.) 

24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet 

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

30.) Korm. rendelet módosításáról 

(hatálytalan: 2020. VII. 3.) 
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 „Mindenkinek a neki megfelelő nevelésben, oktatásban kell részesülnie, azaz minden 

gyereknek joga van a neki megfelelő nevelésre és oktatásra.” 

                                                                                                    Loránd Ferenc 

 

ISKOLÁNK BEMUTATÁSA 

„ A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell” 

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

 

Olyan iskolát szeretnénk: 

- ahol érték a szilárd tudás, a biztos ismeretek átadása, ahol az érzelmi 

intelligencia fejlesztése, empátia kiemelt szerepet kap, 

- ahol építhetünk a gyermekekben lévő természetes kíváncsiságra és 

tudásvágyra, meg tudjuk őrizni a tanulás iránti motivációjukat, a tehetséges, 

sajátos nevelési igényű, szociális hátrányokkal küzdő gyerek lehetőséget kap 

képességei kibontakoztatására, 

- ahol nem a pedagógus az egyetlen tudás birtokosa, hanem képes a kollaboratív 

munka megteremtésével facilitátorrá válni. (segít a tanulói csoportoknak 

megérteni a közös céljaikat, segíti a megtervezését annak, hogyan érjék el 

ezeket), 

- ahol a partnerközpontú szemlélet révén szoros együttműködés jöhet létre 

diákok, pedagógusok, szülők és külső partnerek között. 

 

MIÉRT JÓ A HARMATBAN TANULNI? 

 

- Emelt szintű énekes osztályainkban szívből dalolhatsz és hangszereken játszhatsz 

- Részese lehetsz az „Aktív tanulás - aktív mozgás” új módszertani programunknak 

- Első osztálytól tanulhatsz angolul, melyet a nemzetközi Erasmus + programjaink során 

is gyakorolhatsz 

- Néptáncot tanulhatsz alsó tagozaton, 8. évfolyamosként keringőzhetsz  

-  Hagyományőrző programjainkon játszhatsz, alkothatsz kedvedre 

- Tehetségpontként lehetőséget adunk tehetséged kibontakoztatására, szakkörök és 

versenyek keretében  
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- Örökös ÖKO iskolásként részese lehetsz a természettudományos és fenntarthatósági 

programjainknak, kirándulásokon, Föld napja programokban vehetsz részt 

- Digitális írástudásod fejlesztheted projekteken keresztül 

- Új kosárcsarnokunkban megtanulhatsz kosarazni, testnevelés órákon magas szinten 

sportolhatsz 

- Boldog tagja lehetsz a „Boldog iskola címet” elnyerő iskolánknak 

 

 

ISKOLÁNK TÖRTÉNETE, LEGFONTOSABB JELLEMZŐI 

 

A Kőbányai Harmat Általános Iskola a X. kerület egyik legnagyobb intézménye, Óhegyen 

található. Jól felszerelt tantermeikben a tanulói létszám évek óta 520 körül alakul.  A nagy 

udvarunk, és egy új kosárcsarnok, kedvező feltételeket biztosít a sportélethez, a szabadidős 

tevékenységekhez. Sokat teszünk a külső és belső tereink esztétikus, barátságos kialakításáért. 

Iskolánkat 1965. szeptember 1-én alapították Budapest X. kerületében, a kőbányai Óhegyen. 

Alapításakor, a kerület egyik legmodernebb, 12 tantermes intézményének számított. A 

tanulólétszám növekedése miatt, azonban hamarosan az épület bővítése vált szükségessé, így 

szintenként 2 tanteremmel bővült az épület.   

2012-ben a Kőbányai Önkormányzat egy EU-s (KEOP) pályázat segítségével 

energiahatékonyságot javító felújítást hajtott végre, melynek során teljes homlokzati 

nyílászárócsere, és szigetelés történt.  

A 80-as évek elején emelt ének oktatást indítottunk. Az ének-zene magas szintű oktatása ettől 

kezdve hagyomány intézményünkben. Két kórusunk is működik a Harmatcsepp alsó 

tagozaton és a Harmat Gyermekkar felső tagozaton. 2018-ban a szülők és pedagógusok 

részvételével megalakult felnőtt kórusunk is. Mindhárom kórus nagy sikerrel szerepel a 

karácsonyi hangversenyeken, a Zenei Világnap alkalmával, illetve kerületi, iskolai 

rendezvényeken. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti 

Iskolával régóta kiemelkedő intézményünk kapcsolata. Az iskolánkban a zenetanulást 

megkönnyítendő kihelyezett tanszakok működnek (zongora, hegedű, gitár, trombita, fuvola, 

szolfézs).  

 A művészeti nevelés területén a tánc is központi szerepet kap iskolánkban. 2000-ben a 

néptánc oktatása is bekerült az iskola helyi tantervébe, melyet a technika tantárggyal bontva 

oktatunk alsó tagozaton, az 5 testnevelés óra keretein belül.   
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Az 1986/87-es tanévtől négy idegen nyelvet is oktattunk. Ezek angol, francia, német és olasz 

nyelvek voltak. Jelenleg angol nyelvet tanul minden diákunk. Az angol nyelv tanulására 1. 

osztálytól kezdve van lehetősége a hozzánk jelentkező gyerekeknek.  Ezen kívül olasz és 

francia szakkörön bővíthetik nyelvtudásukat az érdeklődő tanulók. Három uniós  pályázatunk, 

két Comenius projekt, és a 2019-ben záródó Erasmus+ „Digitális állampolgár  3.0” című 

nemzetközi projektek keretében iskolánk diákjai megismerkedhettek más országok oktatási és 

kulturális környezetével,  illetve gyakorolhatták az angol nyelvet. 

A 2006-2007-es tanévtől négy éven keresztül kis létszámú logopédiai osztályokat indítottunk, 

amely a 2017-2018-as tanévtől megszűnt. 

 Iskolánk vonzáskörzetébe a környező lakótelep tartozik, a társas-, illetve családi házas 

környezet. Tanulólétszámunk a demográfiai változások következtében a 90-es évek elején 

jelentősen csökkent, ám mintegy tíz éven keresztül 460 fő körül stabilizálódott. Az elmúlt öt 

év során évről- évre növekvő tanulólétszámmal számolhattunk, átlagosan 520 diák. Mindez 

azt jelzi, hogy iskolánkat szívesen választják gyermekeik számára a szülők. 

Személyiségfejlesztő programokkal, számos szakköri lehetőséggel élhetnek a kiszűrt 

tehetségígéreteink. Diákönkormányzatunk működését iskolai „családi fesztiválok” -ok, 

színvonalas DÖK napok jelzik. 

Iskolánk igyekszik a szülőkkel való jó kapcsolat kiépítésére és ápolására. A szülők kéréseit, 

javaslatait figyelembe véve alakítjuk ki iskolai programunkat. A „Nyitott Kapuk” keretében 

megrendezett programjainkon, fesztiválokon (Szüreti mulatság, Karácsonyi Hangverseny, 

Adventi vásár, Mesterségek Udvara, Farsang, Projektzárók, Iskolába lépegető) sok érdeklődő 

szülőt látunk vendégül. 

Kiemelkedő hagyományőrző programunk a nyárelőn megrendezésre kerülő „Mesterségek 

udvara” iskolai rendezvényünk, mely a népi mesterségek körébe kínál bepillantást, és egyben 

lehetőséget biztosít néptánccsoportjaink bemutatkozására.  

2019-ben felépült és átadásra került az új kosárcsarnok a Kőbányai Önkormányzat, a 

Kőbányai Darazsak-Zsíros Akadémia és a Magyar Kosárlabda Szövetség támogatásával. A 

terem két részre oszthatósága kiváló körülményt biztosít a színvonalas testnevelés órák 

megtartására. Mellette felújított tornatermünk is hozzájárul ehhez. 

 2020 szeptemberétől egy pilot program keretében, az aktív tanulás lehetőségeinek 

megvalósítására egy új  módszer kerül bevezetésre 1. osztályban. Az osztályban folyó oktatás 

középpontjában az AKTÍV tanulás áll. A Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia és a Harmat 
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Általános Iskola együttműködése eredményeképp az egyesület számára megfelelően képzett, 

a sportok, elsősorban a kosárlabda iránt motivált tanulók, tehetségek felismerése, gondozása 

valósul meg. A mozgástanulás mellett, a mozgással tanulás módszertanát valósítjuk meg 

különböző műveltségi területek összekapcsolásával: angol nyelv, matematika, magyar, 

természettudomány, művészeti (ének, rajz) tanítási órákon. Ez a módszertani koncepció, az 

iskola egészét átfogó szemléletté válhat a későbbiek során: Mozgástanulás - mozgással 

tanulás: ahol a mozgás, cél és eszköz is egyúttal. 

Az élménypedagógia, illetve a projektoktatás mellett a digitális írástudás fejlesztése is szilárd 

alapokat ad tanulóinknak, melyekre biztonságosan építhetnek további tanulmányaikban.  

A gyermekek értelmi- érzelmi intelligenciájának fejlesztése is fontos számunkra, harmadik 

alkalommal nyertük el a „Boldog Iskola” címet. Tehetségpontként kiemelten kezeljük az 

éneke-zene, az idegen nyelvi készségek, és a logikai gondolkodás fejlesztését. Tanulóink 

sikeresen vesznek részt országos, budapesti és kerületi versenyeken. 

A környezettudatos nevelés folyamatosan épül be az iskola életébe az iskola környezetének 

zöldítésével, szelektív hulladékgyűjtéssel. 

2020-2021-es tanévtől közösen létrehozzuk, a Cselekedjünk Alapítvánnyal kötött 

együttműködés alapján a Harmat Kreatív Közösségi és Tankertet. 

2007. óta Ökoiskola vagyunk. 2010-ben elnyertük az „Örökös ÖKO iskola” címet. 

Törekszünk rá, hogy a fenntarthatóság pedagógiáját beépítsük mindennapjainkba. 

Az ambiciózus tanári kar, az autonómiát biztosító iskolavezetés hozzájárult ahhoz, hogy 

színvonalas, a partnerek igényeinek megfelelő munka folyjék iskolánkban. 

Iskolánkat a Harmat88 Alapítvány támogatja, anyagilag is hozzájárul a nevelő-oktató 

munka színvonalának emeléséhez, tevékenységeink bővítéséhez, illetve a tárgyi feltételeink 

javításához. Tanulóink számára szabad mozgásteret és egészséges körülményeket szeretnénk 

biztosítani, ezért a Harmat88 Alapítvány és a szülők támogatásával iskolai játszóteret 

hozunk létre. 

 

MÓDSZERTANI INNOVÁCIÓK:  

 

 AKTÍV TANULÁS- AKTÍV MOZGÁS program kidolgozása felmenő rendszerben , 

1. osztály indítása 2020-2021-es tanévben 

 Longitudinális mérőcsomag bevezetése alsó tagozaton, Edia rendszer 
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 „Boldog iskola” cím 2018/2019 és 2019/2020-es 2020/2021 tanévekben, Pozitív 

Pedagógia 

 Projektmódszer, mely több tantárgy koncentrációjára ad  lehetőséget, Már működő 

projektjeink: Föld napja, Tengerek élővilága, Biztonságos Internet, Pénzügyi 

gazdálkodás, Október 23. Nemzeti ünnepünk interaktív megünneplése, 

évfolyamonként a Helytörténeti Múzeum bevonásával. 

 Projektheteken való aktív részvétel: Digitális Hét, a Fenntarthatósági Hét , Pénz7 

 „Légy motivált, olvass jól és sokat” az értő olvasást fejlesztő módszertan 

 Élménypedagógia: Geoda Ásvány- és Őslénykiállítás, Fizika-ELTE-

természettudományos illetékesség, Múzeumi órák, Élő környezet órák, 

TÁBLÁCSKÁK a pozitív pszichológia szemlélete a rajz órákon 

 Fejlesztő foglalkozások: Mozgáskotta segítő programmal  

 Harmat Kreatív Közösségi és Tankert – az ökológiai szemléletformálás és 

kísérletezés, a természetes környezet körfolyamatainak bemutatása, átélése, 

Fenntarthatóság, 2020-as Új NAT szerint az 5. évfolyam tantervének része 
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ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA 

 

NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁNK ALAPELVEIT KIALAKÍTÓ ÉRTÉKEK: 

 

Alapelveinket az alábbiakban megfogalmazott legfontosabb emberi és erkölcsi értékeket 

alapján határozzuk meg. 

 

Közösen elfogadott legfontosabb értékek: 

 tolerancia, türelem, egymás tisztelete, megbecsülése,  

 humanizmus, szeretet, elfogadás, 

 hazaszeretet,  

 becsületesség, igazságosság, őszinteség, bizalom, 

 a természet tisztelete, védelme, környezetünk megóvása a jövő nemzedék számára, 

 önfegyelem, önismeret, példamutatás, 

 pontosság, igényesség és kitartás a munkában, 

 a tudás, a munka, az értékteremtés megbecsülése, felelősségtudat 

 önállóság, szabadság, mások szabadságának tisztelete, 

 esztétikai, művészeti értékek, az egyetemes és nemzeti kultúra tisztelete, 

 derű, humor, mely átsegít a gondokon. 

 

Pedagógiai nevelő-oktató munkánk során az előbbiekben felsorolt értékek közvetítését 

alapfeladatnak tekintjük, nevelő-oktató munkánkat ezen értékek mentén végezzük. 

 

Legfontosabb alapelveink nevelő-oktató munkánkban:  

 

 a gyermekek egész személyiségének, testi, szellemi és mentális képességeinek 

fejlesztése álljon a középpontban,  

 a gyermekek fejlesztése érdekében kiemelten kezeljük a kiemelt fejlesztési 

területeket és a tanulói kulcskompetenciákat, 

 minden gyermek kapja meg a lehetőséget ahhoz, hogy megtalálja azt, amiben

 tehetséges, 



 

Kőbányai Harmat Általános Iskola 1104 Budapest, Harmat utca 88. 

 

15 

 mindenki számára nélkülözhetetlen általános műveltségnek azokat a szilárd alapjait 

sajátíttassuk el tanulóinkkal, amelyekre biztonságosan építhetik további 

tanulmányaikat, és mutassunk utat ahhoz, hogyan bővítsék önállóan ismereteiket,  

 széleskörű tevékenységkínálattal minél több területen képezzük diákjainkat, 

megadva a lehetőségét a későbbi, érett korban történő pályaválasztásnak. 

 Az egységesség és a differenciálás elvének figyelembevételével az alábbi 

prioritásoknak kívánunk megfelelni: 

 a diákok előzetes ismereteire építve, belső motivációjuk figyelembevételével, 

cselekedtetve fejlesztjük őket 

 az egyéni képességeik figyelembe vételével oktatunk, ellenőrzünk, értékelünk, 

  változatos tanulásszervezési formákat alkalmazunk, a kooperatív technikák 

előtérbe helyezését szorgalmazzuk 

 A különleges bánásmódot igénylő gyermekeket - SNI, BTM, kiemelten tehetséges  

igényeik figyelembe vételével fejlesztjük. 

 nagy figyelmet fordítunk az emberiség jövőjét meghatározó közös problémákra, az 

egész világot átfogó kérdésekre vonatkozóan hangsúlyozzuk: környezetünket, a 

Földet, az emberiséget, az egyes közösségeket fenyegető veszélyek 

csökkentésének fontosságát. 

 kiemelt jelentőséggel bír elveink sorában a nemzeti hagyományaink megismerése, 

ápolása, más népek iránti nyitottság, megértés. 

 

Alapelveink megfogalmazása már meghatározza céljainkat, feladatainkat is, melyek nem 

különülnek el egymástól. 

Cél: az a végső állapot, amelyet a neveléssel, mint tevékenységgel el kívánunk érni. 

Feladat: azok a tennivalóink, amelyeket a cél felé való haladás érdekében el kell 

végeznünk. 

A nevelő-oktató munka mindennapos feladatai a kitűzött célok lebontásából adódnak. 
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Céljaink és feladataink: 

 

Alsó tagozatunkon az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszában (1-4. évfolyam) 

Cél: 

 megóvjuk az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés és a tanulás iránti 

érdeklődést és nyitottságot, és segítsük a gyermekek természetes fejlődését; 

 a gyermekeket az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe zökkenőmentesen átvezessük; 

 a játékosságot megőrizve, tapasztalás útján a gyerekek minél több érzékét, 

készségét és képességét fejlesszük az iskolai, közös tevékenység során; 

 fogékonnyá tegyük tanulóinkat saját környezetük, a természet, a társas 

kapcsolatok, majd a társadalom értékei iránt; 

 teret és lehetőséget nyújtsunk a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának 

kielégítésére; kialakítsuk bennük az egészséges életmódra való igényt; 

 a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket 

közvetítsünk, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszünk. 

 

Feladataink: 

Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll, s ennek 

érdekében meg kívánjuk ismerni, s fejleszteni képességeiket, készségeket. 

 

 A kisgyermekekben a felelősségtudat, a kitartás képességének a fejlesztése, 

mely a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épít, és a tanulók ez által motiválttá 

válnak a munkában, a tanulásban.  Ezzel gazdagítani szeretnénk a gyermekek 

érzelemvilágát is; 

 Példákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és   problémamegoldáshoz; 

 Megalapozzuk a gyermekek tanulási szokásait; 

 Kibontakoztatjuk egyéni képességeiket; 

 Segítjük a tanulási nehézségekkel küzdőket; 

 Csökkentjük az eltérő szociális-kulturális környezetéből vagy az eltérő ütemű  

fejlődéséből fakadó hátrányaikat; 

 Tanulóinkban a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket 

tudatosítjuk; 
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 A humánus magatartásmintákat, szokásokat megerősítjük; 

 A gyermekek jellemét formáljuk, mely személyiségük érését szolgálja. 

 

Felső tagozatunkon az alapfokú nevelés második szakaszában  

Célok: 

 folytassuk és erősítsük az első szakasz (alsó évfolyamok) nevelő-oktató munkáját, 

a képességek, készségek fejlesztését; 

 a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában figyelembe vesszük, hogy ez az 

egységes rendszert képező szakasz két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra 

tagolódik; 

 a 10-12 éves tanulóink gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett 

tapasztalataikhoz  

 13-14 éves kortól a tanulóink ismeretszerzési folyamatában előtérbe kerül az 

elvont fogalmi- és elemző gondolkodás; 

 együtt neveljük a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, 

képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket a differenciálás 

eszközrendszerének segítségével; 

 tanulóinkat – érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően – 

készítsük fel a továbbtanulásra, a társadalomba való majdani beilleszkedésre; 

 készítsük fel tanulóinkat jogaik, kötelességeik törvényes gyakorlására. 

 

Feladatok: 

 fejlesztjük tanulóinkban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a 

környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolataikhoz szükségesek; 

 a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során 

fejlesztjük tanulóink önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, 

segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját; 

 olyan helyzeteket teremtünk, amelyekben tanulóink gyakorlati módon 

igazolhatják megbízhatóságuk, becsületességük, szavahihetőségük értékét; 

 tudatosítjuk tanulóinkban a közösség demokratikus működésének értékét és 

általánosan jellemző szabályait; tisztázzuk az egyéni- és közérdek, a többség és 

kisebbség fogalmát, fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való 

viszonyában; 
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 kiterjesztjük a tanulói demokratikus normarendszert a természeti és az épített 

környezet iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra; 

 fejlesztjük tanulóinkban a nemzeti hagyományok és a különböző kultúrák 

megismerése iránti igényeket; erősítsük tanulóinkban az Európához való 

tartozás tudatát. 

 

Kiemelt fejlesztési területek 

 

Erkölcsi nevelés 

Etika/Hit- és erkölcstan órák, osztályfőnöki órákon célzottan foglalkozunk tanítványaink 

erkölcsi nevelésével. Az iskolai élet minden területén magatartásmintát adunk, s az egyes 

szaktárgyak kínálta erkölcsi tartalmakra is felhívjuk figyelmüket. A Diákönkormányzat saját 

„Etikai kódexet” fogalmazott meg, melynek betartását elvárja tagjaitól. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Alsósaink szakértő segítségével, „Kőbányai sétákon” ismerkednek közvetlen környezetükkel. 

A humán tárgyak – történelem, irodalom – célzottan foglalkoznak tanítványaink 

magyarságtudatának kialakításával, fejlesztésével. A reáliák oktatása során híres magyar 

tudósok eredményeivel ismerkednek. Hagyományőrző programjaink, néptánc-oktatásunk, 

színvonalas nemzeti ünnepeink, népdalénekeseink-, citerásaink előadásai, a „Mesterségek 

udvara” című rendezvényünk kiemelten segíti a magyarságtudat fejlesztését. Szabadidős 

foglalkozásokon népi játékokkal ismerkednek tanítványaink.  

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Házirendünk szabályainak követése, a diákönkormányzat munkájában való részvétel, az 

„Erőszakmentes kommunikáció” alapszabályai szerinti kapcsolatteremtés képezi a 

demokráciára nevelésünk alapját. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Iskolánk csatlakozott a Boldog Iskola programhoz. Ennek keretében évenként minimum egy 

csoportban havi egy boldogságórát tartunk. Osztályfőnöki órákon, drámapedagógiai 

foglalkozásokon, önismereti tréningen célzottan törekszünk tanítványaink önismeretének, 

társas kultúrájának fejlesztésére. Erdei iskola programunk jó lehetőséget kínál az együttélés 

szabályainak gyakorlására. Énekkari fellépések, ünnepségek sajátos lehetőséget jelentenek 

tanítványaink társas kultúrájának fejlesztésére. Kiemelt program a Karácsonyi koncert 

megtartása. 
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A családi életre nevelés 

Alsóban szorgalmazzuk, hogy a nap reggeli ráhangoló beszélgetéssel kezdődjön. Dráma 

szakkörök, irodalom órák is lehetőséget kínálnak a családi életre nevelésre 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Aktív tanulás-aktív mozgás elsős osztály indítása a 2020-2021-es tanévben 

 Az „Aktív tanulás” osztály a 2020/2021-es tanévben, a Kőbányai Harmat Általános Iskola és 

a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia együttműködésének eredményeként indul útjára. Az 

osztály, mint tagozat, közösen kialakított rövid-, közép- és hosszútávú pedagógiai és 

sportszakmai célok és módszerek mentén kezdi meg működését, amely során elsődleges 

célként egészségtudatos, rendszeres testmozgást végző, a testmozgáshoz pozitív attitűdökkel 

viszonyuló tanulói fejlődés elérése a cél, ami megfelelő alapját képezi az egyesületi sportnak, 

kiemelt tekintettel a kosárlabdára. A rendszeres fizikai aktivitás, testmozgás nemcsak 

sportági, illetve testnevelés órai vonatkozásban fontos része az osztály életének, hanem 

kiemelten fontos, rendszeresen megjelenő eleme az iskolai életnek:  

 Egészség és környezetnevelési programunk szerint fejlesztjük tanítványainkat. Lehetőség 

szerint alsó tagozatos osztályaink néptáncot tanulnak a testnevelés óra keretein belül. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Osztályfőnöki órákon a téma elméleti feldolgozása történik. Harmat napon tanítványaink 

szüleikkel együtt dolgoznak iskolánk környezeti kultúrájáért. ÖKO-vállalásaink sorában 

madáretetés, kertgondozás, szelektív gyűjtések sora található. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

„A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles 

képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja”1 

Segítjük a tanulókat abban, hogy megértsék a nem fenntartható és fenntartható fejlődés 

különbségeit. A pedagógus megkeresi annak feltételeit, hogy kihasználja saját szakterületén, 

illetve intézményében a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai lehetőségeit. Lehetővé teszi a 

tanulók számára, hogy saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájáruljanak a 

fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik, segíti őket abban, hogy 

kreatívan gondolkodjanak a lehetséges jövőről. 

A természettudományos terület támogatására elindult a tanulók érzékenyítése, 

természettudományos érdeklődésük, motivációjuk erősítése. Ezt elsősorban egy 

tevékenységalapú, kísérletekre épülő fizika szakkör indításával, illetve a 

                                                 

1 326/2013 Korm. rendelet 7.§ (2) (g) pont 
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természettudományos versenyekre való felkészítéssel és a különböző versenyekre való 

benevezések támogatásával lehet elérni. Célunk a minden évben meghirdetett 

„Fenntarthatósági hét” programjain való részvétel.  

ÖKO-iskolaként vállalásainknak megfelelően környezettudatos diákokat nevelünk. 

Pályaorientáció 

A pályaválasztás alapja a helyes önismeret. Osztályfőnöki órákon, a Géniusz program 

keretében személyiségfejlesztő csoportokban fejlesztjük tanulóink önismeretét. DÖK nap 

keretében szakmákkal ismerkedhetnek diákjaink autentikus forrásból, különböző szakmák 

képviselőitől tanulva.  

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

PÉNZ7 

Elsősorban történelem és matematika órák keretében valósítjuk meg tanítványaink gazdasági 

és pénzügyi nevelését mind felső mind alsó tagozaton. A szakkörök is jó lehetőséget 

jelentenek az érdeklődő diákok számára. ÖKO iskolaként is tudatosítjuk az energiával való 

takarékoskodás fontosságát 

Médiatudatosságra nevelés, az internet tudatos használata 

Célzottan foglalkozunk a témakörrel, ám már az alsósok esetében is célszerű a gyermekek 

média fogyasztási szokásainak felmérése, s a szülők figyelmének felhívása a korlátlan 

médiafogyasztás veszélyeire. Családi nap keretében a terület szakembereinek segítségével, 

illetve szülői értekezleteken kívánunk a témával foglalkozni.  

A tanulás tanítása 

Alsósainknak a tanórákon kívül, délutáni tanulásirányítás keretében tanulás-módszertani 

segítséget adunk. A differenciált tanulásirányítás egyénre szóló segítséget jelent.  Az 

önművelődési lehetőségek tárházát bővíti könyvtári kínálatunk, s informatikai eszközparkunk. 

Szaktanáraink tantárgyspecifikus tanulási tanácsokkal látják el diákjaikat.  

Iskolánkban folyó nevelő-oktató munkaeszköz- és eljárásrendszer 

A nevelési eszköz az a módszer, amellyel, mint a tevékenységformával a nevelési folyamat 

megvalósul. 

Tanulóinkat igyekszünk pozitív tevékenységekre késztetni, gyengítve a negatív hatásokat. 

Nevelési eljárásainkat alkalmazzuk céljaink elérése érdekében. 

A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás érdekében alkalmazott módszereink: 

 az oktatásban alkalmazott módszerek; 

 minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép; 

 bírálat, önbírálat; 
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 beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás; 

 előadás, vita, beszámoló. 

 Ösztönző módszerek: helyeslés, bíztatás, megbízás, elismerés, ígéret, dicséret; 

 gyakorlás, követelés, ellenőrzés, értékelés, szóban vagy írásban, osztályozás; 

 játékos módszerek; 

 A pozitív magatartásra ható módszereink: helyeslés, ösztönzés, bíztatás; 

elismerés, dicséret, jutalmazás; 

 felszólítás; a helyes cselekvés elvégzésének segítése, ellenőrzése 

 A negatív viselkedés kialakulása elleni módszerek: felügyelet; ellenőrzés;   

figyelmeztetés; intés, elmarasztalás, tiltás; büntetés a törvényi előírások figyelembe 

vételével. 

 

A TELJES KÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK, EGÉSZSÉGNEVELÉSI 

ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK 

 

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, 

életfeltételeinek javítását szolgálja, amelynek célja az életminőség, ezen keresztül az 

egészségi állapot javítása, olyan problémakezelési módszer, amely az iskola közösségének 

aktív részvételére épít. 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat 

rendszeres végzését jelenti a nevelési-oktatási intézmény partneri kapcsolati hálójában 

szereplők ésszerű bevonásával: 

 egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termelés helyi fogyasztás 

összekapcsolásával); 

 mindennapi testnevelés/testedzés minden tanulónak (ennek része a tánc is) 

 a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 

módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával 

(ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi rítusjátékok stb.); 

 számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, 

balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési 

tematika oktatása. 

Fontos része az egészségnevelési programnak az is, hogy segítsen a tanulókban kialakítani 

olyan készségeket, amelyek lehetővé teszik saját magatartásuk kedvező irányú befolyásolását. 
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Az egészségfejlesztési program hozzásegíti a tanulókat 

- az egészséges életvitel kialakításához, 

- a helyes értékrend felépítéséhez,  

- az egészségvédelem kérdéseinek megismeréséhez, 

- az életmóddal kapcsolatos - biológiai-pszichés - tennivalók elsajátításához 

- a képességek erősítéséhez, fejlesztéséhez, 

- az egészségre káros szokások megismeréséhez, kiküszöböléséhez. 

Mindennek legyen figyelemfelkeltő, tájékoztató, motiváló szerepe az egészség-érték 

tudatosításában. Ezek birtokában képesek lesznek egészségük megőrzésére, a betegségek 

megelőzésére, az egészséges személyiség kimunkálására, a helyes egészségmagatartás 

kialakítására. A programba beépül a folyamatkövetés és az eredményvizsgálat. Ehhez idő 

kell, fontos a többszintűség, a célok, feladatok követhetősége.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai 

alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen 

- az egészséges táplálkozás, 

- a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

- a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

- a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

- a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

- a személyi higiéné területére terjednek ki.  

Az egészségvédő életvitelhez szükséges képességek kialakítása hosszú folyamat, ezért 

elválaszthatatlan a nevelési folyamat egészétől. 

Alapelve, célja:  

 az egészségkulturáltság emelése, 

 olyan tulajdonságok kifejlesztése, amelyek hozzásegítenek a tudás 

hasznosításához, 

 a tanulók segítése a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az 

egészséges életmód kialakításában és megtartásában, 

 az életvezetési képességek fejlesztése, 

 a tanulók felelősségérzetének fejlesztése egészségük megőrzéséért, 

 a tanulók felkészítése a stressz-hatások feldolgozására, 

 a környezeti- és egészség-tudatosság erősödésének előkészítése, 
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 a mindennapi testedzés megvalósítása a tanulók számára, 

 a mentálhigiénés nevelésre való kiterjedése. 

Tartalma: 

 az egészségfejlesztéssel összefüggő célok, feladatok, 

 a feladatok végrehajtását szolgáló program, 

 az iskola-egészségügyi szolgálat munkája. 

Kapcsolódó szakanyagok: 

módszertani szakanyag a tanulók fizikai állapotának méréséhez és minősítéséhez,  

módszertani anyag a mindennapos testneveléshez, 

Az egészségnevelés fő jellemzői: 

 az egészség megtartása, fokozása, 

 az egészség visszaszerzésére irányuló és a 

 személyiség formálását elősegítő tevékenység. 

Területei: 

 Egészségmegőrzés, a helyes életmód kialakítása 

 Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség 

 Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében 

 Öltözködés 

 Higiénia, tisztálkodás 

 Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta, egyéb 

szenvedélybetegségek és függőségek) megelőzése  

 Ésszerű napirend kialakítása 

Szűrővizsgálatok 

Iskolánk minden tanulóját a védőnő és a gyermekorvos, egy általuk elkészített, az iskola 

vezetőségével egyeztetett terv szerint szűri. 

A vonatozó ágazati jogszabályok alapján az alábbiak szerint foglalhatjuk össze az iskolai 

egészségvédelem főbb feladatait: 

 Ismertesse meg az emberi szervezet működésének és a természeti, társadalmi, 

pszichés környezet kölcsönhatásának törvényeit. 

 Fejtse ki az egészséges táplálkozásra, életmódra, valamint az egészséges környezet 

megteremtésére vonatkozó tudnivalókat, buzdítson azok megtartására. 

 Valósítsa meg a személyes testi és lelki higiénia követelményeit. 
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 Szorgalmazza a testmozgás, aktív életmód, a sportolás rendszeressé tételét. 

 Szolgáltasson módszereket (döntési helyzetmegoldásokat) a stresszhelyzetek 

megelőzésére és feloldására, a konfliktusok kezelésére. 

 Ismertesse a szexuális kultúrával és a családtervezéssel, a nemi úton terjedő 

betegségek megelőzésével kapcsolatos tudnivalókat. 

 Tudatosítsa a szenvedélybetegségek káros hatásait és a rászokás elkerülésének 

módját. 

 Ismertesse meg a tanulókkal az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének 

feltételeit és lehetőségeit. 

 Adjon gyakorlati tanácsot, az egészséget és a testi épséget veszélyeztető tényezők, 

balesetveszélyek elkerülésének módjára, a lehetőségekhez mérten tanítsa meg az 

elsősegélynyújtás elemi tennivalóit. 

 Fejlessze ki a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást. 

Az iskolai teljes körű egészségfejlesztés színterei: 

Életviteli feladatok 

Tanórai feladatok 

Tanórán kívüli feladatok 

Életviteli feladatok 

Az iskolai élet a nevelés-oktatás színtere. A nevelés dimenziói közt az egyik, ám meghatározó 

tényező az egészség iránti igényre nevelés. A szó tartalmának meghatározása sugallja a 

feladatokat. 

Az általános iskoláskorú gyermek és kamasz iskolában eltöltött idejét számtalan tevékenysége 

közt jellemezhetjük az egészsége megóvása érdekében végzett tevékenységekkel is. A napi 

rutinban a tanító/tanár folyamatosan neveli, megszólítja a gyermeket az elvárt higiéniai 

szokások betartására, az életviteli szokások kialakítására, azoknak mögöttes tartalmára. 

Az egész napos iskola keretében számtalan lehetőség és szükség mutatkozik az 

egészségnevelésre. Az életkori sajátosságok figyelembevételével ezeknek a szokásoknak, 

elvárásoknak a beépítése a gyermek személyiségébe elsődleges feladatunk. 

 

Tanórai feladatok 

Az egészséges életmódra nevelés tananyagának tervezésénél megfogalmazott célok és 

feladatok: 
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 járuljon hozzá a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez, 

 életmódjuk, szokásaik értékekkel történő kialakításához, 

 eddze akaratukat mentálisan, fizikálisan, szociálisan, 

 bővítse ismereteiket. 

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés: 

Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés óra, biológiaóra, 

egészségtan modul, természetismeret, irodalom, technika stb. 

„Egészségóra” (a védőnő vagy meghívott előadó foglalkoztató előadása) 

Tanórán kívüli feladatok: 

 Szakkörök  

 Egészségnevelési akciók (előadás, témanap, témahét, projekt, egészségnap) 

 Előadások, csoportfoglalkozások, kiállítások 

 Rendszeres, egészséges környezetben végzett túrák 

Mindennapi testedzés megvalósítása: 

 Testnevelés órákon  

 Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében 

 Egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva, biztosítva a tanulók szervezett 

sportolási részvételét 

 Sportversenyek lebonyolítása 

A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe.  

Egészségfejlesztést segítő hasznos módszerek: 

Játékok, foglalkoztató előadások, közösségépítés, művészeti programok, projektek  

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: 

Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, osztályfőnökök, szaktanárok, védőnő. 

Külső partnerek: családsegítő szolgálat, szakszolgálati intézmény, egészségügyi 

szolgáltatók  

Egészségnevelés az iskolánkban: 

Fontos szabály: a tájékozottság, a tanulók életkori jellemzői, adottságai, az évfolyamonkénti 

egymásra épülés. 

A témák részletezése: 

- Az egészség fogalma 

- Az egészség, mint érték 
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- Az egészségkultúra kialakítása, fejlesztése 

- Testkultúra, testápolás, testünk felépítése, serdülőkori változások 

- Lelki egészségvédelem 

- Az egészséges fiatal életmódja az iskolában, a családban 

- Az egészséget veszélyeztető tényezők: helytelen életmód, kockázatos viselkedés, 

veszélyes környezet 

- Egészségellenőrző vizsgálatok  

- A betegségek megelőzései 

- Táplálkozás – mozgás 

- Étkezési kultúra – ízlés, szokások, rendszeresség 

- Az étrend szerepe az egészséges táplálkozásban 

- Aktív és passzív pihenés 

- A fittség paraméterei: egészséges táplálkozás, optimális testsúly, a szervezet napi 

edzése  

- Testedzés – eredmény: légzésjavulás, erő- és állóképesség-növelés, 

személyiségfejlesztés. 

- Szabadidő helyes felhasználása – a helyes napirend 

- Az alvás, étkezés, tanulás, testedzés, szabadidő egységes összehangolása, rendszere 

- Rendszeresség 

- A tanulás egészségtana (időbeosztás, hely, testtartás stb.) 

- Kifáradás, jelzőrendszer, a pihenés szerepe – aktív-passzív 

- Vakáció, a szabadidő hasznos eltöltése 

- Testápolás – öltözködés – személyi higiéné 

- Testünk felépítése és védelme 

- Változások a serdülőkorban 

- A külső megjelenés: ápoltság, tisztaság, esztétikum 

- Testünk tisztántartása: testrészek higiéniája, fehérnemű szerepe, testápolószerek, 

napozás és veszélyei 

- Öltözködés, divat, egészség 

- Társkapcsolatok 

- A serdülés hatása a személyiségre 

- Értékrend: önértékelés fejlődése, nagy igazságérzet 

- Káros szenvedélyek – helyes döntések 
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- Élvezeti szerek hatásai 

- Szexuális kultúra: érzelmek, barátság, változások kora, személyiségfejlődés, 

kapcsolati kultúra, nemi egészség, harmónia 

- Egészséges környezet védelme 

- Környezetünk tisztasága: iskola, otthon, utca, természet 

- Víz, levegő, talaj, növény- és állatvilág védelme 

- Környezetvédelmi előírások: környezetkímélő, energiatakarékos 

- Új technológiák káros következményei 

- Hulladék csoportosítása 

- Hulladék gyűjtése: fedett, szelektív, fertőzésveszély 

- Egyéni felelősség a természeti környezetünk iránt 

- Balesetvédelem – elsősegélynyújtás 

- Az emberi test felépítése 

- Az elsősegélynyújtás fogalma, célja, feladatai 

- Tennivalók vészhelyzetben: balesetek, tűzesetek, sebellátás 

- Mindennapos betegségek előfordulása: otthon, szabadidőben, iskolában, utazás közben 

- Korunk veszélyforrásai 

- Elsősegélykészlet 

Az iskola egészségfejlesztési stratégiájának kimunkálása hosszú távú előrejelzés lehet a 

tanulók életminőségében, a romló tendenciák megfékezésében, a javulás feltételeinek 

megteremtésében. Célunk az, hogy megtanítsuk gyermekeinket arra, hogy törődjenek 

magukkal, fejlesszék magukban a teljes ember igényét. Ápolják érzelmeiket, ne váljon 

örömnélküli kötelességgé mindennapi munkájuk. Tudjanak örülni egymásnak, családjuknak, 

barátaiknak. Több megértéssel és elfogadással éljenek együtt másokkal, így biztosan 

egészségesebb életet élhetnek. 

A teljes körű egészségfejlesztés megvalósulása: 

A program megvalósulása a tanév során, az iskola munkatervében megtervezetten történik. 

Az osztálytanítók, szaktanárok és osztályfőnökök, az öko-munkacsoport, a diákönkormányzat 

és más alkalmanként felálló munkacsoportok a napi munka tervezésekor figyelemmel kísérik 

a program megvalósulását. A teljes körű egészségfejlesztési program megvalósításáért az 

iskola minden pedagógusa, dolgozója felelős. 

A program megvalósulásának ellenőrzése-értékelése 

Életvitel szerűen megvalósuló tevékenységek: 
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A napi iskolai élet során folyamatosan végzett és irányított tevékenységekkel szemben az 

elvárás az, hogy beépüljenek a tanuló magatartásformái sorába, és spontán végzett 

cselekedetekké váljanak. A tanítók, később a tanárok a tanulók közt élve „érzékelik” a 

folyamat fejlődését, érését, és szükség szerint korrigálják azt.  

Tanórai keretben megvalósuló fejlesztés: 

A tananyaghoz kapcsolódóan elsajátítandó ismeretek ellenőrizhetők, mérhetők. Részei a 

tanulási folyamatnak. A tananyag számonkérésének folyamatában ellenőrizhető, hogy az 

életvitel szerűen rögzítendő elemek valóban beépültek-e a tanuló viselkedési kultúrájába.  

Tanórán kívüli tevékenységek (egyéb foglalkozások) során megvalósuló fejlesztés: 

A munkaterv szerint megszervezett témanapok, témahetek, projektek egyrészt a fejlesztési 

folyamat előre tervezett elemei, másrészt a hiányosságok észlelését követő korrekciók. Az 

átadott ismeretek, a megtapasztalt egészségnevelési elemek a programok során be kell 

épüljenek a tanuló és adott esetben a családja napi életviteli kultúrájába, annak szerves 

részévé kell váljanak.  

Visszacsatolás: 

Az elsajátítandó ismereteknek spirálisan fejlődniük kell, el kell, hogy mélyüljenek. Ezt az 

iskola és a tanárok az éves munkatervben, a program- és a foglalkozási tervekben tervezik 

meg. Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes 

képességek területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók 

életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, 

felzárkóztató programok elkészítésében, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos 

helyzet megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a 

szükséges szint elérésére, megtartására. 

El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon 

követése, motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben 

helyet kapjon a rendszeres fizikai aktivitás is. 

„NETFIT” A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek: 

A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését beemelték az országos 

mérések sorába. Ennek értelmében kell eljárni a mérésre felkészítés és a mérés elvégzése 

tekintetében. A mérésre előírt időintervallum adott év április-május hónap, tanévenkénti 

időzítéssel. 

A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, hanem 

az egészség, az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező.  

A fizikai aktivitás jellemzője az egészséges testsúly, az állóképesség és az izomerő. 
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E képességek szintjének emelését az oktatásnak kell megoldania a megújított iskolai 

testneveléssel és sporttal. A jövőben az alapoknál – a 6-14 éveseknél – kell kezdeni. A fizikai 

képességek folyamatos, fokozatos teljesítésére nagyobb gondot kell fordítani. Tudatosítani 

kell a tanulókban a mozgásos tevékenységek, a testnevelés és a sport preventív értékeit. El 

kell érni, még a kevésbé jó biológiai és testi adottságokat öröklő tanuló esetében is, hogy a 

sportolás iránti igényük, szeretetük olyan erős és szilárd legyen, hogy tanulmányaik 

befejezése után is a rendszeres sportolás állandó életmódelemük legyen.  

 

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI FELADATOK 

A közösségi nevelés területei iskolánkban: tanórák (szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák) 

egyéb foglalkozások (napközi, tanulószoba, szakkörök, DÖK programok, hittancsoportok, 

sportkörök), diákönkormányzati munka. 

A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink: 

 A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és 

a munkaerkölcs erősítésével.  

 A tanulók, a közösség felkészítése az SNI tanulók integrált nevelésére. Az SNI 

tanulók beilleszkedésének segítése és a másság elfogadása a tanulói közösségben. 

 A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek a támogatása. 

 A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése kooperatív együttműködéssel. 

 Szociális kompetencia (empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, 

alkalmazkodóképesség) fejlesztése. 

 Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni 

munka, kísérlet, verseny, projekt) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség 

érzésének erősítése. 

 Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt elvárásaival és 

nevelési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni 

tudja. 

Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 A tanulók önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére való nevelése. 

 Átgondolt játéktervvel és a játéktevékenység pedagógiai irányításával a közösséghez 

való tartozás érzésének erősítése. 
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 A sokoldalú és változatos foglalkozásokkal (zene, tánc, képzőművészeti, kézműves, 

stb.) járulunk hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez. 

 A séták, a kirándulások, erdei iskolák tevékenységeivel a természetszeretetet és a 

környezet iránti felelősség elmélyítése. 

 A közösségben végzett munka, a közösség szabályainak megismerésével a tanulók 

értékek iránti fogékonyságának erősítése. 

 

A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai: 

 Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, 

amellyel nem sérti az egyéni érdekeket. 

 Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket. 

 Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére. 

 Alakítsa ki a tanulóban a felelősségteljes közszereplés igényét, a demokratikus 

kommunikáció rutinját. 

 

Az emberi élet alapja a társas valóság. Az ebben való éléshez eligazodáshoz elengedhetetlen a 

közösségben való nevelés, amely mint tanulási színtér is megjelenik. 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot 

kialakítja, megteremti. 

A közösségi nevelés területei: 

család,  iskola, iskolán kívüli közösségek, társadalom 

A gyerekek szempontjából meghatározó a család, és az iskola, mert az alapvető viselkedési 

formákat itt sajátítják el. Nem becsülhető le a baráti kör, sportegyesület és egyéb közösségek 

hatása sem, ezek a kamaszkorral kezdenek előtérbe kerülni. A média hatása különösen erős a 

gyerekekre. Ezt az iskolának figyelembe kell venni, és segíteni kell megfelelően értelmezni. 

Az iskolában folyó közösségfejlesztés színterei: 

 tanórák 

 osztályfőnöki órák 

 etika/hit-és erkölcstan órák 

 Tanórákon kívüli, szervezett, iskolai foglalkozások: 

 irányított játék 

 felzárkóztató, tehetséggondozó differenciált foglalkozások 

 szakkörök 
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 sportkörök 

 versenyek, vetélkedők 

 kulturális programok: „Nyitott kapu” programok, hangversenyek 

 partneriskola kapcsolatok programjai 

 

Tanórán kívüli, diákok által (tanári segítőkkel) szervezett iskolai foglalkozások 

 diákönkormányzati rendezvények 

 DÖK tanács ülések 

Iskolánk hagyományai: 

 Tanévnyitó- és tanévzáró ünnepélyeket tartunk. 

 Nyolcadikosainktól ballagás keretében búcsúzunk.  

 Műsor vagy projektnap keretében emlékezünk meg nemzeti ünnepeinkre 

 Karácsonyi vásár 

 Karácsonyi hangversenyünket méltó környezetben igyekszünk megrendezni 

(Mindenki temploma vagy Kőrösi Kulturális Központ) 

 Iskolai karácsonyunkon alsósok és felsősök színvonalas műsorban gyönyörködhetnek 

 A felsősök farsangi bálján nyolcadikosaink színvonalas nyitótáncot mutatnak be, az 

osztályok színes produkciókkal lépnek fel 

 A Föld Napján akadályversenyt rendezünk 

 A Zene világnapját kiemelten, ünnepeljük 

 Iskolai sportnapot tartunk. 

 A környezetvédelmi nevelés érdekében Fenntarthatósági napot  

 A művészeti nevelés, hagyományőrzés erősítése érdekében évente „Nyitott kapuk” 

alkalmával tekinthetnek be tanítványaink szülei az iskola életébe. 

 Az esztendő jeles napjait hagyományőrző programok színesítik 

Szüreti mulatságot, Mesterségek Udvara rendezvényt tartunk, néptánccsoportjaink 

bemutatójával, színes kézműves foglalkozásokkal  

 Kiemelten támogatjuk a tanulói önkormányzat (DÖK) működését, a tanulók 

önállóságra való felkészítését segítjük, közéletiségre nevelünk, évente egy alkalommal 

DÖK-napot tartunk. 

 Kerületi, budapesti, országos tanulmányi és sportversenyeket és rendezvényeket 

szervezünk.   
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 Tevékenyen részt veszünk kerületi, fővárosi, országos, uniós pályázatokon, 

versenyeken, vetélkedődön. 

  „Nyílt napok” programot szervezünk a leendő első osztályos gyermekek szüleinek 

a beiskolázás előtt 

 Iskolahívogató foglalkozásokon ismerkedünk leendő elsőseinkkel 

 

A tanulók közössége: Diákönkormányzat 

Az iskola egyes alapdokumentumai a Diákönkormányzattal való egyeztetési vagy 

véleményezési folyamaton keresztül lépnek életbe, illetve ezeken keresztül változtathatók 

meg. 

A házirend elkészítésében és minden, a diákokat érintő kérdésben véleményt nyilváníthatnak. 

Tanulóink elsajátíthatják a közéletiség alapjait, fejleszthetik vitakészségüket, állampolgári 

kompetenciájukat. A felvállalt feladatok elvégzéséért felelősséggel tartoznak. 

A Diákönkormányzat önálló működési szabályzattal rendelkezik, aktívan részt vesz az egész 

iskolát érintő közös programok szervezésében.  

A diákközgyűléseken feltett kérdéseivel, előforduló problémák felvetésével és a diákok 

kéréseinek továbbításával segíti az iskola vezetésének munkáját. 

 

Iskolai Diákönkormányzatunk dönt: 

 saját működéséről 

 hatáskörei gyakorlásáról 

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról 

 éves munkatervéről, annak értékeléséről 

 

Az iskolában folyó közösségfejlesztés pedagógiai feladatai: 

Az egyén szintjén alapvetően két egymással szemben álló gondolkodásmód létezik: az 

individuális és a kollektív gondolkodásmód. Az iskola egyik fontos feladata, hogy a család 

mellett az iskolai színtéren is megtanulják a gyerekek a kollektív gondolkodásmódot. 

 

Ennek érdekében az iskola feladatai: 

Neveljen: 

 felelősségvállalásra 

 saját képességek maximális kifejlesztésére 
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 kötelességtudatra 

 szabálykövető magatartásra 

 önfegyelemre 

 becsületességre 

 elfogadásra 

 mások személyének és tulajdonának tiszteletben tartására 

 helyes értékítélet kialakítására 

 közvetlen környezetünk (iskola) megóvására 

 környezettudatos szellemben szervezze a mindennapi életét, kirándulásokat, erdei 

iskolákat 

 harmonikus kapcsolatra a társadalmi és természeti környezettel 

 hon-, és népismeretre 

 hazaszeretetre 

Alakítsa ki: 

 a másság elfogadását (vallás, életmód, különböző kultúrák, fogyatékosság) 

 az empátiás kapcsolatteremtés képességét 

 a türelem és megértés képességét 

 saját identitástól eltérő tulajdonságok toleranciáját 

 önálló véleményformálás képességét 

 érvek kifejtésének, megvédésének, értelmezésének képességét (kommunikációs 

képesség) 

 az új információs környezetben való eligazodás képességét. 

 

Mutassa meg: 

 hogy sokféle vélemény létezik 

 véleményét mindenkinek jogában áll képviselni, megvédeni 

A tananyag elsajátíttatásakor minden pedagógus: 

 segítse a tanulók kezdeményezéseit 

 segítse a közvetlen tapasztalatszerzést 

 biztosítson elég lehetőséget és teret a közösségi cselekvések kialakításához 

 alakuljon ki a tanulóban a bátorító, vonzó jövőkép 

 adjon átfogó képet a munka világáról 
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 alkalmazott változatos munkaformák erősítsék az együvé tartozás és az egymásért való 

felelősség érzését 

Az iskolánkban folyó közösségfejlesztés eszközei, formái: 

 Osztályfőnöki órák (konfliktusok kezelése) 

 Kézműves, hagyományőrző foglalkozások: Mesterségek udvara, őszi, téli, tavaszi jeles 

napok 

 Sportnap 

 Családi fesztivál 

 Karácsonyi Hangverseny, Farsang, Mikulás 

 Ünnepélyek, megemlékezések 

 Ünnepélyes tanévnyitó (leendő elsősök méltó fogadása) 

 Ünnepélyes tanévzáró és ballagás (búcsú a nyolcadikos diákoktól) 

 Bemutató órák a leendő elsősök szüleinek 

 „Nyitott kapuk” program az óvodásoknak, tanulóink szülei számára 

 Házirend 

 Kapcsolat más iskolákkal 

 Osztályok közötti versenyek 

 Iskolák közötti versenyek 

 Kitüntetések jutalmak: Harmat Plakett, Vándorserleg  

 Aktív szülői részvétel: Harmat88 Alapítvány, SZMK 

 

Szülők, diákok, pedagógusok együttműködésével kapcsolatos feladatok 

 Az értékközvetítésben a szülők a legfontosabb partnereink. A szülőkkel fenntartott 

kapcsolatunkban legfontosabb:  

 Megismertetni őket az általunk elsődleges fontosságúnak tekintett értékekkel (szükség 

esetén vitában meggyőzni őket ezek fontosságáról).  

 Tiszteletben tartani azt a jogukat, hogy gyermekeiket akár elfogultan is védjék, 

szeressék. A gyerekkel kapcsolatos elmarasztaló vélemény közlésekor maximális 

empátiát kell tanúsítanunk.  

 Tudatosítanunk kell azt a tényt önmagukban, hogy a szülő más és több oldalról ismeri 

a gyermekét, mint a pedagógusok. (Ezért a kialakult konfliktushelyzet okainak 

vizsgálatánál körültekintően kell eljárnunk.)  
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Az iskola feladatai: 

 A szülők tájékoztatása az iskola dokumentumairól, az abban foglalt elvek 

elfogadtatása 

 A szülők tájékoztatása tankönyvekről, segédletekről, taneszközökről, amelyekre a 

következő tanévben szükség lesz.  

 A szülők tájékoztatása a tervezett éves programokról, az iskola kéréseiről, a gyermek 

előmeneteléről 

 A hitoktatással kapcsolatos szülői igények felmérése 

 A pszichológiai foglalkozásokkal kapcsolatos beleegyezések kérése 

 A szülők észrevételeinek összegyűjtése, javaslataik figyelembevétele 

  Programok szervezése, a résztvevők együttműködésének biztosítása 

 Kiemelkedő szülői teljesítmények elismerése 

A szülők feladatai: 

 A tervezett programok véleményezése, segítése, aktív részvétel 

 Az iskola kéréseinek támogatása 

 A tanulók iskolai programokon való részvételének segítése, támogatása  

A diákok feladatai: 

 A közösségi programokon való aktív részvétel 

 Az iskola házirendjének betartása 

 

A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, 

AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI 

 

Pedagógus : 

 előkészítik és ellátják tanóráikat 

 szabad játékfoglalkozást vezetnek 

 délutáni tanulásirányítást végeznek 

 szakköröket tartanak 

 eseti helyettesítést látnak el 

 kísérési feladatokat végeznek            

 tanulói felügyeletet látnak el: reggeli-, ebéd- és délutáni ügyelet, óraközi, szüneti 

ügyelet 

 ellátják a tanulók egyéni-, csoportos felzárkóztatását 
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 tehetséggondozó egyéni-, csoportos foglalkozásokat tartanak, versenyekre készítenek 

fel, versenyekre kísérnek 

 házi, kerületi versenyeket szerveznek, bonyolítanak 

 osztályozó-, javító vizsgákon való részvétel  

 fegyelmi tárgyaláson való részvétel 

 javaslatot tesznek iskolai, kerületi kitüntetésekre, méltatást, pedagógiai véleményt 

írnak tanítványaikról 

 bemutató órákat, nyílt napokat tartanak 

 részt vesznek a kerület pedagógiai életében 

 kapcsolatot tartanak tanítványaink szüleivel: fogadó órák, szülői értekezletek 

 szabadidős programokat szerveznek 

 iskolai ünnepélyeket – nemzeti ünnepek, évnyitó, évzáró, ballagás – szerveznek 

Az iskolai programokat tervezik, szervezik, tanulókat készítenek fel, felügyelnek, 

kísérnek: 

 Karácsonyi hangverseny, házi karácsonyi ünnepség 

 Zenei világnap 

 Föld napja 

 Családi fesztivál 

 Hagyományőrző programok, Mesterségek udvara 

 DÖK nap 

 Sportnap  

 Pályaorientációs nap 

 iskolánk ÖKO-vállalásait, egészségnevelő programunkat aktívan segítik 

 segítik a Diákönkormányzat munkáját 

 pályázati projektjeink megvalósításában aktívan részt vállalnak 

 szakleltárakat gondoznak, segítik az eszközbeszerzést 

 vállalás alapján gyakornokokat mentorálnak, segítik a főiskolások gyakorlatait 

 együttműködnek a szülőkkel, senior mentorainkkal, pszichológussal, 

gyógypedagógusokkal, egyéb fejlesztő szakemberekkel 

 segítik elsős beiskolázásunkat: nyílt nap, iskolakóstolgató 

 segítik iskolánk tehetség programjának megvalósítását  

 formálják iskolánk környezeti kultúráját, arculatát dekorálással  
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 iskolai honlapunk aktualizálását híradásokkal, versenyeredményekkel, 

fényképsorozatokkal, beszámolókkal segítik 

 segítik az iskolai szabályzatok, a pedagógiai program aktualizálását 

 pályázatokat írnak, menedzselnek 

 iskolai méréseket végeznek, elemeznek, fejlesztési tervet készítenek 

 segítik az iskolai elégedettségvizsgálatok bonyolítását 

 a nevelőtestületi munkában aktívan részt vesznek (értekezletek) 

 munkaközösségük munkájában aktívan részt vesznek 

 statisztikai adatokat szolgáltatnak 

 adminisztrációjukat pontosan vezetik 

 

Az osztályfőnöki munka tartalma: 

 

 segítik tanítványaik pályaválasztását, beiskolázását, 

 szabadidős osztályprogramot szerveznek legalább évi két alkalommal, 

 ellátják az osztály adminisztrációt: törzslapok vezetése, értesítők-, bizonyítványok 

írása, KRÉTA napló vezetése, 

 figyelemmel kísérik az osztály tanulóinak értékelését (figyelemfelhívás, ha kevés a 

jegy), 

 összesítik a tanulók hiányzásait, igazolatlan hiányzás esetén intézkednek, 

 kapcsolatot tartanak a szülői házzal: szülői értekezlet, írásos-, telefonos értesítés, 

 iskolai rendezvényeken összefogják az osztályt, 

 az osztályban tanító pedagógusok figyelmét felhívják a kiemelt figyelmet igénylő 

tanulókra, 

 figyelemmel kísérik, hogy a szakvéleményekben előírtak teljesülnek-e 

tanítványaiknál, 

 pedagógiai véleményt írnak, szakértői vizsgálatokat kezdeményeznek, 

 a gyermekvédelmi felelőssel együttműködve segítik a hátrányos helyzetű, s 

veszélyeztetett tanulókat, 

 Az osztályfőnökök feladatait az „Osztályfőnökök munkaköri leírása” tartalmazza. 
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A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉGEK  

 

Különleges bánásmódot igénylő tanulók: 

 BTM 

 SNI 

 Kiemelten tehetséges 

 HH és HHH 

BTM tanulók 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar az elfogadott társadalmi normáktól való 

eltérő viselkedés, valamint a tanulási képességek zavara. Fontos feladatunknak tartjuk időben 

felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulókat.  

Ezért az iskola feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a 

megfelelő szakemberhez való irányítás. Elvárt az együttműködés a gyógypedagógusokkal, 

pedagógiai szakszolgálatok szakembereivel és az egészségügyi intézményekkel.  

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok enyhítését az alábbi pedagógiai 

tevékenységekkel kívánjuk elérni: 

- fejlesztőpedagógus támogatásával egyéni fejlesztés, tanulmányi támogatás, 

- kéttanítós módszer alkalmazása tanítási órán fejlesztő pedagógus- 

közreműködésével,  

- többségi órákon támogató légkör kialakításával, békéltető, konfliktusmegoldó 

stratégia alkalmazásával, 

- a felnőttek és a társak közötti barátságos viszony kialakításával, amely lehetővé 

teszi, hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus 

élethelyzeteiben bizalommal fordulhat tanítójához, tanáraihoz, 

- személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával, 

- teljesíthető, reális követelmények támasztásával, a pozitív énkép 

kialakulásának támogatásával (dicsérettel, biztatással), 

- a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással, 

- az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek 

alkalmazásával; 

- az osztályközösség segítő erejének mozgósításával, 
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- a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógussal való 

együttműködéssel, 

Szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének igénybevételével. 

A tanulók fejlesztése a rendelkezésre álló törvényi óraszámok alapján, az éves 

tantárgyfelosztásban meghatározott módon történik. A fejlesztést fejlesztő 

pedagógus/szaktanár végzi.    

Szakértői véleménynek megfelelően Fejlesztő Munkaközösségünk megtervezi, szervezi, 

biztosítja a probléma sajátosságának megfelelő fejlesztést. 

A problémák korai feltárása érdekében alsós fejlesztő pedagógusaink és az osztálytanítók 

minden év szeptemberében bemeneti mérést végeznek elsős tanulóinkkal. 

 

SNI tanulók 

Sajátos nevelési igényű tanulókkal  kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

Iskolánk fogadja a beiskolázási körzet sajátos nevelési igényű tanulóit, kiemelt feladatunknak 

tekintjük az iskola életébe való maradéktalan integrálásukat. 

Az SNI tanulók nevelése-oktatása állapotuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi 

előírások szerinti speciális implementációjú terv szerint történik. A használt módszerek 

igazodnak hiányosságaikhoz, fogyatékosságukhoz. Értékelésük egyéni elbírálás alapján, a 

vonatkozó szabályozók által megfogalmazott metódusnak megfelelően folyik. 

Azoknak az SNI tanulóknak kerül sor a többségi tanulókkal történő együttnevelésére, akiknek 

nevelését-oktatását a szakértői bizottságok integrált osztályban javasolják. Ezek a tanulók 

többségi társaikkal együtt végzik iskolai feladataikat, de a szükséges területeken támogatást 

kapnak. Ez jelenti a fokozott toleranciát, az egyéni fejlesztést, más munkaszervezési formák 

alkalmazását, speciális tankönyv használatát, az ellenőrzés és értékelés szigorú igazítását a 

tanuló képességeihez, s az egyéni foglalkozásokat. 

A tanulók fejlesztése a törvényben rendelkezésre álló időkeretek  és csoportszervezési 

előírások megtartásával speciális szakemberek igénybevételével folyik.  

 

Egyéb feladatok: 

 tanórán belül differenciált foglalkozást, fokozott segítségnyújtást biztosítunk a tanulási 

nehézségekkel küzdő gyerekek számára,  

 tanulóinkat önmagukhoz képest értékeljük, 

 gyógypedagógus és fejlesztő pedagógusok segítségével felhívjuk a tanulási problémák 

okára a figyelmet 
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 szükség esetén további vizsgálatokra küldjük tanulóinkat 

 a gyógypedagógusoknak, fejlesztő pedagógusainknak napi kapcsolatuk van a 

gyerekekkel, s szaktanáraikkal rendszeresen megbeszélik az aktuális problémákat, 

kölcsönösen tájékoztatják egymást az elért eredményekről 

 fejlesztő szakembereink tanácsaikkal segítik a szülőket, pedagógusokat 

 a tanulási zavarral küzdő tanulókat segítik az önálló tanulás szokásainak, és a tanulási 

készségek kialakításában (szövegértés, olvasástechnika), s a tanulási technikák 

megismerésében, alkalmazásában 

 tanulópárok kialakítása 

 tanulási technikák elsajátíttatása szakórákon és egyéni foglalkozásokon  

 rendszeres ismétlés, gyakoroltatás, változatos tanulásszervezés 

 egyéni tanulási motiváció erősítése, biztató dicsérettel, javító szándékú elmarasztalással 

 közösség nevelő hatása (társak hatása sokszor erősebb, mint a pedagógusé)  

 a kötelező tanítási órákon kívüli foglalkozásokon, szakkörökön is lehetőséget adunk 

tanulóinknak a személyiség fejlődését elősegítő tevékenységekre (szaktárgyi, tánc, 

dráma, kézműves, sport szakkörök) 

 Senior-mentoraink egyéni segítséget nyújtanak a leginkább rászoruló tanulóinknak 

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos feladatok: 

 

A fejlesztés, korrekció, felzárkóztatás feltétele a korrekt, feltáró munka. Fontos az 

iskolaérettség szakszerű eldöntése, mely az óvoda és a: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. 

Kerületi Tagintézmény felelőssége. 

Az óvodákból a beszédhibás gyerekek megkezdett, vagy befejezett terápia után kerülnek 

hozzánk, sok esetben a helyes kiejtés automatizálása a feladatunk. 

A problémák legkisebb jelzésszerű megjelenésére is odafigyelve az első osztályban a 

prevenció elve érvényesül. Így nagyon sok esetben megelőzhető a későbbi tanulási zavar. 

Az írás, olvasás, tanulás előkészítő szakaszában mindig figyelünk a sikertelenség tüneteire. 

Ebben az időszakban már sok kisgyerek jár a dyslexia, dysgraphia prevenciós fejlesztő 

foglalkozásokra. A tanulásban akadályozottság, nyelvi vagy részképesség-zavar sok gyermek 

számára lassúbb haladást tesz lehetővé. 

Az alsó tagozatból a felső tagozatba lépéskor, a tanév első hónapjában az alsó tagozatos 

osztályfőnökök esetmegbeszélés keretében „átadják” felső tagozatos kollégáiknak a 
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gyermekeket, kiemelve a speciális fejlesztő eljárásokban részt vevő tanulók nevelésére, 

tanítására, értékelésére vonatkozó ismereteket. 

Főbb pedagógiai irányelveink: 

 A tanulási folyamatban a legkisebb lépesekben való haladás.  

 Minden apró haladási mozzanat pontos megtervezése, felépítése 

 Hosszabb gyakorlási, bevésési idő biztosítása 

 Állandó, visszatérő gyakoroltatás 

 Analóg gyakorlási sorok rendszeres használata.  

 Az állandó motiváció elve : a konkrétumokhoz kötődő, manipuláltató, sokat 

szemléltető, lassan elvonatkoztató tanítási metódus 

 differenciált foglalkozások 

 kéttanítós modell 

 

A tehetséges tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

Kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése. 

Minden pedagógus, de elsősorban az osztálytanító, szaktanár és osztályfőnök feladata, hogy 

felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk 

fejlesztésükről. E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt, 

együttműködést tételez fel a családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó 

intézményekkel és szakemberekkel. 

Gyakorlatunkban a frontális munka mellett differenciált, kiscsoportos és egyéni foglalkozások 

alkalmával lehetőség nyílik az egyéni képességek megismerésére és kibontakoztatására. A 

szaktárgyi tanulmányok terén ezt külön feladatok: gyűjtőmunka, egy-egy téma önálló 

feldolgozása, szakkörök, házi-, kerületi-, fővárosi- és országos tantárgyi versenyek biztosítják. 

Fontos a tanulók felkészítése, ösztönzése, biztatása, előmenetelének figyelemmel kísérése. 

Segítjük a középiskolai beiskolázásnál a megfelelő iskolatípus megtalálását. 

 

A jó tanulmányi eredmények mellett támogatjuk az eredményesen sportoló, vagy kiváló 

közösségi munkát végző tanulókat is. 

Feladataink, tevékenységeink: 

 tanulmányi versenyek szervezése minél szélesebb körben, 

 a versenyek legfontosabb eleme a felkészítés, amely egyéni, építkező jellegű 

legyen,  
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 hatékony a kiscsoportos munkamódszerek alkalmazása; 

 a versenyzés etikájának megtanítása; 

 fontos a versenyre való felkészítő tanárok kísérő, együttérző, támogató 

szerepköre; 

 önálló kiselőadások szakórákon, szakkörökön, elsősorban a tehetséges 

tanulóknak; 

 biztató értékelés;  

 differenciált feladatok adása; 

 csoportfoglalkozások szervezése, amelyek az adott témakörben való jártasság 

szerint átjárhatók;  

 a házi feladatok differenciálása; 

 órai gyakorláskor más-más feladatkörök (pl. önálló szövegfeldolgozás közös 

olvasás, lényegkiemelés) 

 

Széles szakkörkínálatunk számos lehetőséget biztosít tehetséggondozásunkhoz. 

A hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos tevékenységünk 

Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 

Tanulóink között egyaránt megtalálható a jól szituált és a társadalom peremén élő családból 

származó gyermek. Egyre több a “egyszülős család” 

Gyermekvédelmi felelősünk koordinálja az osztályfőnökök és a szaktanárok felderítő, és 

megelőző munkáját.  Az iskola nevelőtestülete figyelemmel kíséri az érintett gyermekek és 

családok sorsát. 

Elsősorban a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt: 

 nevelési eljárásainkkal a lehető legnagyobb mértékben közelíteni kívánjuk egymáshoz 

az eltérő anyagi és társadalmi helyzetű tanulóink neveltségi és tudásszintjét; 

 törekszünk a „másság” elfogadtatására; 

 a rászorulókat a segítség elfogadására; 

 nem zárkózunk el a nevelési problémával, beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel 

küzdő, más iskolából érkezett diákok fogadásától sem. A közösségre és szakmai 

ismereteinkre támaszkodva, legjobb tudásunk szerint próbáljuk integrálni őket; 

 felismerve a gyermekekre leselkedő veszélyeket, bekapcsolódunk a dohányzás, alkohol, 

drogprevenciós, internet veszélyei programokba; 
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 a deviáns magatartási formák kialakulásának megelőzésére-egyénre szabott nevelést, a 

fejlesztésre szorulók között egyénre szabott követelményrendszert alkalmazunk; 

 az osztályfőnökök tartós megbízása lehetővé teszi, hogy a veszélyeztetett tanulóinkat a 

legrövidebb idő alatt a megfelelő segítségnyújtási formában, tanácsadásban részesítsük; 

Évente felmérjük a HH-s, HHH-s, és veszélyeztetett tanulókat, gyermekvédelmi felelősünk 

folyamatosan nyomon követik fejlődésüket. 

Munkánk eredményessége érdekében szoros és jó kapcsolatot építettünk ki más intézmények 

szakembereivel:  

 iskolaorvossal,  

 védőnővel,  

 családgondozóval,  

 fejlesztő pedagógussal, logopédussal, pszichológussal, 

 a rendőrség és a gyámhatóság munkatársaival, 

 iskolai alapítványunk bevonása a hátrányos helyzetű gyermekek anyagi segítésébe  

Szoros kapcsolatot tartunk fenn a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

Tájékoztatjuk a családokat a törvény adta család- és gyermekvédelmi lehetőségekről. 

Célunk segíteni azon tanulóink beilleszkedését az iskolai környezetbe, akik szociális 

körülményeiket tekintve – akár átmenetileg is – hátrányos helyzetűek. 

Fontos feladat, hogy a családokat partnerként vonjuk be az iskolai folyamatokba, döntésekbe. 

El kell érnünk, hogy bizalommal fordulhassanak bármelyik kollégához, ha segítséget 

igényelnek. Gyermekvédelmi felelősünk és az osztályfőnökök együttműködése itt még 

fontosabb, a bizalom megteremtése a diszkrét segítségnyújtáson múlik. 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló 

integrációs tevékenységünk. 

Intézményünk képes a különböző szociokulturális hátterű és a különböző 

kompetenciaterületeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyermekek fogadására, 

együttnevelésére. Pedagógiai programunk, pedagógiai kultúránk nyitott, integratív szellemű. 

Iskolánkban diszkriminációmentes, toleráns légkörben, heterogén összetételű 

tanulócsoportokban tanulnak a gyermekek. Minden téren az egyenlő bánásmód elvét 

érvényesítjük. 

A hátrányos helyzetű tanulók esetében hangsúlyt fektetünk a nehéz szociális helyzetből és a 

képességdeficitből eredő hátrányok ellensúlyozására és az esélyegyenlőség előmozdítására.  
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Intézményünk pedagógusainak korszerű módszertani kultúrája, a kulcskompetenciák 

fejlesztésére irányuló kooperatív és differenciáló tanulásszervezés nagymértékben járul hozzá 

a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének, hátránykompenzációjának biztosításához és 

növeli az együttnevelés pedagógiai esélyeit.  

Kerületi tanulmányi ösztöndíj lehetőségekre hívjuk fel a rászorulók figyelmét. 

A felmerülő problémák (pl.: igazolatlan vagy extrém mértékű hiányzás, deviáns magatartás, 

tanulási sikertelenség) hatékony megoldása érdekében a hátrányos helyzetű tanulók esetében 

is kiemelten fontosnak tartjuk és a gyakorlatban következetesen alkalmazzuk a 

gondviselőkkel való azonnali, segítő szándékú kapcsolatfelvételt, illetve  a szülőkkel való 

intenzív kommunikációt, kapcsolattartást.  

Iskolánk minden vonatkozásban nagy energiákat mozgósít annak érdekében, hogy a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációja sikeres, esélyegyenlősége biztosított 

legyen.  

 

A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI 

GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 

A tanulót megilleti az a jog, hogy életkorának megfelelő mértékben részese legyen az őt 

érintő döntések meghozatalának. Ezt a jogát személyesen, illetve választott képviselőin, 

valamint szülőjén/gondviselőjén keresztül gyakorolhatja. Joga van megismerni az őt érintő 

döntés tartalmát, okát, következményeit. A döntési folyamat során joga van véleményét 

elmondani.  

A nevelési-oktatási intézmény a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban 

meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel. A tanuló ezen jogai 

gyakorlásának módját a házirend tartalmazza. 

 

A SZÜLŐ, TANULÓ, ISKOLAI PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TOVÁBB FEJLESZTÉSÉNEK 

LEHETŐSÉGEI 

 

Iskolánk akkor működik még eredményesebben, ha tanulóink érdeklődésére épít, és 

figyelembe veszi a szülői érdekeket is. A gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének 

elengedhetetlen feltétele a szülői ház és pedagógus közösségünk koordinált, aktív 

együttműködése. Ezen együttműködés  alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési 
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felelősség;  megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai 

tevékenység  feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás.  

 

A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái: 

 A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról 

az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök 

tájékoztatják. 

 Az intézmény vezetője legalább évente egyszer a (DÖK) diákközgyűlésen, 

valamint a diákönkormányzat vezetőségének ülésén, a diákönkormányzat vezetője 

havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és faliújságon 

keresztül, az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a 

diákokat. 

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

illetve választott képviselőik útján közölhetik az intézmény vezetőjével, a 

nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 

 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról az 

osztálytanítók és a szaktanárok folyamatosan tájékoztatják. 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái: 

- Egyéni beszélgetés 

- Szülői értekezlet  

- Fogadóóra, Fogadóest  

- Bemutatóóra 

- Érzékenyítő, attitűd formáló tréningek 

- Írásbeli tájékoztató  

- Előadások szervezése 

- Közös programok 

- Pályaválasztási tanácsadás 

- Kooperatív technikák alkalmazása a szülők megnyerése, szemléletformálása az 

együttműködés növelése érdekében 

- Az SNI tanulókkal és szüleikkel történő folyamatos kapcsolattartás 

- Nyilvánosság biztosítása  

Az intézmény rendszeresen tartja a kapcsolatot az alábbi szakmai szervezetekkel: 
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- gyermek és ifjúságvédelmi szervezetek, 

- gyámhatóság, 

- szakmai szolgáltató szervezetek, 

- szakszolgálatok, 

- iskola-egészségügy, 

- kulturális és sportszervezetek, 

- civil szervezetek.  

A kapcsolattartás rendjét az SZMSZ tartalmazza. 

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

tevékenységek segítik: 

 

Hagyományőrző tevékenységek 

Minden tanév folyamán ünnepélyes megemlékezést tartunk az alábbi nevezetes dátumokhoz 

kapcsolódóan: 

 1849. október 6. 

 1956. október 23. 

 1848. március 15. 

 1920. június 4. 

 A holokauszt áldozatainak emléknapja 

 A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 

Ugyancsak iskolai keretben tartjuk évente a karácsonyi ünnepséget és a nyolcadik 

osztályosok ballagását. 

Diákönkormányzat 

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

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai 

diákönkormányzat munkáját a 4-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló 

diákbizottság irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által 

megbízott nevelő segíti. 
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 Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek szaktárgyiak, művésziek, technikaiak, de 

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

– a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe v é t e l é v e l  - minden tanév 

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

iskola dolgozója. 

Versenyek, vetélkedő, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle 

(szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente 

rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való 

részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók 

felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok 

végzik. 

Minden tanév elején az iskolai munkatervben határozzuk meg az iskolán kívüli szaktárgyi 

versenyeken való részvételt. 

Színházlátogatások. LEP program keretében  

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

iskolai könyvtár segíti. 

Egyéb jeles napokról való megemlékezés: 

- Zenei világnap 

- Költészet napja  

- Népmese Világnapja  

- Víz világnapja 

- Föld órája 

- Állatok világnapja 

- Madarak fák napja 

Szelektív hulladékgyűjtés folyamatosan történik  egész tanévben.  

Környezet átalakító tevékenységek közül: 

 hulladékgyűjtést iskolaudvaron és a környéken 

 virágültetést végeznek akció szerűen tanulóink 

 Harmat Kreatív Közösségi és Tankert művelése 
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PARTNERKAPCSOLATOK, ISKOLÁNK KAPCSOLATI RENDSZERE 

Iskolánk kapcsolati rendszere széleskörű, szerteágazó, minden irányban törekszünk a külső 

partnerekkel való jó együttműködésre. 

 Oktatási Hivatal Minősítések, tanfelügyelet 

 Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgató Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 

 POK Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 

4. évfolyam kompetenciamérési anyagának összeállítása- elemzése, Továbbképzések, 

Versenyek 

 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  

- iskolai úszásoktatás támogatása,  

- ösztöndíj program,  

- a kőbányai iskoláskorú gyermekek évkezdési támogatása,  

- kosárcsarnok építése-testnevelés órák színvonalas megtartásának lehetősége,  

- Harmat Kreatív Közösségi és Tankert  

 Harmat88 Alapítvány Iskolai játszótér kialakítása, versenyek nevezési díja, 

nyelvvizsga díjak támogatása 

 SZMK - Iskolai szülői munkaközösségek vezetői  

 Pedagógusképző Főiskolák Gyakornokok fogadása 

 Szegedi Tudományegyetem- Longitudinális méréscsomag  

 Kerületi Óvodák Kiskakas és a Csodapók óvodával jó kapcsolatot ápolunk 

műsorok, bemutatóórák – tájékoztatást nyújtunk számukra. 

 Kőbányai Általános Iskolák –Munkaközösségi értekezletek (szakmai kérdések 

egyeztetése, továbbképzések), rendezvényeinek látogatása, kerületi tantárgyi és 

sportversenyeken való részvétel 

 Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Karácsonyi Hangverseny, zenetanszakok számára 

termek biztosítása, művészeti nevelés, koncertek látogatása 

 Budapest X. Kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium  Kerületi Tisztasági Nap 

szervezése, Tankert 

 Budapest X. Kerületi Szent László Gimnázium  továbbtanulás 

 Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény vezetője az 1956-os megemlékezésünket 

segíti, több osztályunk számára is érdekes bemutatót tart a megemlékezés során 
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 Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola Segítik beiskolázásukat, 

ÖKO -programunk megvalósítását segítik. Évenkénti szervezett intézménylátogatás 

 Testvériskolák: Hajdúszoboszló Bárdos L. Zenei Általános Iskola 

 Dr. Sztanek Endre Alapítvány Katasztrófavédelmi oktatás folyik iskolánkban az 

Alapítvány segítségével. Katasztrófavédelmi versenyre készítik fel tanulóinkat. 

 ELTE-TOK  Tanítási gyakorlatokat mentorálnak tanítóink 

 Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Rendezvényeink 

megtartását, hangosítását segítik. Színes programkínálat  

 CIKK Egyesület Kőbánya vetélkedőjükön rendszeresen indítunk csapatokat. 

Felhívásaikhoz csatlakozunk. 

 Újhegyi Uszoda - Úszásoktatás-Testnevelés heti 1 óra 2-3. évfolyam 

 Kőbányai Komplex Általános Iskola Gyógypedagógusaik SNI tanulóink 

fejlesztésében segítenek.  

 3. sz. Tanulási Képességvizsgáló Intézet 

 Kötelező Egészségügyi Ellátás Intézményei, X. kerületi Vöröskereszt- Védőnő  

 Kerületi Gyámügyi Hivatal - Gyermekvédelem 

 Kerületi Család –és Gyermekjóléti Központ Gyermekvédelem 

 ÁNTSZ 

 Katasztrófavédelem- Tűzoltóság 

 Kerületi Rendőrkapitányság Iskolarendőr szolgálat, előadások Érdekvédelmi 

Szervezetek 

 Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia sport (kosárlabda) AKTÍV tanulás osztály 

beindítása 1. évfolyamon 

 Egyházak képviselői 

 Cselekedjünk Alapítvány- Harmat Kreatív Közösségi és Tankert  

 Bókay Árpád Általános Iskola XVIII. kerület- Fenntarthatóság, Ökolábnyom 
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A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 

Tanulmányok alatti vizsgák 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. §(1) ai) alapján a tanulmányok alatti vizsgák 

tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit és az alkalmassági vizsga szabályait, 

valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményeit kiegészíti a 

következő rendelet: 

 

KIEGÉSZÍTÉS: 

2020. január 1. napjától a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára 

jelentkezés módját és határidejét kell meghatározni, míg az osztályozó vizsga tantárgyankénti, 

évfolyamonkénti követelményeinek rögzítése a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai 

programjának részét képező helyi tanterv egyik fontos funkciója az egyes évfolyamok 

tantárgyi követelményeinek meghatározása. 

Az osztályozó vizsga megszervezését előíró tantárgyi kimeneti kritériumoknak a házirendből 

történő kivezetése az iskolák gyakorlati teendője a 2019/2020. tanév utolsó napjáig. A 

házirend ezen tartalmi egységét a pedagógiai programba kell átemelni. 

 

Az osztályozó vizsga olyan tanulmányok alatti vizsga, melynek célja a tanuló által nyújtott 

vizsgateljesítmény alapján a tantárgyi osztályzat megállapítása arra az esetre, ha a tanuló 

osztályzatait tanítási év közben kapott érdemjegyei alapján nem lehet megállapítani – például 

a hiányzásai miatt – vagy egyéni munkarendje nem teszi lehetővé az érdemjegyek szerinti 

osztályozást. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól; 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget; 

c) a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet; 

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság 

előtt tesz vizsgát. 

  

Ha a tanulónak– az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével – egy 

tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 
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a) az alapfokú és a középfokú iskolai nevelés-oktatás pedagógiai szakaszában a kétszázötven 

tanítási órát; 

b) a szakgimnáziumi iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát; 

c) alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát; 

f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, 

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a 

tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 

osztályozóvizsgát tegyen 

 

Az eddigiekkel szemben azonban szigorodtak az osztályozó vizsgával kapcsolatos előírások az 

alábbiak szerint. 

Nkt. 45. § (6a):  Ha az egyéni munkarendben tanuló neki felróható okból két alkalommal nem 

jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi 

követelményeket, az iskola igazgatója értesíti a felmentést engedélyező szervet, és a tanuló a 

következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét. 

 

 Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által előírt 

esetekben szervez az iskola (magántanulók, tantestületi döntés alapján kötelezettek 

esetében).  

 A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével – a vizsgára történő jelentkezéskor 

írásban kell tájékoztatni a tanulót és a szülőt, legalább 10 nappal a vizsga kezdő 

időpontja előtt. Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint 

– független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet 

tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A tanulmányok alatti vizsgán 

vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli a vizsgakötelezettséggel érintett időszakra 

vonatkozó követelmények elsajátítását. A bizottság az összesített részeredmények és a 

kérdező tanár véleményezése alapján dönt a minősítésről. 

 Gyakorlati vizsgát kell tenni, szóbeli vizsgával együtt a készségtárgyakból: ének-zene, 

vizuális kultúra, testnevelés és sport, informatika. 

 Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a 

halasztott időpontig úgy folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna. 

 A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 
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 A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló- és 

javítóvizsga) követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai 

munkaközösségek határozzák meg. A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti 

követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján készült, a Pedagógiai Program 

részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó 

követelményeivel. Az intézmény három időszakot biztosít a tanulmányok alatti 

vizsgák lebonyolítására: augusztus, január és április folyamán (intézményi döntés 

szerint). A vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott – 

közzétételre kerül az intézmény honlapján. 

Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok megállapításához, 

ha: 

felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

tanulmányait magántanulóként végzi,  

hiányzása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mértéket 

meghaladja, és ezért nem osztályozható, amennyiben a tantestület engedélyezi, hogy 

osztályozó vizsgát tegyen.  

Ha a tanuló hiányzása adott félévben meghaladja adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a 

tantárgyból osztályozó vizsgát tenni; ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a 

nevelőtestület dönthet az osztályozó vizsgáról, vagy a jegyek alapján történő értékelésről, ha 

az elégséges számú. Ha a hiányzás mértéke a tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén 

nem osztályozható, magasabb osztályba való lépése csak sikeres osztályozó vizsga tétele 

mellett lehetséges. A vizsgára a tanulót a szülő írásban jelentkezteti és felkészíti.  

 Egy osztályozó egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 

megszerezni. 

Különbözeti vizsga 

A tanulót jogszabály értelmében megilleti az a jog, hogy a választható tantárgyak esetében 

a május 20-i határnappal, a következő tanévre más választható tantárgyat válasszon. 

Ennek feltétele a sikeres különbözeti vizsga. A különbözeti vizsga a tantárgyi 

követelmények optimumát kéri számon. A vizsgára a szülő jelentkezteti és készíti fel a 

tanulót. 
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Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha: 

– írásbeli határozat alapján engedélyezték, 

– tanulmányait magasabb évfolyamon valamely tantárgyból emelt szinten kívánja 

folytatni, és megelőzően csak középszinten tanulta, 

– átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni és az előző iskolájából eltérő tanterv 

szerinti tanulmányokat folytatott. 

Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni. 

Javítóvizsga 

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület 

határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen 

osztályzata. Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a meghatározott követelményeket, vagy 

nem jelenik meg, köteles évet ismételni. A javító vizsga időpontját a szorgalmi időszak 

lezárásakor az iskola bejáratára kell kifüggeszteni. 

A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán két ízben konzultációs 

lehetőséget biztosíthat (június-augusztus).  

A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet. 

Pótló vizsga 

Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a vizsga 

letétele előtt távozott, a vizsgát megismételheti. 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha: 

– neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad, 

– megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik. 

Pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által 

megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani. 

 

A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL SZABÁLYAI   

Az iskola első évfolyamára felvételt nyer minden olyan tanköteles és iskolaérett gyermek, aki:  

az iskola beiskolázási körzetében állandó vagy ideiglenesen bejelentett lakásban él, 

illetve a fenntartó által előírt létszámkeretig minden gyermek, akinek szülei az 

intézményünket választották. Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a hátrányos 

helyzetű tanulók.  

Magasabb évfolyamon felvételt nyerhet minden tanuló,  

aki beiskolázási körzetünkbe költözött, 

körzeten kívüli tanuló abban az esetben, ha az osztályok létszáma ezt lehetővé teszi 
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AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI 

TERV 

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.  

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 egyéb foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb 

alapismeretekkel.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében:  

- az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével;  

- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegélynyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe;  

- támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel 

foglalkozó továbbképzésen.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják, így a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó 

elsősegély-nyújtási ismeretek a következő tantárgyakba épülnek be: 

- Biológia: rovarcsípések, légúti akadály, artériás és ütőeres vérzés, komplex újra 

élesztés.  
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- Kémia: mérgezések, vegyszer okozta sérülések, savmarás, égési sérülések, 

forrázás, szénmonoxid mérgezés. 

- Fizika: égési sérülések, forrázás.  

- Testnevelés: magasból esés.  

Az elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek tantárgyankénti és évfolyamonkénti 

megjelenését a pedagógiai program mellékletét képező tantervek tartalmazzák.  

Az egészségnevelést szolgáló egyéb foglalkozások: szakkörök,  

évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó 

(„Egészséghét”/projektnap/témanap) szervezése a tanulók számára 
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HELYI TANTERV  

 

A 2012-es NAT-hoz illeszkedő kerettantervek alapján készült 2-4. illetve 6-8. évfolyamon. A 

kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú 

EMMI rendelet mellékletei: 

 Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható foglalkozások és 

azok óraszámai, az előírt tananyag és követelmények. 

Iskolánk óraterve tartalmazza: 

 az egyes évfolyamok óratervét, 

 kötelező és a helyi tantervbe beépített választható órák számát,  

 az évfolyamok összes óraszámát, 

 a tantárgyi bontásokat, 

A Pedagógiai Programban leírtak alapján, a kiemelt nevelési-oktatási célkitűzéseinknek 

megfelelően a következő tárgyaknál alkalmazunk szükség esetén csoportbontást: 

 

  2012 NAT 2020 NAT 

Néptánc-technika 1-4.évfolyam  heti 1 óra  

angol nyelv 1-3. évfolyam  heti 2 óra  

 4. évfolyam  heti 3 óra  2 óra 

 5-8.évfolyam  heti 4 óra 3 óra 

 SNI, BTM , tanulási 

nehézségek csoport 

heti 3 óra 2 óra 

informatika 5-8. évfolyam  heti 1 óra  

technika 5-7. évfolyam heti 1 óra  

magyar nyelv és 

irodalom  

7-8. évfolyam heti 3-4 óra  

matematika 7-8. évfolyam heti 3-4 óra  

 

Matematika, magyar tantárgyak, vonatkozásában a 7. és a 8. évfolyamon képességek szerinti 

bontást alkalmazunk az osztálylétszámok függvényében.  

 

"A" osztályok emelt ének 

                Az 2-4. ill. 6-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, NAT 2012 
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Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a NAT kötelező óraszámát tartalmazza, a jobb 

oldali rovatba pedig a szabadon tervezhető órákat lehet bejegyezni. 

Heti óraszám/évfolyam 

 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom   7   6 1 6 1   4   3 1 4 

 Matematika   4   4   4     3  1 3 

 

3 1 

Történelem     2   2   2   

Állampolgári ismeretek   1   

Hon- és népismeret                 

Etika/hit és erkölcstan   1   1   1     1   1   1   

Környezetismeret      1   1   1    

Természetismeret     2   0   0   

Kémia   1,5   1,5   

Fizika   1,5   1,5   

Biológia   1,5   1,5   

Földrajz   1,5   1,5   

Első élő idegen nyelv   

 

  1   1 2 1   3 1 3  1 3  1 

Ének-zene   2 1 2 1 2 1   1 1 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 

 

  2   2   2   

 

  1   1   1   

Dráma és színház         

 

        

Technika és életvitel 

 

  1   1   1   

 

  1   1     

Informatika   

 

  

 

     1   1   1   

Testnevelés 

 

  5   5   5      5   5   5   

Osztályfőnöki      1   1   1   

Hittan egyházi intézményben                 

Kötelező alapóraszám 

 

22 22 24  25 28 28 

Szabadon tervezhető óra   

 

  2   3   3     3   3   3 

Összes tervezett óraszám   23 2 22 3 24 3   25 3 28 3 28 3 

Összesített óraszám 

 

25 25 27  28 31 31 

Maximális órakeret 

 

25 25 27  28 31 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"B és C" osztályok   
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Az 2-4. ill. 6-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, NAT 2012 

Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a NAT kötelező óraszámát tartalmazza, a jobb 

oldali rovatba pedig a szabadon tervezhető órákat lehet bejegyezni. 

Heti óraszám/évfolyam 

 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom   7   6 1 6 1   4 1  3 1 4 1 

Matematika   4   4   4 1    3  1 3 1 3 1 

Történelem     2   2   2   

Állampolgári ismeretek   1   

Hon- és népismeret                 

Etika/hit és erkölcstan   1   1   1     1   1   1   

Környezetismeret      1   1   1    

Természetismeret     2   0   0   

Kémia   1,5   1,5   

Fizika   1,5   1,5   

Biológia   1,5   1,5   

Földrajz   1,5   1,5   

Első élő idegen nyelv   

 

  2   2 2 1   3 1 3  1 3  1 

Ének-zene   2 

 

2 

 

2 

 

  1 

 

1 

 

1 

 Vizuális kultúra 

 

  2   2   2   

 

  1   1   1   

Dráma és színház         

 

        

Technika és életvitel 

 

  1   1   1   

 

  1   1     

Informatika   

 

  

 

     1   1   1   

Testnevelés 

 

  5   5   5      5   5   5   

Osztályfőnöki      1   1   1   

Hittan egyházi intézményben                 

Kötelező alapóraszám 

 

22 22 24  25 28 28 

Szabadon tervezhető óra   

 

  2   3   3     3   3   3 

Összes tervezett óraszám   23 2 22 3 24 3   25 3 28 3 28 3 

Összesített óraszám 

 

25 25 27  28 31 31 

Maximális órakeret 

 

25 25 27  28 31 31 
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 Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló az 5/2020. (I.31.) 

Korm. rendelet, a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításaként kerül bevezetésre. 

A kerettantervek a 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben (1. 5. évfolyamokon, 

bevezetésre kerülő Nemzeti alaptantervben foglalt szabályozásnak megfelelnek. Ezeket a 

NAT 2020 bevezetésével párhuzamosan, felmenő rendszerben kell alkalmazni. 

Óratervi háló bevezetése Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai,  

NAT 2020 és 5. évfolyamon  

 

"A" osztályok emelt ének 

                Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, NAT 2020 

Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a NAT kötelező óraszámát tartalmazza, a jobb 

oldali rovatba pedig a szabadon tervezhető órákat lehet bejegyezni. 

Heti óraszám/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 7   7   5 1 5 1 4   4   3 1 3 1 

Matematika 4   4   4   4   4   4   3 1 3 1 

Történelem   2   2   2   2   

Állampolgári ismeretek   1   

Hon- és népismeret     1             

Etika/hit és erkölcstan 1   1   1   1   1   1   1   1   

Környezetismeret         1   1     

Természettudomány   2   2   0   0   

Kémia   1   2   

Fizika   1   2   

Biológia   2   1   

Földrajz   2   1   

Első élő idegen nyelv   1   1   1 2 1 3   3 1 3   3   

Ének-zene 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 2   2   2   1   1   1   1   1   

Dráma és színház         1         

Technika és tervezés 1   1   1   1   1   1   1     

Digitális kultúra   1   1   1   1   1   1   

Testnevelés 5   5   5   5   5   5   5   5   

Osztályfőnöki   1   1   1   1   

Hittan egyházi intézményben                 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető óra   2   2   2   2   1   2   2   2 

Összes tervezett óraszám 22 2 22 2 22 3 23 3 27 2 26 3 28 3 28 3 

Összesített óraszám 24 24 25 26 29 29 31 31 

Maximális órakeret 24 24 24 25 28 28 30 30 
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"B" és "C" osztályok 

                Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, NAT 2020 

Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a jobb 

oldali rovatba pedig a szabadon tervezhető órákat lehet bejegyezni. 

Heti óraszám/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 7   7   5 1 5 1 4   4   3 1 3 1 

Matematika 4   4   4   4   4   4   3 1 3 1 

Történelem   2   2   2   2   

Állampolgári ismeretek   1   

Hon- és népismeret     1             

Etika/hit és erkölcstan 1   1   1   1   1   1   1   1   

Környezetismeret         1   1     

Természettudomány   2   2   0   0   

Kémia   1   2   

Fizika   1   2   

Biológia   2   1   

Földrajz   2   1   

Első élő idegen nyelv   2   2   1 2 1 3   3 1 3   3   

Ének-zene 2   2   2   2   2   1   1   1   

Vizuális kultúra 2   2   2   1   1   1   1   1   

Dráma és színház         1         

Technika és tervezés 1   1   1   1   1   1   1     

Digitális kultúra   1   1   1   1   1   1   

Testnevelés 5   5   5   5   5   5   5   5   

Osztályfőnöki   1   1   1   1   

Hittan egyházi intézményben                 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető óra   2   2   2   2   1   2   2   2 

Összes tervezett óraszám 22 2 22 2 22 2 23 2 27 1 26 2 28 2 28 2 

Összesített óraszám 24 24 24 25 28 28 30 30 

Maximális órakeret 24 24 24 25 28 28 30 30 

 

 

Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 

elvei 

A tankönyvek megrendelése és a tanév kezdetekor a tankönyvek kiosztása az iskolában 

történik.  

A tankönyvek kiválasztásában a következő szempontok érvényesülnek:  

A tankönyv 

 szerepeljen a minisztérium által kiadott tankönyvjegyzékben; 
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 tartalma illeszkedjen az adott tantárgy tantervéhez; 

 tananyagának elrendezése logikus, szemléletes legyen; 

 adjon lehetőséget a tehetséggondozásra, illetve segítse a felzárkóztatást; 

 alkalmas legyen a tanulók munkájának irányítására a tanulás egy-egy 

szakaszában; 

 gondolkodtató, változatos feladatokat tartalmazzon; 

 a különböző tantárgyak sajátosságainak megfelelően segítse a tanulási 

technikák elsajátítását; 

 adjon lehetőséget a differenciált foglalkoztatásra, fejlesztésre; 

 adjon lehetőséget az önálló tanulói munkáltatása; 

 alkalmas legyen a tanult ismeretek gyakorlására, alkalmazására; 

 segítse a megértést, az önellenőrzés képességének fejlesztését; 

 

ISKOLÁNK KIEMELT PEDAGÓGIAI ÉS OKTATÁSI TERÜLETEI ÉS 

A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉNEK KAPCSOLATA 

 

Anyanyelvi kompetencia  

Anyanyelvünk kiemelkedő szerepet játszik felnövekvő diákjaink személyiségének, 

gondolkodásmódjának fejlesztésében. Ebből következik, hogy az iskolai nevelésben-

oktatásban alapvető szerepe van. Az anyanyelvi képzés átszövi a teljes oktatási-nevelési 

folyamatot. Keretében mindazokat az ismereteket tudatosítjuk, rendszerezzük és fejlesztjük, 

amelyeket a diák az iskolában és az iskolán kívül megszerzett. Az anyanyelvi képzés 

meghatározóan hat a többi tantárgy tanítására és elsajátításának színvonalára. A különböző 

ismeretek tanításának-tanulásának szintje pedig visszahat az anyanyelvi képzés 

eredményességére. Ezért az anyanyelvi nevelésnek – sajátos jelleggel – minden tárgyban jelen 

kell lennie. 

Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az értelmes, kifejező beszéd, az olvasás és írás 

igényes használatának, az ehhez szükséges képességeknek a fejlesztése.  

Az alsó tagozatban a fejlesztés kiemelt területei között szerepel az elemi műveltségbeli 

alapok feltételrendszerének megteremtése: a biztonságos szó- és írásbeli nyelvhasználat az 

alapvető képességek, készségek elsajátíttatásával. 

A tanulási kudarcok, az értés- meg nem értés gazdaságtalan időráfordításai alapvetően a 

magyar nyelv alapos ismeretének hiányából adódnak. Arra kell törekedni, hogy az olvasás 
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értékeit és hasznát ismerjék meg a tanulók. A pedagógusok feladata az igényességre nevelés, 

az olvasás előtérbe helyezése. Kiemelt szerepet kap az alsó tagozaton a szókincsfejlesztés, a 

néma és a hangos olvasás, a szövegértés. 

A felső tagozaton az önálló szövegfeldolgozás, szövegértés erősítése valamennyi tantárgy 

keretén belül kapjon kiemelt szerepet lexikai, szintaktikai, és szemantikai szempontból. 

Feladatunk még, hogy hozzájáruljunk az írásbeli képességek színvonalának emeléséhez, 

valamint az értő olvasás segítségével tudományos ismeretek megszerzéséhez is. 

Fontos feladatunk, hogy tanulóink ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a 

köznyelv és az irodalmi nyelv egymásra hatását. Mindezt tudják alkalmazni a természeti és 

ember alkotta környezettel való kapcsolatteremtésben. Törekedjenek az anyanyelv védelmére, 

tudjanak egymással kulturált párbeszédet, vitát folytatni.  

A tanulókban növeljük a környezethez való pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a 

környezet és természetvédelmi könyvek feldolgozásával. 

Az olvasási szokások erősítése érdekében könyvtári órákat tartunk helyi tantervünknek 

megfelelően. „Harmatos író-költő” verseny.  

Hetedik és nyolcadik évfolyamon érdeklődés, képességek, továbbtanulási szándékok 

figyelembe vételével csoportbontásban oktatjuk tanítványainkat. 

 

Idegen nyelvek oktatása (Idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése) 

 

Az Európai Unió tagállamaként még fontosabb az idegen nyelvek tanítása és tanulása. Idegen 

nyelveket ismerni nem csupán praktikus okok miatt fontos. A nyelv egy nép identitásának 

kifejezése, így ha megtanulunk egy idegen nyelvet, automatikusan közelebb kerülünk az adott 

nyelvet beszélő emberek kultúrájához, nyitottabbak leszünk a világra. 

Oktató-nevelő munkánkban mi is arra törekszünk, hogy tanulóinknak olyan biztos alapot 

adjunk általános iskolai tanulmányaik során, amire építhetnek a későbbiekben. 

A hatékony, intenzív nyelvtanulás alapvetően gyakorlás kérdése – szókincsbővítés, nyelvtan 

biztos használatának elsajátítása - stb. Ahhoz, hogy tanulóink az általános iskolai 

tanulmányaik végére biztos alap-nyelvtudáshoz jussanak, naponta használniuk kell a nyelvet.  

Ennek érdekében: 

- A nyelvtanulás csoportbontásban történik. Így több lehetőség van az intenzív gyakorlásra 

és az idegen nyelven való megszólalásra. 
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- Igyekszünk kihasználni a csoportbontásból fakadó előnyöket: differenciálás, 

tehetséggondozás, felzárkóztatás, kooperatív tanulásirányítás, játékos módszerek előtérbe 

helyezése. 

- Lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, hogy első és második osztályban 3X30 percben  

harmadik osztályban  2x45 percben, negyedikben három órában, felső tagozaton  a NAT 

által meghatározott kötelező óraszámokat alkalmazzuk, ahol lehetőség van a szabadon 

választható órákkal egészítjük ki a heti óraszámot.   Azokban a nyelvi csoportokban, ahol 

a tanulók többsége SNI-s vagy BTM-es vagy egyéb tanulási nehézséggel küzd a kötelező 

heti 3 nyelvórát biztosítjuk. Számukra korrepetálást, differenciált foglalkozást szervezünk. 

Lényeges szempont, cél a nyelvoktatási módszerek adott körülmények és lehetőségek közötti 

fejlesztése, terjesztése, hozzáférhetővé tétele, a bevált módszerek és a nyelvoktatással 

kapcsolatos tapasztalatok közzététele. 

A pályázatírás lehetőségeit kihasználva minél több szemléltető és segédanyagot szerzünk be a 

tanítási formák változatosabbá tétele érdekében. Az Erasmus + programunk igen motiváló 

hatással bír diákjaink angol tanulására. A 7-8. osztályban év végi Euroexam 

próbanyelvvizsgák szervezésével ösztönözzük a tanulást. Célunk a négy alapvető készség 

(írás, olvasás, hallás utáni megértés és a beszédkészség) felmérése. Szorgalmazzuk tanulóink 

kerületi, illetve országos nyelvi versenyeken való részvételét is.  

 

Matematikai kompetencia  

Társadalmunk gyors technikai fejlődése, a gyors változások az alkalmazásképes tudást 

igénylik minden embertől. 

A matematika oktatása során a legfontosabb, hogy felkészítsük tanulóinkat a mindennapok 

problémáinak megoldására a matematikai gondolkodás segítségével. 

 

Így kiemelt feladatunk: 

 Biztos számolási készség kialakítása 

 Problémahelyzetekben a kreatív és logikus gondolkodás fejlesztése 

 Gyakorlati problémákra matematikai megoldások keresése 

 Adatgyűjtés, feldolgozás, grafikonok, táblázatok készítése, értelmezése, elemzése 

 

Alsó tagozaton az elemi számolási készség elsajátítása és a logikus gondolkodás fejlesztése 

zajlik, sok szemléltetéssel, gyakorlati példákkal.  
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A matematikai fogalmak kialakítása és az elvonatkoztatási készségek fejlesztése a legtöbb 

gyermeknél csak 7-8. osztályban válik lehetővé. 

Hetedik és nyolcadik évfolyamon érdeklődés, képességek, továbbtanulási szándékok 

figyelembe vételével csoportbontásban oktatjuk tanítványainkat. 

A matematika és a magyar nyelvi készségek fejlesztése nem csak a matematika és a magyar 

óra feladata. Az országos kompetencia-mérés eredményeit szakmai munkaközösségeink 

elemzik, s kijelölik a javítás útját. Ennek a két alapkompetenciának a fejlesztésére minden 

tanítási helyzetben és tanítási órán adódik lehetőség, s ez elvárásként jelenik meg a 

tanórákon. 

A matematika iránt érdeklődő és tehetséges gyermekeinket versenyeken szerepeltetjük, 

amelyet felkészítés előz meg. 

( Zrínyi Ilona matematika verseny, Bolyai csapatverseny, kerületi versenyek)  

Táblajáték szakköreink, sakkszakkörünk a gondolkodásfejlesztés kiemelkedő lehetőségét 

jelentik. 

 

 Digitális kompetencia  

2020-as NAT szerint 5. évfolyamon bevezetésre kerül a digitális kultúra tantárgy  

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 

környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek 

keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó 

felhasználására. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, 

így különösen a kommunikációs eszközök használatát. 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat 

fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is 

alkalmazni. A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek 

kialakítását és fejlesztését is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, 

szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében 

végzett tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, 
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kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a 

felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben 

elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens 

kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb 

körben történő bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy 

keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon 

a változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, 

ahogyan azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában 

alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét. 

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat négy témakör köré szervezi, amelyek 

szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, 

amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás 

kibontakozásában és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. Ez az alapfokú képzés 

második nevelési-oktatási szakaszában blokkprogramozással valósul meg, ami játékos, de az 

algoritmikus gondolkodást jól fejlesztő eszközt biztosít. A blokkprogramozás az iskola 

lehetőségeitől függően sokféle módon megvalósítható: használhatunk robotot, 

készíthetünk mobilalkalmazásokat, alkalmazhatunk mikrokontrollert, vagy 

futtathatunk valamilyen asztali, kifejezetten a blokkprogramozáshoz készült fejlesztői 

környezetet. A programozási feladatok kezdetben mindig olyanok legyenek, melyeket a 

tanulók informatikai eszköz nélkül is el tudnak játszani, hogy legyen személyes élményük a 

megoldandó feladattal kapcsolatosan. 

 

Esztétikai és művészeti kompetencia 

A művészeti nevelés kiemelkedően fontos területe iskolánknak. Emelt óraszámú ének 

oktatásunk, népi tánc-, dráma-oktatásunk, színjátszó-, kézműves szakkörünk sokoldalú 

lehetőséget biztosít tanítványaink tehetségének kibontakoztatására, s egyúttal tág teret ad a 

csoportos munkára, közösségfejlesztésre. 

Pedagógusaink egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a művészeti tárgyak igényes oktatására, a 

tehetséggondozásra. Minderről színvonalas szerepléseink, a versenyeken elért eredményeink 

tesznek tanúbizonyságot. 
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A művészeti nevelés területei: 

Ének oktatás- Emelt óraszámban 

Kodály Zoltán szerint a zenei nevelés a lélek olyan legbelső területére hat, ahová más módon 

nem érünk el. Babits Mihály szavaival: 

„Mindenik embernek a lelkében dal van 

És a saját lelkét hallja minden dalban. 

És akinek szép a lelkében az ének 

Az hallja a mások énekét is szépnek.” 

Iskolánk 1984 óta kiemelten fontosnak tartja ezt a fejlesztési területet. Énekes osztályunkban 

emelt óraszámban oktatjuk e tárgyat. Alsóban heti 3 óra+2 óra énekkari próba, felsőben a heti 

2 ének órát 2x2 órás kóruspróba egészíti ki. Az énekes osztályt választó tanulók nyolcadik 

osztály végéig részesülnek e lehetőségben, s elvárjuk, hogy kötelezően éljenek is vele.  Az 

emelt óraszám lehetőséget ad arra, hogy kottaolvasó, önálló zenei tevékenységre képes, az 

értékes zene iránt elkötelezett, jó ízlésű tanulókat neveljünk. A gyermekkorban belsővé vált 

művészeti- esztétikai értékek végig kísérik az ember életét, fontos szerepük van a 

hagyományőrzésben, a magyarságtudat megteremtésében. A zenei képzés sok más területen is 

érezteti pozitív hatását. A koncentráló képesség, a megosztott figyelem, emlékezet, 

együttműködés, a közösen átélt alkotó munka öröme komplex módon fejleszti a gyermekek 

személyiségét. 

Alapszint: 

Az alsós óraszámok növekedése kedvez a zenei nevelésnek. Nélkülözhetetlen, hogy a tanulók 

érezzék a zene emberi erejét és szükségességét, melyet igényként magukkal visznek az életük 

során. Az alacsony felsős óraszám miatt programunkban minden egyéb zenei kínálatot 

szeretnénk kihasználni, ill. iskolai szinten létrehozni. 

Fontosnak tartjuk, hogy a Zenei Világnapon iskolánk minden tanulója sajátos zenei 

élményben részesüljön, s zenei osztályaink inspiráló hatása érvényesüljön. 

 Kórusok 

A kóruséneklés szerepléshez juttat olyan tanulókat is, akik egyedül erre nem vállalkoznak. 

Már második osztálytól működik a „Kicsinyek kórusa”, felsőseink pedig a „Harmat 

Gyermekkarban” énekelnek. 

Énekkarosaink iskolai ünnepélyeken, kerületi rendezvényeken, Karácsonyi 

Hangversenyeinken mutatkoznak be. A koncert színvonalas megrendezéséhez, szükség van 
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egy külső helyszín bérlésére, mely biztosítja a szülők, tanulóink, pedagógusaink, meghívott 

vendégeink  számára az előadás élvezetét.  

Az „Éneklő ifjúság” s a népdalversenyek jó lehetőséget biztosítanak a megmérettetésre. 

Számos külföldi fellépésen (Belgium, Csehország, Görögország, Olaszország) is sikeresen 

szerepelt kórusunk. Ezen alkalmak szép lehetőséget kínálnak más népek kultúrájának 

megismerésére, kapcsolatok alakítására. Az énekkari munka során tovább gazdagodik a 

gyerekek dalkészlete, intenzívebben fejlődik énekhangjuk, zeneelméleti tudásukat 

alkalmazzák. Törekszünk ennek a formának a további megszerettetésére, a létszám 

növelésére. 

Házi hangszeres vetélkedőnkön lehetőséget kapnak diákjaink hangszeres tudásuk 

bemutatására. 

Nagy odafigyeléssel zenei bérleteket vásárolunk, hogy eljuthassanak tanulóink opera 

előadásokra, zenés színházi hangversenyekre. Nagy örömünkre szolgál, hogy évről-évre több 

diákunk tanul zenét kerületünk zeneiskolájában.  

 

Ének és tánc 

Látszólag két külön műfaj, de mégis ősidőktől fogva elválaszthatatlan egymástól, az emberek 

mindennapjait jellemezte. Köztudott a Kodály módszer elveinek alapján, hogy a zene és a 

tánc (különösen a népzene és a néptánc) a gyermek egészséges testi és mentális fejlődését 

alapozza meg. Ha gyermekeink énekelve játszanak, táncolnak, akkor komplex 

képességfejlesztés történik, s ez különösen az alsó tagozaton meghatározó. Kielégíthető 

mozgásigényük, feszültségeik feloldódnak. A népi gyermekjátékok során fejleszthető a tiszta, 

szép magyar beszéd (irodalom, nyelvtan), a társas kapcsolatok kialakítása, 

alkalmazkodóképesség (magatartás), a versenyszellem (testnevelés), szerepjáték (színjátszás) 

viselkedéskultúra, ritmusérzék, tisztán, jól intonált éneklés, hallásfejlesztés (ének-zene), 

kreativitás, leleményesség. A leglényegesebb: a magyar nyelvi-, zenei- és mozgáskultúra 

ápolása együttesen. Az ének és a tánc fejlesztésének területei: 

 

 Néptánc oktatás 

 1-4. osztályig 

Órakerete a testnevelésbe épített. Tartalmában a népi játékok és az egyszerű táncos mozgások 

elsajátításán alapul. A gyerekek kiscsoportos foglalkozás során találkoznak a zenei ritmus 

szabályozott mozgásra való átélésével. Fontos a fokozatosság elvének figyelembevétele. A 
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tanulók bepillantást nyernek a változatos, különböző tájegységekre jellemző táncnyelvi 

formákba. A tantárgy szoros kapcsolatban van az énektanítással is. 

A tanév elején „Szüreti mulatság”,  tanév végén megrendezésre kerülő „Mesterségek udvara” 

Nyitott kapuk szülőknek is szóló rendezvényeinken  népi mesterségekkel, népi játékokkal 

ismerkednek tanulóink, majd minden osztály bemutatja néptánc produkcióját,  a rendezvényt 

táncház zárja.  

A hagyományőrzés érdekében a néptáncbemutatót élő zenekar kíséri. 

Tanulóinkat iskolai szervezésben el szeretnénk juttatni táncos előadásokra, rendezvényekre. 

Hagyományőrző programjainkon is gyakran perdülnek táncra tanítványaink. 

Rajz, vizuális kultúra 

A vizuális kultúra a teljes látható és láthatóvá tett tárgy- és jelenségvilág (a természet, a 

mesterséges környezet és a képzelet világa) használata és alakítása. A vizuális nevelés 

feladata: azoknak a képességeknek és készségeknek fejlesztése és ismereteknek az átadása, 

amelyek a látható világ használatához, alakításához szükségesek. 

A vizualitás – az anyanyelvhez hasonlóan – szinte minden tantárgyban komoly szerepet 

játszik; ám a rajz és vizuális kultúra tantárgynak kifejezett célja a vizuális nyelv használatának 

megfelelő szintre emelése elsőtől nyolcadik osztályig.  

A kommunikációs készség fejlesztése mellett kiemelten fontos általános nevelési cél a 

kreativitásra nevelés. A globalizáció, az információs technológia forradalmának korában a 

tudományos, technológiai változások oly mértékben felgyorsultak, hogy a speciális szakmai 

ismeretek, így az ismeretek szerzése szükségképpen nem korlátozódik az iskolára.  A 

kreativitás és ezzel összefüggésben a nyitottság, a rugalmasság központi helyre kerültek. 

A művészetek területén, az alkotóképesség fejlesztésére ebben a tantárgyban különösen jó 

lehetőség nyílik. Ezen a téren itt halmozódott fel a legtöbb nevelési tapasztalat, és a 

kreativitás fejlesztése itt nem csupán hangoztatott általános nevelési cél, hanem az értékelés 

során szempontként jelen van. Fontos azonban, hogy a „rajzórai kreativitás” ne maradjon 

területspecifikus, hogy konvertálható legyen az élet minden területére, elősegítendő egy 

általános alkotó magatartás kialakulását, miáltal a tanulók képessé válhatnak majd önmaguk, 

saját életük alakítására.  

Felső tagozaton a művészettörténeti ismeretek az egyetemes emberi értékekkel ismertetik meg 

tanulóinkat. 

Iskolánk ÖKO jellege természetesen megjelenik a rajz- és vizuális tantárgyban is minden 

évfolyamon. 
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 Szakkörök 

A szakkörökön tehetséggondozás is folyik. Nyitottak az iskola bármely tanulója számára. A 

nyolcadikos tanulók felkészítése is ezeken a szakkörökön történik, amennyiben valaki 

művészeti iskolába készül. Rendszeresen készülnek „műalkotások” kiállításokra, pályázatokra 

is. Iskolánk folyosóit munkáik díszítik. 

Testnevelés (Mozgáskultúra, egészséges életmód) 

A testnevelésnek és a sportnak egyedülálló szerepe van a mozgatórendszer, a 

mozgásszabályozás fejlesztésében, a civilizációs ártalmak megelőzésében, a mozgásszervi 

elváltozások javításában. Sajátosan összetett műveltségi terület, mivel a mozgás az élet 

velejárója, nélküle nem képzelhető el semmilyen kognitív funkció működtetése. 

 Hozzájárul a személyiség harmonikus fejlesztéséhez, az egészséges életmód 

megalapozásához.  Széles körű elméleti és gyakorlati ismeretek, képességek és készségek 

célszerű viselkedésbe integrálásával elősegíti a tanulók szocializációját. Előmozdítja a belső 

erőforrások mobilizálását, pozitívan befolyásolja az erkölcsi, akarati tulajdonságokat, az élet 

minőségét. Fejleszti az egyén esztétikai érzékét, tűrő- és alkalmazkodási képességét. Segíti a 

helyes önértékelés kialakítását, a teljesítménynek, mint értéknek a felismerését. 

    A testnevelés tanításunk célja, hogy fejlessze a tanulók mozgásműveltségét, cselekvési 

biztonságát, sikeres, aktív életvitelű embereket formáljon, akik örömet lelnek a különféle 

pszichomotoros tevékenységekben, elviselik a stresszt, a fizikai igénybevételeket, követik a 

szabályokat, igénylik és elfogadják a közösségi normákat, a megmérettetést és az értékelést.  

Iskolánk tárgyi feltételei fejlesztendőek, hogy teljes mértékben megfeleljenek e célok 

megvalósításához.  Iskolánkban a mindennapos testnevelés megvalósul.  

Amennyiben lehetőség van rá heti egy órában bontott csoportokban néptáncot tanulnak 

alsósaink.  Felső tagozaton a testnevelés órák mellett sportköri órákon, illetve a házi és 

kerületi versenyeken zajlik tanulóink testkultúrájának fejlesztése. 

  A tanulók életkorából, alkatából és személyiségéből adódó különbségek szükségessé teszik a 

rendszeres differenciálást, valamint a tanórai teljesítmények megítélésében az önmagukhoz 

mért fejlődés szerinti értékelést. 

 Nagy súlyt fektetünk arra, hogy aktív és egyre tudatosabb testmozgással előzzék meg a tartási 

rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket és mozgásokat.  

Természettudományos kompetencia 

A XXI. századnak megfelelő természettudományos ismeretek megismerése, elsajátítása 

A kötelező óraszámok törvényi változásakor a természettudományos tantárgyak óraszáma 

évről–évre csökkent. Kisebb óraszámban, de hatékonyabban, érdekesebben tanítva tarthatjuk 
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meg tanulóink természettudományos ismeretinek szintjét. A heti egy/kettő órás oktatás helyett 

a 1,5-1,5 órában oktatjuk a hetedikes, illetve a nyolcadikos természettudományos tartalmakat. 

Mindemellett a felsős reál szakosok összehangolt munkája szükséges ahhoz, hogy a 

fizika, kémia, természetismeret, biológia és földrajz tantárgyak tanítása során, egymás 

pedagógiai munkáját erősítve egységes természettudományos ismereteket közvetítsünk. 

  

Ezt kiegészíti és erősíti környezeti nevelési programunk. 

További lehetőségek:  

- Egyéni kutatómunkák természettudományos tárgykörben, 

- Természettudósok munkásságának megismerése 

- Múzeumi látogatások 

 

Szociális és állampolgári kompetencia  

A szociális és állampolgári kompetencia körébe sorolunk minden olyan társas készséget és 

képességet, amely nélkül nem lehet sikeres az egyén szocializációja, azaz beilleszkedése 

társadalmi környezetébe. Fontosnak tartjuk az egyén azzal kapcsolatos érzetét is, hogy ő 

képes valamire, tehát a belső biztonság és a magabiztosság szintén nélkülözhetetlen 

összetevői e kompetenciának.  

A szociális és állampolgári kompetencia alapvető elemeit az alábbiakban határozzuk meg: 

- az ember belső harmóniája (az „én” dimenziója) 

- a társas környezetben való eligazodás képessége (a „társas” dimenzió) 

- a közügyekben való hatékony együttműködés képessége (az állampolgári dimenzió) 

Oktató-nevelő munkánk során e kompetenciaelemeket tekintjük a fejlesztés hangsúlyos 

célrendszerének.  

Tanulóink szociális és állampolgári kompetenciájának sikeres fejlesztése érdekében egyrészt a 

kooperatív tanulási formák minél szélesebb körű alkalmazására, másrészt a fejlesztési célokat 

szolgáló eszközháttér biztosítására törekszünk. A fejlesztés eredményességéhez alapvetően 

járul hozzá az iskola pedagógusai által közvetített proszociális, azaz szociális ás állampolgári 

szempontból pozitív, előremutató, követendő értékrend.  

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént abban, hogy a 

mindennapi életben tágabb környezetének megismerésével képes legyen a kínálkozó 

lehetőségek megragadására.  
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Tanulóink kreativitásának fejlesztésére minden tartárgy keretében számos lehetőség 

kínálkozik. A változatos tanulásszervezési módok, házi dolgozatok, kutató-, alkotómunkák, 

vetélkedők erősítik sikerorientáltságukat, a változáshoz való pozitív viszonyulásukat. Céljaik 

megfogalmazását, a megvalósításhoz vezető út megtervezését, a kitartást, s a cselekedetek 

iránti felelősségvállalást kívánjuk elsajátíttatni, s e munkánkban híres tudósok, művészek 

életútját példaként állítva motiváljuk diákjainkat.  

A vállalkozás pénzügyi fedezetének kalkulálását számos matematika feladaton keresztül 

gyakoroltatjuk diákjainkkal. Szervezőkészségük fejlesztésére a diákönkormányzati munka is 

jó lehetőséget biztosít. A kooperatív tanulástechnika alkalmazása segíti az együtt 

munkálkodás képességének kialakítását. 

Egészség és környezettudatosság 

Ahhoz, hogy biztosítani tudjuk gyermekeink számára az egészséges és esztétikus tárgyi 

környezetet, kiemelt célként tervezzük fejlesztésüket. 

A szép és egészséges környezet önmagában is nevel a környezet védelmére, megóvására. A 

mi feladatunk, hogy a gyerekek bevonásával ezt a környezetet megóvjuk, tovább szépítsük.  

Környezeti értékeink, és egészségünk védelme az emberiség jövője szempontjából egyre 

fontosabbá válik. 

Tanulóinknak meg kell ismerniük: 

 az egészséges életmód előnyeit és lehetőségeit, 

 a káros szenvedélyek leküzdésének módjait, 

 az emberiség előtt álló ökológiai problémákat, 

 az egészséges környezet kialakításának és védelmének lehetőségeit. 

Nem csak kampányszerű akciókban rejlik a megoldás, hanem a mindennapi 

tevékenységünkben, a környezettudatos szokásrend kialakításában és mindennapi 

gyakoroltatásában.  

Ezért iskolánk vállalja, hogy az iskola minden tevékenységi területén, a tanórákon és a 

tanórán kívüli tevékenységek során folyamatosan építi a gyerekek napirendjébe a 

fenntarthatóság szemléletének erősítését.  

 

2007-ben nyertük el az ÖKOISKOLA címet, amelyet szeretnénk továbbra is megtartani. 

Ezt segíti egészségnevelési és környezeti nevelési (ÖKOISKOLA) programunk. 
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A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK MÉRÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK CÉLJA: A DIAGNOSZTIKUS 

VISSZAJELZÉS. 

Feladatai: 

- a tanulócsoportok eredményeinek viszonyítása általános (standard) értékekhez, 

illetve országos eredményekhez, 

-  következtetés, a tanítás-tanulás hatékonyságára, 

- a követelmény teljesítésének szintjei alapján a korrekció és további gyakorlás 

témáinak kijelölése, 

- a tanuló egyéni eredményeinek viszonyítása a korábbi teljesítményéhez, 

- a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének 

minősítése érdemjeggyel. 

Elvei: 

- Az értékelés, minősítés mindig előremutató legyen, soha ne megbélyegző.  

- Lényeges feladatnak kell tekinteni a tanulói önértékelés rendszerének kialakítását. 

- A tantárgyi tudás értékelésébe a viselkedési problémák nem számíthatók be. 

- Az értékelt írásbeli munka a tanuló és a szülő számára megtekinthető legyen. 

- Szóbeli feleletnél az osztály előtt hangozzék el a pozitívumokat, hiányosságokat 

ismertető, tanácsokat adó értékelés. 

- Az írásbeli munkákat két héten belül ki kell javítani 

Módjai: 

Szóbeli felelet:  

Az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres ellenőrzése, önálló

 feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján. 

    Írásbeli felelet: Az előző órán – esetleg 2-3 órán - feldolgozott ismeretanyag ellenőrzése 

írásban. 

Témazáró dolgozat: 

 Egy adott témakörben szerzett tudás mérése önálló feladatok megoldásán keresztül. 

 

 

 

Gyakorlati számonkérés: 

kísérletek, mérések elvégzésében elért gyakorlottság mérése azokban a témakörökben, 

amelyekben a tanulónak megfelelő lehetősége volt a gyakorlásra. Munkadarabok, alkotások 

értékelése. 
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Önálló kiselőadás: 

Egy adott téma önálló feldolgozása és előadása. 

Óraközi munka: 

Az órai munkába való bekapcsolódás, órai munkavégzés minősége. 

Versenyeken való eredményes részvétel. 

Projektmunkák értékelése. 

Önként vállalt többletfeladatok értékelése. 

 

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

A tantárgyi követelményeket a helyi tanterv határozza meg. Az értékelésnél figyelemmel kell 

lenni a tanuló általános állapotára, fejlesztés esetén egyéni haladására, képességeire.  

 A vonatkozó jogszabályi előírások alapján, az alsó tagozaton, első évfolyamon és a második 

évfolyam első félévében szöveges értékelést végzünk, majd az ötfokozatú érdemjegy az 

osztályozás eszköze. A későbbiekben és a felső tagozaton a tanulók teljesítményének 

értékelése tanév közben érdemjegyekkel, félévkor és tanév végén osztályzatokkal (kitűnő, 

jeles, jó közepes, elégséges, elégtelen) történik.  

Az értékelés kategóriái első osztálytól a második évfolyam félévéig 

1. évfolyamon és a 2. év félévéig negyedévenként szöveges értékelések kerülnek 

tantárgyanként a haladási naplóba. 

Félévente a tantestület által elfogadott zárt értékelési lapon, a tanuló fejlettségi szintjét 

jellemző fogalmak aláhúzásával történik az értékelés. Ezt az értékelő lapot a szülők a félév 

zárása után megkapják. 

Kiválóan teljesített   

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képes azokat az 

évfolyam követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Szóban és írásban is képes 

gondolatai, véleménye és a tanultak pontos megfogalmazására. Életkorának megfelelő szinten 

képes az összefüggések meglátására, alkotó módon tudja a megszerzett ismeretanyagot 

hasznosítani. 
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Jól teljesített  

A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó, alkalmazásában kissé 

bizonytalan. Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során. Kevés 

segítséget igényel az összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni. 

Megfelelően teljesített  

A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szintű, 

alkalmazása során többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul meg. 

Összefüggések meglátására csak segítséggel képes. 

Felzárkóztatásra szorul 

A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló 

alkalmazására is csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak kérdések segítségével tud 

megnyilvánulni, fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni. 

 Az év végi szöveges értékelés a bizonyítvány mellékletét képezi. 

 Magyar nyelv és irodalom tantárgyakra külön érdemjegyet kapnak a 

tanulóink 

 Etika / Hit és erkölcstan tantárgy esetében  

1.osztályban és 2. osztály félévében szöveges értékelést alkalmazunk 

2. osztály év végén és 3-8. osztályban jeggyel értékelünk 

 Angol nyelv tantárgyból az 1-3. évfolyamon félévkor és év végén összegző 

szöveges értékelést alkalmazunk. Ezek a következők: 

- Kiválóan megfelelt 

- Jól megfelelt 

- Megfelelt 

- Nem felelt meg 

1-3. évfolyamon tanév végén, részletes szöveges értékelést kapnak a tanulók, a helyi 

tantervben meghatározott szövegbank alapján. 

Magatartásának értékelésénél 

- példás  

- jó  

- változó 

- rossz  

Szorgalmának értékelésénél  

- példás 
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- jó 

- változó 

- hanyag  

 

Osztályzattal történő értékelés: 

A tanulók osztályzattal történő értékelése félévkor és év végén legalább három – a félév 

folyamán arányosan elosztott - érdemjegy alapján történjen. Magasabb óraszámú tantárgyak 

esetén arányosan több érdemjegyet várunk el. 

Törekszünk arra, hogy legalább egy osztályzat – a készségtárgyak kivételével - szóbeli 

megmérettetésből adódjon.  

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a 

pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló év 

végi osztályzatáról.  

Abban az esetben, ha az év végi osztályzat lényegesen eltér a tanítási év közben adott 

érdemjegyek átlagától a tanuló hátrányára, a nevelőtestület tájékoztatást kér az érdekelt 

pedagógustól ennek okáról. A nevelőtestület módosíthatja az osztályzatot a tanuló javára. Az 

osztályzatok átlagának számításakor a témazáró dolgozatok súlyozottan – kétszeresen – 

számítanak, ezeket pirossal jelöljük a naplóban. A kiugróan gyengén teljesített témakörökből 

a tanulónak javítási lehetőséget biztosítunk. 

Osztályzatok a tanterv által előírt tartalmakra –  

Jeles:   

ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti a tananyagot és 

alkalmazni is képes a tudását. Szabatosan, pontosan fogalmaz, saját gondolatait önállóan el 

tudja mondani. 

Jó:   

ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz eleget. 

Apró bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási hibákat vét, definíciói esetenként bemagoltak. 

Közepes: 

ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, nevelői segítségre 

(javítás, kiegészítés) többször rászorul. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan dolgozni, 

beszélni. Segítséggel képes megoldani szóbeli és írásbeli feladatait. 

Rövid mondatokban felel, gyakran kell segítő kérdéseket feltenni. 
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Elégséges: 

ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de továbbtanuláshoz 

szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Egyszavas válaszokat ad. 

Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban nem képes önálló feladatvégzésre. 

Elégtelen: 

ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud eleget tenni. A tantárgyi 

minimumot nem teljesíti. 

 

A feleltetés lehet szóbeli, vagy írásbeli 

A szóbeli felelés függ: beszédkészségtől, fellépéstől. Megnyilvánulnak mindazok a 

metakommunikációs mozzanatok, amelyek elárulják az anyag megértését, vagy hiányosságait. 

A szóbeli feleltetés a felelő számára rendkívül fejlesztő hatású, de időigényes, kevéssé teszi 

lehetővé az egész osztály aktivitását. 

Az írásbeli feleltetésnél a tanulóknak önállóan kell gondolkodni, a hibára nem figyelmeztet 

azonnal a tanár. 

Fontos, hogy a tanulóknak szóban és írásban is legyen lehetőségük a beszámolásra. 

A témazáró dolgozatra való felkészülés komoly erőfeszítést jelent, akkor is, ha a tanár 

összefoglaló órán súlypontoz, és eligazítást ad, ezért lehetőleg egy nap legfeljebb két 

témazáróra kerüljön sor. 

A hátrányos helyzetű tanulókat elsősorban a felkészülésben és az elmaradás okainak 

megszüntetésében, vagy csökkentésében kell segíteni. 

 

AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁI, RENDJE, KORLÁTAI, A TANULÓK 

TUDÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPE, SÚLYA. 

Az írásbeli beszámoltatás szerepe: 

- A tanulók tudásának, önálló feladatmegoldásának mérése 

- A hiányosságok felmérése, pótlásuk megszervezése 

- Típushibák feltárása, a tapasztaltak felhasználása a tanulási folyamatban 

Az írásbeli beszámoltatások eredménye nem lehet a tanuló félévi és év végi minősítésének 

(osztályzatának) egyedüli meghatározója, lehetőséget kell adni szóbeli feleletre is, és 

minősítéskor figyelembe kell venni a tanuló egész éves munkáját. 
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Formái: Tartalma: Megíratás módja, rendje, 

korlátai: 

Év eleji felmérés 

(diagnosztikus m. ) 

Aktuális tudásszint 

felmérése, 

a továbbhaladáshoz 

szükséges tudásszint 

ellenőrzése 

Ha nem előzi meg ismétlés, 

akkor csak a tájékozódást 

szolgálja. Ilyenkor nem 

osztályozzuk. 

Rövid írásbeli számonkérés Egy adott témában való 

tájékozottságot, az órára való 

felkészülést ellenőrzi 

15-25 perces,  

bármikor megíratható 

Témazáró dolgozat A tananyag egy nagyobb 

témakörének alkalmazás 

képes tudását méri 

Terjedelme 45 perc, 

esetenként 2*45 perc. 

Egy napon legfeljebb két 

témazáró dolgozat íratható. 

A témazáró dolgozatot 

összefoglalásnak kell 

megelőzni és a megíratás 

időpontját, témaköreit a 

diákokkal előre tudatni kell. 

Év végi felmérő 

 

 

A tanév tananyagának 

alapkövetelményeit méri 

Több órás ismétlésnek kell 

megelőznie, előre be kell 

jelenteni. 

 

A TANULÓI MAGATARTÁS, SZORGALOM ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS 

MINŐSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI, A MAGATARTÁSA ÉS SZORGALMA 

ÉRTÉKELÉSÉNEK, MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁJA. 

  

Magatartás és szorgalom értékelésének alapelvei és célja: 

 

 Segítse az iskola nevelés-oktatás folyamatát 

 Segítse a tanulók önértékelésének fejlődését 
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 Személyre szabott legyen 

 Vegye figyelembe a gyermek fejlődését 

 

Az értékelés folyamata: 

 Az osztályfőnökök havonta értékelik a tanulók magatartását és szorgalmát, kikérve a 

szaktanárok véleményét. Az osztályzatokat beíratja a tájékoztató füzetbe. 

 Félévkor és év végén – a havi jegyek és a szaktanárok véleményének 

figyelembevételével – az osztályfőnök érdemjegyet javasol. 

 A magatartás és szorgalom jegyekről a félévi és év végi osztályozó konferencia dönt. 

 Vitás esetekben az osztályfőnök véleményének nagyobb súlya van. 

Magatartásnál figyelembe vesszük  

 iskolai közösséghez, valamint annak tagjaihoz való viszonyát 

 önmagához való viszonyát, felelősségét, önállóságát, 

 hatását a közösségre, viselkedését a társas kapcsolatokban, 

 házirendben leírtak és közös iskolai szabályaink betartatását, 

 a közösség érdekében végzett tevékenységét, 

 viselkedését, hangnemét, beszédkultúráját, önfegyelmét. 

Szorgalomnál figyelembe vesszük 

 tanulmányi munkához való viszonyát, 

 munkavégzésének pontosságát, kötelességtudatát, 

 önálló feladatai elvégzésének minőségét, 

 rendszeretetét, pontosságát, felszerelésének rendbontását, 

  aktivitást 

A magatartás értékelése: 

 

Magatartás Példás Jó Változó Rossz 

1. Fegyelmezettsége Nagyfokú 

állandó 

Megfelelő még 

nem teljesen a 

sajátja 

Másokat zavaró, 

változó, de 

igyekszik 

Erősen 

kifogásolható, 

negatív 

2. Viselkedés 

kultúrája 

Tisztelettudó, 

udvarias 

Kivetni valót 

hagy maga után 

Udvariatlan, 

nyegle 

Durva, romboló, 

durván 

közönséges 

3. Hatása a Pozitív, aktív, Közömbös, nem Vonakodó, Negatív ártó, 
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közösségre jóindulatú árt ingadozó megfélemlítő 

4. Házirend betartása Betartja, arra 

ösztönöz 

Néha hibázik Részben tartja be Sokat vét ellene 

5. Felelősségérzete Nagyfokú Időnként 

felelőtlen 

Ingadozó Megbízhatatlan 

 

Magatartásra adható dicséretek és elmarasztalások: 

Szóbeli: 

 Egyéni, személyes 

 Osztályközösség előtt 

 Szülők jelenlétében 

 Iskola közössége előtt 

Írásbeli dicséretek 

A dicséretek száma nem korlátozott 

 Szaktanári dicséret, 

 DÖK dicséret,  

 Osztályfőnöki dicséret, 

 Intézményvezetői dicséret,  

 Nevelőtestületi dicséret  

Iskolai elismerések: 

 A nyolc éven át kitűnő tanulók Harmat plakettben részesülnek, 

 Tantestületi dicséret a kiemelkedő bizonyítványú diákoknak, 

 Jó sportoló elismerő plakett, 

 Az év legeredményesebb osztálya vándorserleget vehet át 

 Az iskola érdekében végzett munkát – szülők – Harmat plakettel ismerjük el 

Írásbeli elmarasztalások: 

 Szaktanári figyelmeztető (legfeljebb 3) 

 Szaktanári intés (tájékoztató füzetben, legfeljebb 2)  

 osztályfőnöki figyelmeztető (max. 2) 

 osztályfőnöki intő (max. 2) 

 intézményvezetői figyelmeztető (max. 1) 

 intézményvezetői intő (max.1)  
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 Súlyos vétség, a házirend sorozatos megszegése, társak bántalmazása esetén fegyelmi 

tárgyalás hívható össze. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza a DÖK 

véleményének kikérésével. 

A szorgalom értékelése: 

 

Szorgalom Példás Jó Változó Hanyag 

1. Tanulmányi 

munkája 

céltudatos, 

törekvő, odaadó, 

igényes a tudás 

megszerzésében 

figyelmes, 

törekszik a jó 

tanulásra, 

néha buzdítani 

kell 

munkája 

ingadozó, 

gyakran kell 

figyelmeztetni  

munkája hanyag, 

akadályozó, 

ellenálló 

 

2. Munkavégzése kitartó, pontos, 

megbízható, önálló 

rendszeres, 

többnyire 

önálló 

rendszertelen, 

hullámzó, 

önállótlan 

megbízhatatlan, 

önállótlan 

3. Kötelességtudata Kifogásolhatatlan, 

precíz 

néha 

ösztökélni kell 

csak folyamatos 

figyelmeztetésre 

dolgozik 

sok az el nem 

végzett feladata, 

nem érdeklik a 

feladatai  

4. Tanórákon kívüli 

aktivitása 

érdeklődő, 

rendszeres, aktív 

ösztönzésre 

dolgozik 

ritkán dolgozik egyáltalán nem 

dolgozik 

5. Felszerelése felszerelését 

rendben tartja 

felszerelése 

néha hiányos 

felszerelése 

gyakran hiányos  

felszerelése 

mindig hiányos 

 

Szorgalomra adható dicséretek és elmarasztalások: 

Szóbeli: 

 Egyéni, személyes 

 Osztályközösség, iskolaközösség előtt 

 Szülők jelenlétében 

Írásbeli dicséretek: 

 Szaktárgyi dicséret  

 DÖK dicséret 

 Osztályfőnöki dicséret,  
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 Intézményvezetői dicséret,  

 Nevelőtestületi dicséret (félév végén tájékoztató füzetbe, év végén bizonyítványba) 

 Szaktárgyi dicséret félévkor és végén (A tantárgy minősítésénél „Kitűnő” minősítés) 

 Szaktárgyi versenyeken elért eredmények esetén szaktanári, osztályfőnöki, 

intézményvezetői dicséret. A kerületi versenyek 1-3. a budapesti és országos 

versenyek 1-6. helyezettje intézményvezetői dicséretben részesül. 

Írásbeli elmarasztalások: 

 szaktanári figyelmeztetés (tájékoztató füzetbe, legfeljebb 3) 

 osztályfőnöki figyelmeztető (legfeljebb 1) 

 intézményvezetői figyelmeztető (max.1) 

 

AZ OTTHONI, ÉS NAPKÖZIS FELKÉSZÜLÉST SZOLGÁLÓ, ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI 

FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI 

Bármely tantárgyból az otthoni, másnapra történő felkészülés az önálló munkavégzés 

erősítését, a gyakorlást, a tananyag megerősítését szolgálja. 

A szóbeli és írásbeli házi feladatok, gyűjtőmunkák mennyiségénél és minőségénél figyelembe 

kell venni a következőket: 

 a feladatok mennyisége olyan legyen, hogy ne jelentsen a tanulók számára 

aránytalanul nagy terhet,  

 vegyük figyelembe, hogy a tanulók több tantárgyból is kapnak házi feladatot, 

 a feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek, 

 kerüljük a nagy mennyiségű, mechanikus munkavégzést igénylő házi feladatokat. 

 lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak az el nem végzett házi feladat pótlására. 

 a tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó 

feladatokat csak annak a diáknak adunk, aki ezt önként vállalta versenyre való 

felkészülés céljából. 

 a nagyobb elmélyülést kívánó, időigényesebb feladatok (alkotó-, kutató munkák) 

kitűzésekor az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb 

kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani.  

Az írásbeli házi feladatokat a következő órán közösen, vagy egyénileg mindig 

ellenőrizzük, a hibákat javíttatjuk. 

Differenciált formában, szükség esetén otthoni gyakorlásra feladatokat biztosítunk. 
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A tanulószobai illetve napközis foglalkozás ideje alatt megfelelő szervezéssel és 

foglalkozás-vezetéssel biztosítani kell, hogy a tanulók másnapra felkészüljenek. A 

foglalkozásokat vezető pedagógus ellenőrzi az írásbeli feladatok elkészítésének tényét és 

ellenőrzi, segíti a szóbeli tanulást. 

Törekedjünk arra, hogy a tanulók az aktuális napon feladott házi feladatokat 

maradéktalanul elvégezzék. Ehhez a nyugodt, tanulást segítő légkör megteremtése a 

foglalkozást tartó pedagógus feladata. 

Az őszi, téli, tavaszi, nyári szünet a kikapcsolódást szolgálja, erre az időszakra csak 

szorgalmi feladat adható.  

Országos mérések 6. és 8. évfolyamon minden tanév májusában 

 

A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉRE HASZNÁLT MÓDSZEREK 

Iskolánkban évente egy alkalommal NETFIT, a téli időszak végén mérjük fel tanulóink fizikai 

állapotát. Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során leképezhetők az egyes 

képességeknél felmerülő hiányosságok. 

Az így feltárt problémás területek a gyerekek életmódjának ismeretével kiegészítve megfelelő 

kiindulási alapot biztosítanak az egyén, illetve a közösség felzárkóztató, fejlesztő tervének 

elkészítéséhez. A tanulók eredményeit egy központi számítógépes program alapján lehet 

értékelni. A mérések eredményeit pontokká alakítva különböző kategóriákba sorolja a 

pillanatnyi fizikai állapotuknak megfelelően: „igen gyenge”- gyenge- kifogásolható- közepes- 

jó- kiváló- extra”. A kategóriákhoz tartozó elemzés illetve magyarázat az „Útmutató a tanulók 

fizikai és motorikus képességeinek méréséhez” című OM által kiadott segédanyagban 

található meg. 

A teszteredményekből a diákok és szüleik felvilágosítást kapnak, mely alapján nyomon 

követhetik gyermekük fittségi állapotának alakulását, fejlődését. A kiegészítő vizsgálatokat 

(szív működése, optimális testtömeg) az iskolaorvosi szolgálat végzi. 
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1. Melléklet 

Lázar Evin Program 

A Kormány a 1042/2019 (II.18.) Kormány határozatában döntött a Lázár Ervin Program 

(LEP) létrehozásáról. A Kormány fenti határozata alapján a Lázár Ervin Program szociális 

helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák 

részre tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja színházi, tánc- és cirkuszi 

előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei 

látogatásának élményét.  

A kiíró Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága meghatározta 

az egyes évfolyamok esetében a lehetséges programelemek körét.  

1. évfolyam: Bábelőadás bemutatása oktatási intézményekben  

2. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben  

3. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen  

4. évfolyam: Komolyzenei vagy népzenei koncert bemutatása oktatási 

intézményekben vagy koncerttermekben  

5. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen  

6. évfolyam: Cirkuszművészeti előadás bemutatása saját játszóhelyen (Fővárosi 

Nagycirkusz)  

7. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben  

8. évfolyam: Színházi előadás bemutatása Budapesten  

Az általános iskolai tanulmányok ideje alatt egy alkalommal egy őshonos állatokat bemutató 

farmot is meglátogathatnak a tanulók, ennek időpontjáról, módjárók az intézmény dönt a 

lehetőségek függvényében.  

Az 1.2. 4. és 7. évfolyamos diákok részére szervezett programokat helyben, az iskola vagy a 

területileg illetékes tankerületi központ által biztosított, kijelölt helyszínen kell megvalósítani. 
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2. MELLÉKLET (letölthető)  

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára  

Kerettantervek > az általános iskola 1-4. évfolyamára 

Bevezetés 

Kötelező tantárgyak 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Idegen nyelv 

 Matematika 

 Erkölcstan 

 Környezetismeret 

 Ének-zene – A változat 

o A változat 

o B változat 

 Vizuális kultúra 

 Technika, életvitel és gyakorlat 

 Testnevelés és sport (módosított - kiegészítés korrektúrával jelölve 

Szabadon választható tantárgyak 

 Dráma és tánc 

 Tánc és mozgás 

 Informatika 

 

MELLÉKLET 

Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 

Kerettantervek > általános iskola 5-8. évfolyamára 

Bevezetés 

Kötelező tantárgyak: 

 Magyar nyelv és irodalom 

o A változat 

o B változat 

 Idegen nyelv 
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o Idegen nyelv 

o Függelék: angol és német nyelvi specifikáció 

 Matematika 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 Hon- és népismeret 

 Erkölcstan 

 Természetismeret 

 Biológia-egészségtan 

o A változat 

o B változat* 

 Fizika 

o A változat 

o B változat* 

 Kémia 

o A változat 

o B változat* 

 Földrajz 

 Ének-zene 

o A változat 

o B változat 

 Dráma és tánc 

 Vizuális kultúra 

 Informatika 

 Technika, életvitel és gyakorlat 

 Testnevelés és sport (módosított - a kiegészítés korrektúrával jelölve) 

Emelt óraszámú kerettantervek: 

 Emelt matematika 

o A variáció 

o B variáció 
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 Informatika 

 Technika, életvitel és gyakorlat 

o A változat 

o B változat 

Szabadon választható tantárgyak: 

 Természettudományi gyakorlatok 

 Dráma és tánc 

 Tánc és mozgás 

 

KERETTANTERVEK – helyi tanterve 2020 – ÚJ NAT szerint 

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










