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„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen 

tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás 

izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit 

szeretni fog.” 

(Szent-Györgyi Albert) 

 

I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 

 

Iskolánk rövid története
1
 

Budaörs történetéből ismerjük, hogy a település egy időben teljesen elnéptelenedett. Az 

1700-as évek elején német családok települtek be, s így ismét élettel teli, virágzó faluvá 

vált Budaörs. Az ideköltöző családok hosszú távra rendezkedtek be, s így a templom 

megépítésével egy időben iskolát is építettek. Azt, hogy pontosan hol volt ez az iskola, 

nem lehet tudni, de feltételezhető, hogy az Esze Tamás utcai épületünk helyén állt.  

Maga az iskola egytanítós volt. Mivel ekkortájt az ország többi iskolájában is vallástant, 

olvasást és írást tanítottak, feltételezhető, hogy nálunk is ezek voltak a fő tantárgyak. 

Az iskolába járás nem volt általános, erről tanúskodnak a régi anyakönyvek. A tanév is 

rövidebb volt a mainál, általában 6 hónapig tartott, s május elején megtartott vizsgával 

zárult. 

1884-ig együtt jártak a fiúk és a lányok. Azonban a falu kezdte kinőni az iskoláját. Így 

megvásároltak egy telket, a régi posta épületének helyét, s felépítették itt a leányiskolát, 

melyet az Irgalmas Nővérek működtettek Halik Paulina vezetésével. 

A századfordulóra az egyre növekvő gyermeksereg számára kevésnek bizonyult a 4-4 

tanterem, mellyel a két iskola rendelkezett, ezért a lányiskolához 3, a fiúiskolához 4 

tantermet építettek. A fiúiskola igazgatója ekkor Clementis László volt. 

A községhez tartozó Kamaraerdőben, a Nagypénteki Árvaházban is működött egy iskola 

1903-tól Gergely Konrád tanító irányításával. Ebben tanultak az árvaházi gyerekek, de 

Kamaraerdőből és Pistályból is idejártak iskolába. Ez az iskola még az 1970-es években is 

működött iskolánk fiókintézményeként. 

A 2. világháború után a magyar tannyelvű oktatáshoz az egyházközség megvásárolta a 

mai Árpád u. 6. szám alatti házat, s ott egy tanteremben kezdték meg a tanítást.  

                                                           

1Hauser József: Budaörsi krónika, Budapest 1985., Zrínyi Katonai Lap- és Könyvkiadó 
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 1946 sorsdöntő változást hozott. Ekkor kitelepítették a magyarországi németeket, s az 

iskolák elnéptelenedtek. Az iskolát államosították, s az addigi igazgató, Szakály Mátyás 

lemondott, utóda Havasi Ferenc lett. Nemsokára azonban ismét egyházi kézbe került az 

intézmény, s ennek az igazgatására Weber Mihályt kérték fel. A budaörsi sváb lakosság 

helyét kezdték elfoglalni az országból idesereglett családok, s így a tanulói létszám egyre 

nőtt. 

1948-ban a felekezeti iskolákat államosították. A fiúiskola tanárai így is vállalták a 

tanítást, a lányiskola tantestülete azonban nem. Így a két iskolát egyesítették, melynek 

igazgatója Weber Mihály lett. A tantestületben lévő feszültségeket azonban nem tudta 

feloldani, ezért helyette Lakatos Gyulát nevezték ki. Ő sem töltött itt sok időt, 1949-ben 

már Révész Béla igazgatott. Egy év után őt váltotta Fátyol Jenő. 6 év múlva a 

minisztérium Bandur Aladárt nevezte ki az iskola élére, de úgy, hogy közben Fátyol Jenőt 

nem mozdította el az állásából. Így az a furcsa helyzet állott elő, hogy egy iskolának két 

igazgatója volt egyszerre. Ezt az ellentmondást úgy oldották fel, hogy ismét 

kettéválasztották az iskolát, s a fiúiskolának Bandur Aladár, a lányiskolának Fátyol Jenő 

lett az igazgatója. Az előbbi lett az 1. Számú, az utóbbi a 2. Számú Általános Iskola, 

mivelhogy koedukált tanítás folyt mindkét intézményben. 1957-ben Hauser József követte 

Fátyol Jenőt, egészen 1973-ig, nyugdíjazásáig, amikor is a két intézmény ismételten 

Bandur Aladár vezetése alá került. Az ő igazgatói működése alatt kezdődött el a német 

nemzetiségi nyelv oktatása. 1963-ban egy új épülettel gazdagodott iskolánk a Rózsa 

utcában. Ez tette lehetővé, hogy gimnáziumi oktatás is induljon Budaörsön. 

Így 1973-ban öt épületben (Esze Tamás u., Rózsa u., Béke tér, Árpád u., Kamaraerdő) 

folyt a tanítás 100-nál is több pedagógussal. Nyolc párhuzamos osztály is működött, pedig 

a lakótelep akkor még csak tervben létezett. Az iskola akkori neve: Általános Iskola és 

Gimnázium, Budaörs volt. 

Később a gimnázium önálló épületet kapott, s levált az anyaintézményről. 

Ahogyan kezdtek kinőni a földből a házak a lakótelepen, egy új iskolát is építettek. Egy 

évig hozzánk tartozott, a tantestület nagy része tőlünk ment oda tanítani. 

A Béke téri épület egyre rosszabb állapotba került, s a község akkori vezetése úgy 

gondolta, nem érdemes felújítani, s eladta az épületet a postának. Helyette épített egy 

modern épületet hatalmas tornateremmel, ezt ma Kesjár Csaba Általános Iskolának hívják.  

2010-ben intézményünk az ország legmodernebb iskolai épületébe költözött, iskolánk mai 

neve: Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. 
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II. NEVELÉSI PROGRAM 

1. HELYZETELEMZÉS 

A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola több mint negyed évezredes múltja arra kötelez 

bennünket, hogy egyrészt őrizzük az elődök által alkotott és képviselt értékeket, 

másrészt olyan korszerű, innovatív iskolát működtessünk, amely a régi színvonalon 

felel meg az új kihívásoknak, elvárásoknak. Ennek megfelel a 2010-ben épült új 

iskolaépületünk, melynek tantermei és szaktantermei interaktív táblákkal felszereltek, 

így lehetőséget nyújtanak a magas színvonalú oktatásra. Nagy tornacsarnoka biztosítja 

a mindennapos testnevelés lehetőségét. 

Iskolánk sikereinek, hírnevének letéteményese a tantestület. 

Nyugdíjas kollégáinkat a tantestület örökös tagjainak tekintjük. A nagy szaktudású, a 

korszerű ismeretek átadásának módszereit jól ismerő, a szakmai közéletben is szerepet 

vállaló pedagógusok tevékenysége alapján az iskola megfelel a korszerű pedagógiai 

követelményeknek. Mindennapi munkánk hatékonysága érdekében a szülői házzal 

szorosan együttműködünk, hiszen testileg-lelkileg egészséges, boldogságra képes, 

nyitott gondolkodású embereket csak így nevelhetünk. 

Alaptevékenységünk:  

 A különböző anyagi és kulturális háttérből érkező diákok alapképzése.  

 Az iskola a problémamegoldó gondolkodási képességgel bíró, kreatív, 

érdeklődő, tanulni szerető diákok iskolája, szociális, helyzetüktől függetlenül.  

 Külön figyelmet fordítunk a szociálisan hátrányos helyzetű növendékeinkre. 

 Pedagógusaink tanítási munkájuk középpontjába a kompetenciaalapú tanulás-

tanítás áll. 

Meggyőződésünk, hogy a tanulók akkor tudják képességeik legjavát nyújtani: ha az 

iskola életének minden mozzanatában figyelembe vesszük életkori sajátosságaikat; ha 

gyermeket szerető és tisztelő, emberi kapcsolatokra épülő légkör veszi őket körül, 

amely derűt, harmóniát, biztonságot sugároz feléjük. 

2. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK 

A nevelés társadalmi tevékenység, komplex hatásrendszer. Lényege: értékközvetítés 

és értékteremtés.  

3. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA 

PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI 

Nevelési programunk vezérelve: újraéleszteni, megtartani és kialakítani mindazon 

értékeket, amelyek birtokában tanítványaink – szociális helyzetükre, világnézetükre, 

családi hátterükre való tekintet nélkül – képesek művelt, kulturált emberként 
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helytállni, majd (az iskolában szerzett ismeretekre és készségekre építve) későbbi 

tanulmányaikat folytatni, szakemberként érvényesülni a felnőtt életükben.  

Melyek ezek az értékek?  

 becsületesség, egyenesség, őszinteség, megbízhatóság;  

 kíváncsiság és tudásvágy;  

 demokrácia és jogállamiság; 

 tolerancia és szolidaritás;  

 a másik ember tisztelete és a szeretni tudása;  

 a szűkebb és tágabb környezet szeretete és védelme;  

 kötődés a családhoz és az iskolához;  

 magyarság- és európaiság-tudat;  

 önfegyelem és a másokra figyelés képessége;  

 szorgalom és türelem a munkában;  

 törekvés széles körű műveltségre;  

 reális önismeret és erre alapozott döntésképesség;  

 vitakészség és kifejezőkészség;  

 innovatív készség, kreativitás;  

 törekvés az egészséges életmódra;  

 környezettudatos értékrend és szemléletmód; 

 az érték és a talmi közötti biztos választás képessége.  

3.1 Pedagógiai céljaink 

Az iskola múltja kötelez minket arra, hogy a testületben rejlő értékekre alapozva 

megőrizzük a hagyományos értékrendet. 

A társadalmi környezet arra késztet bennünket, hogy olyan modern iskolát 

működtessünk, amely megfelel a mai igényeknek: kreatív, innovatív, a világra 

nyitott, egyéni teljesítményre és csoportmunkára egyaránt képes, korszerű, több 

területen is mobilizálható tudással rendelkező embereket képezzen.   

Célunk 

 A korszerű, életkoruknak megfelelő mennyiségű és mélységű szaktárgyi 

ismeretanyag elsajátíttatása a tanulókkal (irányadó dokumentumok: NAT, 

kerettanterv, helyi tantervek). 

 A tanítás során arra törekszünk, hogy a tanulók részére nyújtott tájékoztatás 

és ismeretközlés tárgyilagos és többoldalú legyen.  

 Személyre szabott, vagy a csoportszinthez igazított tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás az egyes tanulók, tanulócsoportok képességei, érdeklődése 

alapján.  

 A valamely területen kiemelkedően tehetséges tanulók kibontakozásának 

segítése.  



11. 

 Az alkalmazásképes tudás elsajátításához szükséges tanulási technikák 

megismertetése a tanulókkal.  

 Az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség, a kreativitás fejlesztése.  

 Felkészítés a magasabb iskolafokokon történő helytállásra (felső tagozat, 

középiskola). 

 A reális önismereti szint kialakítása, toleranciára nevelés, a vitakészség 

fejlesztése.  

 A tanítási időn kívüli iskolai, illetve az iskolán kívüli szervezett szabadidős 

programok segítségével az igényes, tartalmas időtöltés. 

 Egészséges életmódra, rendszeres és kiegyensúlyozott életvitelre nevelés.  

 Környezettudatos életmód és szemlélet kialakítása. 

 A beilleszkedési vagy tanulási problémákkal küzdő, illetve szociálisan 

hátrányos helyzetű, tanulók segítése, támogatásuk; szükség esetén szakember 

által történő segítésük, megszervezése.  

3.2 Pedagógiai feladataink 

 Folyamatosan fenntartjuk a magas színvonalú munka személyi feltételeit és 

kihasználjuk a korszerű tárgyi eszközöket.  

 A pedagógustestület önmagára nézve kötelezőnek követelménynek tekinti a 

személyes példaadást:  

o az önmagával szembeni szakmai igényesség terén;  

o a munkafegyelem terén;  

o az etikus magatartás terén;  

o az egymás közötti, illetve a gyermekekkel, a szülőkkel, más iskolák 

minket látogató pedagógusaival való kapcsolatában.  

 Tiszteljük és ápoljuk az intézmény hagyományait. 

 Minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük a pályájuk elején és végén 

lévő pedagógustársainkat. 

 Arra törekszünk, hogy az épület és légköre megfeleljen a kiegyensúlyozott, 

nyugodt, színvonalas munka környezeti követelményeinek. 

 Arra törekszünk, hogy adminisztratív munkánk, tanügyi dokumentumaink 

hiánytalan rendezettségükkel és precizitásukkal jól szolgálják a tartalmi 

munkát.  

 Vallási és világnézeti kérdésekben semleges álláspontot képviselünk.  

 Pedagógusképző intézmények hallgatói számára lehetőséget biztosítunk a 

módszertani gyakorlatuk elvégzéséhez, valamint külföldi kollégák 

tapasztalatszerzését segítjük hazai oktatási rendszerünk megismerésében, 

miközben tanulóink élő idegen nyelvi kommunikációs készségét is 

fejlesztjük. 

 Távol tartjuk az intézménytől a napi politikát.  
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3.3 Nevelési céljaink (kifejtően) 

3.3.1 Erkölcsi nevelés 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a 

cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, 

igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az 

önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő 

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

elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és 

életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és 

az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési 

módokat felölelő megértésére, megvitatására. Hangsúlyt kell helyezni a 

közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX. 

századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának sokoldalú 

bemutatására, különös tekintettel a társadalomtudományi és művészeti 

tantárgyak oktatása terén. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása 

támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és 

fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az 

együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni 

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

kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális 

érdeklődésük felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti 

helytállásukat a munka világában is. 

3.3.2 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

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

Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, 

művészek, írók, költők, sportolók munkásságát, ugyanakkor legyenek képesek 

azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan politikai és 

morális szerepvállalásuk révén – akár passzívan, akár tevőleges cselekvések 

során – az embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen elnyomó 

hatalmak érdekeit szolgálták ki. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják 

azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az 

otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. 

Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a 

felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár 

kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat 

megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az 

egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az 

ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. A nemzeti öntudat 

egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus – így a nemzetiségek, a 

vallási-nyelvi etnikumok történelem- és jelenformáló szerepének és államalkotó 
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létük elismerésének az iskolai nevelés-oktatatás egészében evidenciának kell 

lennie.  

3.3.3 Állampolgárságra, demokráciára való nevelés 

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

állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, 

összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári 

magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi 

méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság 

jellemzi. A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésnek 

szerves része a demokratikus jogállam és a nemzeti függetlenség (szuverenitás) 

ellen fellépő törekvések felismerése, és annak megértetése, hogy a diktatúrák 

elleni küzdelem minden korban elsődleges állampolgári kötelezettség, hiszen a 

jogtiprásból sohasem születhet jog. Ennek alapján kell a XX. századi totális 

diktatúrák jellemzőit is feldolgozni, feltárva e rendszerek emberiesség ellen 

elkövetett soha el nem évülő bűntetteit is.  Az iskola megteremti annak 

lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és 

kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A 

részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az 

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

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a 

tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. Az 

iskola minden évfolyamán fontos feladat – az életkori sajátosságok és egyéb 

specifikációk mentén – Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nemzeti 

Hitvallásban és az Alapvetésben foglaltak megismertetése.  

3.3.4 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek 

tudatosításán alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati 

kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, 

készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre 

jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, 

hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe 

történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös 

elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, 

az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is 

gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek 

ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat 

maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni 

és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes 

emberi kapcsolatok kialakításához. 
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3.3.5 A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. 

A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező 

átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok 

szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését az iskolai életbe. 

Kitüntetett feladata az intézménynek így a harmonikus családi minták 

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

segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok 

kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok 

kezeléséről. Az iskolában foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

3.3.6 A testi és lelki egészségre való nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot 

örömteli megéléséhez. Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség 

– a test egészsége és jóléte – elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek 

egészségétől. A rendszeres testnevelés és sporttevékenység révén könnyebb 

elviselni a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket. A testi és a lelki 

egészség harmonikusan együttható fejlesztése és megőrzése a tanulók 

élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő 

szocializálásának célját szolgálja, melyhez szorosan kapcsolódik a 

tehetséggondozás és a motoros műveltség eszközeivel való 

személyiségfejlesztés is. Az egészségfejlesztés és -megőrzés ösztönző erővel 

kell, hogy bírjon az egészségközpontú tevékenységrendszerek tudatos 

kialakítására és fenntartására. A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy legyen 

igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz- és feszültségoldás 

különféle ismereteinek elsajátítására, módszereinek alkalmazására. Legyenek 

képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a 

konfliktusok kezelésére.  Feladat, hogy a családdal együttműködve felkészítsük 

a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok 

betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és 

anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. Motiválni és segíteni 

kell a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 

megelőzésében. Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a mozgástanulás a tanulók 

saját testképének megismerésében és a testtudat kialakításában. Mindennek 

sikere nagyban függ a komplex intézményi mozgásprogram elméleti és 

gyakorlati minőségétől.  

3.3.7 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-

oktatást: célul tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti 

szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy 
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saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos 

igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és 

fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes 

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

felelős állampolgári léthez.  

3.3.8 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az 

erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási 

képességükre tekintettel használja. A természettudományi oktatás és nevelés 

terén a tanulók empirikus tapasztalataira épülő és életkori sajátosságaikhoz, 

igényeikhez adekvát módon kapcsolódó ismeretátadás a természettudományos 

és műszaki életpályákra való szocializáció sikerességének záloga. Stratégiai cél, 

hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló 

környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás 

váljék meghatározóvá a tanulók számára. Olyan magatartás határozza meg a 

tanulók viszonyát az ember életteréül szolgáló környezethez, annak fenntartható 

megóvásához és fejlesztéséhez, melynek tudásbázisa nem kizárólagosan a 

rendszerszerűség, az alapelvek és kulcsfogalmak merev struktúrájára épül, 

hanem elsősorban a különféle összefüggésekre alapozott és begyakorolt 

természettudományos és műszaki műveltség mindennapi életben és a munka 

világában való hatékony alkalmazhatóságához. Az intézménynek fel kell 

készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok 

gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a 

gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat 

idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük 

értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. A 

természettudományos oktatás-nevelés, a műszaki életpályára való szocializáció 

és a környezeti nevelés terén a jelenben folyó kutatások folyamatai alapvető 

jellegű ismeretének és a nem hagyományos oktatásszervezési módszerek 

terrénumának egyre nagyobb szerepet kell biztosítani. 

3.3.9 Pályaorientáció 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – 

átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan 

feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok 

kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő 

területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő 

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

szükséges erőfeszítéseket. 

Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a 

versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 
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3.3.10  Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a 

világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét 

meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a 

tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való 

ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni 

döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák 

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

egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek 

érdekében a köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer 

alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal 

kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. A 

fenntarthatóság gazdasági-üzleti világban értelmezhető vonatkozásai olyan 

fejlődési folyamatot feltételeznek, mely az önfenntartó mechanizmusok, a 

megújuló erőforrások révén nem csak a természettudományi 

műveltségterülethez, hanem a testi-lelki egészség céljaihoz is kapcsolódnak az 

iskolai nevelés-oktatás területén. 

3.3.11  Médiatudatosságra nevelés 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé 

váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A 

médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és 

tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és 

a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű 

megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média 

működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti 

kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas 

érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az 

említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

3.3.12  A tanulás tanulása 

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

felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag 

elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, 

hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan 

használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az 

előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási 

módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan 

rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, 

meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új 

helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és 

értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás 
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eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség 

szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

3.4 Kulcskompetenciák 

3.4.1 Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és 

érzelmek kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a 

helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet minden területén: családon belül, 

iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 megfelelő szókincs 

 verbális és nonverbális kommunikációs képesség 

 funkcionális nyelvtan 

 életkori sajátosságnak megfelelő nyelvi ismeretek 

 hallott és olvasott szöveg értése és szöveg alkotása 

 különböző típusú szövegekben való tájékozódás 

 információk feldolgozása 

 segédeszközök megfelelő használata (könyvtárhasználat, digitális 

technika, média, stb.) 

 érvelés képessége 

 empatikus képesség 

 esztétikai érzék 

 kíváncsiság 

 tantárgyra jellemző szaknyelv használata. 

3.4.2 Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel 

jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, 

kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, 

szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein 

belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az 

egyén szükségleteinek megfelelően.  

Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg 

értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek 

és az egyén társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése 

szerint.  

A Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (KER) szerinti B1 szintű nyelvtudás 

elsajátítása a 12. évfolyam végén az első idegen nyelv terén olyan elvárásként 

jelenik meg, melyre az idegen nyelv belépésének első évfolyamától kezdve 

tudatosan és szisztematikusan kondicionálni kell a tanulókat.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 megfelelő szókincs 

 funkcionális nyelvtan 

 nyelvi stílusok ismerete 
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 szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete 

 az idegen nyelv nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete 

 kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása. 

3.4.3 Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és 

alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok 

problémáinak megoldására is.  

E kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek 

éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia felöleli a 

matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, 

használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, 

grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést alkalmazására. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 megfelelő segédeszközök használata 

 az igazság tisztelete 

 a dolgok logikus okának (kauzalitás) és érvényességének megkeresése 

 mindennapokban használható tudás 

 problémamegoldó készség 

 lényeglátás 

 kíváncsiság 

 egyénileg, társsal és csoportban való munkálkodás 

 kreativitásanalízis - szintézis 

 matematikai fogalmak ismerete 

 alapvető törvényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek 

igazolása a mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján  

 összefüggések felismerése 

 tudjon érvelni, követni és értékelni tudja az érvelése folyamatát  

 meg tudja megindokolni matematikai úton az eredményeket 

 bizonyítások megértése 

 matematikai eszköztudás szerepe a természettudományi és műszaki 

életpályára való szocializálás terén  

 matematikai kommunikációs készség. 

3.4.4 Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy 

ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és 

előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli 

természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal 

kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk 

cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése 

érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának.  

E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások 

megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt 

egyéni és közösségi felelősséget. 
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A természettudományos nevelés és oktatás terén a témaanyagok 

gyakorlatközpontú, a tanulók életkori sajátosságaihoz adekvát módon illeszkedő 

megközelítése hozzájárul a motiváció hatásosabb felkeltéséhez, valamint a 

természettudományi és műszaki életpályára történő szocializációhoz.  

Mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás és a fejlesztés terrénumában 

kiemelt fontosságú a komplex eszközök használata, a módszertan és az 

oktatásszervezési formák változatossága, így a természettudományos 

gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő fejlesztése.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 összefüggések felismerése és kifejezése 

 lényeglátás 

 fogalomalkotás 

 esztétikai érzék  

 kreativitás 

 rendszerszemléletű gondolkodás az alkalmazhatóság praktikumának 

vonatkozásában 

 logikai képességek 

 rajzolási készség 

 tervezés és kivitelezés 

 kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, a nemzetiségek és a nyelvi-

vallási etnikumok szerepének értékelése, a másság elfogadása 

 kíváncsiság 

 környezettudatosság 

 környezet- és természetvédelem 

 egészséges életvitel 

 nemzeti tudat megalapozása 

 európai azonosságtudat 

 egyetemes kultúra 

 az egyén legyen képes mozgósítani természettudományos és műszaki 

műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák 

megoldása során 

 bepillantás a jelen főbb kutatási tevékenységeibe 

 gyakorlatias módon tudja a tudását felhasználni új technológiák, 

berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos 

eredmények alkalmazása során, problémamegoldásaiban, egyéni és 

közösségi célok elérésében  

 legyen kritikus az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes 

megnyilvánulásokkal szemben. 

3.4.5 Digitális kompetencia 

Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak 

magabiztos és kritikus használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését 

és feldolgozását, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 eszközök megismerése, használata 

 szövegszerkesztési ismeretek 
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 információkeresés és kezelés  

 kritikai gondolkodás az innováció területén 

 kreativitás 

 munka világában való eligazodás 

 élethosszig tartó tanulás. 

3.4.6 Hatékony, önálló tanulás 

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

egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és 

csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony 

gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és 

beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti.  

A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és 

élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában 

használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 motiváció 

 saját tanulási stratégia megismerése és alkalmazása 

 önismeret 

 önértékelés, illetve mások objektív értékelése 

 figyelem 

 segédeszközök használata. 

3.4.7 Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a 

harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti 

elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját, 

amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és 

szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, 

konfliktusokat is meg tud oldani.  

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

folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, 

aktívan vegyen részt a közügyekben. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 egészséges életvitel 

 mentális egészség 

 magatartási szabályok alkalmazása 

 kommunikációs képesség 

 empátia 

 problémamegoldó képesség 

 európai tudat 

 a nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely a más népekkel, elsősorban a 

vallási-nyelvi etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos 

megítélésen alapuló magatartást magába foglalja 

 stressz és frusztráció kezelése 
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 változások iránti fogékonyság 

 együttműködés 

 magabiztosság 

 érdeklődés 

 személyes előítéletek leküzdése 

 az egyén cselekvési lehetőségei a diktatúra, az elnyomás kényszerpályáján: 

az etikailag vállalhatatlan, megalkuvó magatartás soha el nem évülő bűn 

nemzetünk és emberségünk ellen  

 kompromisszumra való törekvés. 

3.4.8 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a 

mindennapi életben – így a munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb 

környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a 

kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint 

azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját 

képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a 

gazdasági tevékenységek során van szükség. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető 

lehetőségek 

 kihívások felismerése, értelmezése 

 a gazdaság működésének átfogóbb megértése  

 a pénz világában való tájékozódás 

 a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete 

 tervezés, szervezés, irányítás  

 vezetés 

 delegálás  

 az elemzés  

 a kommunikálás  

 a tapasztalatok értékelése 

 kockázatfelmérés és vállalás  

 egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés. 

3.4.9 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az 

esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív 

kifejezése fontosságának elismerését, mely minden műveltségterületen 

jelentkezik. 

Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és 

előadások elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a 

kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása. 

A művészi-alkotói szabadság korlátjaként jelenik meg mások jogai, a nemzet és 

az emberiesség elleni, azzal megalkuvó vagy tevőlegesen közösséget vállaló 
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magatartás elítélése és etikai alapú megítélése, különösképpen a XX. századi 

totális diktatúrákkal kapcsolatban.  

A magyar nyelv és irodalom műveltségterületen különösen az irodalom, a 

dráma, a bábjáték, a művészetek műveltségterületen a zene, a vizuális 

művészetek, a tárgyak, épületek, terek kultúrája, a modern művészeti 

kifejezőeszközök, a fotó s a mozgókép fontosságának elismerése. 

3.4.10  További kompetencia-területek 

A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek 

fejlesztése áll pedagógiai munkánk középpontjában: 

1. Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az 

egyéb foglalkozások során az egészségnevelési és környezeti nevelési 

programmal (benne a komplex intézményi mozgásprogrammal) koherensen 

jelenik meg a gyakorlatban a fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, 

a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztésre és a 

tehetséggondozásra épül, továbbá szervesen magába foglalja az 

egészségmegőrzést is     

2. Környezettudatos magatartásra nevelés, mely a fenntarthatóság 

szempontjaira koncentrál 

3. Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása 

4. Tanulásirányítás – önálló tanulásra való nevelés 

5. Szabadidő szervezése a környezeti nevelés követelmények figyelembe 

vételével 

6. Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés 

képessége), melynek szerves része az egészséges nemzeti öntudatra 

szocializálás  

7. Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, 

megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák) 

elsősorban az etikai alapú megközelítésmód paradigmája 

8. Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, 

mely nem irányulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a 

nemzetiségek és más nyelvi-vallási etnikumok (pl. zsidóság) 

diszkriminációjára.  

4. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

FELADATOK 

A nevelés funkciói: individuális fejlesztés, amely elősegíti az egyén fejlődését; 

közösségfejlesztés, amely hozzájárul az emberi (mikró-makró) közösségek 

fejlődéséhez.  

Az iskola tevékenységrendszerének a személyiség sokoldalú fejlesztésén kell 

alapulnia. Iskolánkban alapvető feladat a szilárd alapkészségek kialakítása, a 

szaktárgyi tudás elmélyítése mellett az egészséges, harmonikus személyiség 

kialakítása. 

A tanulók fejlődése szempontjából meghatározó a családi környezet. Ezért iskolánk 

folyamatosan együttműködik a szülőkkel a gyerekek személyiségének fejlesztésében.  
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Igényt tartunk arra, hogy a szülők gyermekük ismeretével és a családi nevelés 

tapasztalataival segítsék az iskola, a pedagógusok munkáját. 

A tanulói személyiség sokoldalú formálásának érdekében a pedagógusokra az alábbi 

feladatok várnak: 

 A tanulók személyiségének alapos megismerése. 

 Személyes, jó kapcsolat kialakítása a gyerekekkel. 

 A művelődésbeli hátránnyal, nevelési hiányosságokkal rendelkező tanulók 

lehetőség szerinti felzárkóztatása. 

 A tanulók ön-és társismeretének fejlesztése (tolerancia, a másság elfogadása, 

empátia stb.). 

 A tanulók képességeinek maximális kibontakoztatásának segítése. 

 A tanulók megismertetése az egészséges és biztonságos élet értékeivel és annak 

megvédésével. 

 A személyiségfejlesztéshez olyan csoportos tevékenységek is tartoznak, melyek 

nem tanítási órák keretén belül folynak: 

 Tanulmányi kirándulások (Az iskola nevelői az osztályok számára tanulmányi 

kirándulást, tábort szervezhetnek. A kiránduláson való részvétel önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell biztosítaniuk.) 

 Erdei iskolák 

 Múzeumi nap 

 Hagyományőrző tevékenységek 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

 Sportkör 

 Osztályfőnöki óra 

 Rendhagyó szakórák vendég művészekkel, előadókkal 

 Könyvtárlátogatás 

 Színház- és mozi látogatás 

 Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

 Kórustalálkozók 

 Felvételi előkészítő foglalkozások 

 A környezetkultúra színvonalának emelése érdekében meghirdetett mozgalmak  

4.1 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 A tanulói személyiség „erejének”, épségének növelése.  

 Olyan iskolai életmód megszervezése és működtetése, amelyben a tanuló a 

nevelési folyamatnak nemcsak tárgya, hanem alanya is. 

 Egyértelmű elvárások és feladatok oly módon történő meghatározása, amely a 

gyermeki, a serdülői személyiség méltóságának, önállóságának tiszteletben 

tartásával párosul.  

 A konstruktív életvezetés képességének kialakítása, fejlesztése. 
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 Az eredményes életvezetéshez szükséges készségek, képességek kialakítása, 

fejlesztése.  

 A környezetből származó megterhelések, ártalmak csökkentésére irányuló 

prevenciós feladatok, programok megvalósítására való törekvés.  

 A közösségfejlesztő, önfejlesztő magatartás- és tevékenységrepertoár 

ösztönzése, ezzel párhuzamosan a destruktív megnyilvánulások tompítása, 

megszüntetése.  

 A tanulók testi, értelmi, erkölcsi, érzelmi, gyakorlati képességeinek 

fejlesztése. 

 A tanulók nemzeti, német nemzetiségi nevelése.  

 A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti - 

nemzetiségi hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek 

tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének elmélyítése.  

4.2 A személyiségfejlesztés folyamatában ki kell alakítani a következő értékek 

egyensúlyát: 

 A biológiai lét értékei (az élet tisztelete, az egészség értéke). 

  Az „én” harmóniájára vonatkozó értékek (önismeret, önbizalom, önművelés 

stb.).  

 A társas kapcsolatokra vonatkozó értékek (tisztelet, szolidaritás, szeretet, 

tolerancia).  

 A társadalmi eredményességre vonatkozó értékek (folyamatos tanulás, 

problémaérzékenység, kreativitás, szellemi igényesség).  

 A humanizált társadalom- és világkép értékei (hazaszeretet, az egyetemes 

emberi jogok tiszteletben tartása, a hazai és egyetemes kultúra értékeinek 

megbecsülése stb.).  

 

A személyiség- és közösségfejlesztés kiemelt eszköze a műhelymunka, amely 

egyrészt sajátos diák-tanár kapcsolatot eredményez (a célazonosságon alapuló közös 

munka toleranciát, egymásra figyelést, vitakészséget, a meggyőzés és meggyőzetés 

képességét, tanulási módszergazdagságot, kulturált magatartást, az elmélyült 

ismeretszerzés és a folyamatos önellenőrzés képességét fejleszti).  

4.3 A műhelymunka színterei 

 a csoportbontásban tartott órák,  

 osztályfőnöki órák, 

 tanórán kívüli foglalkozások, 

 az erdei iskola,  

 a szaktáborok és  

 a szakkörök. 
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A tartalmi tényezők megállapításakor egyrészt figyelembe kell venni a gyermekek 

fejlődéslélektani jellemzőit, másrészt számolni kell az egyes életkorok 

sajátosságaival, teljesítőképességével. 

 

5. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK, A 

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RENDJE, FORMÁI 

5.1 Egészséges életmódra nevelés 

Iskolánk tevékenység rendszerében kiemelt szerepet szánunk az egészséges 

életmódra és a környezetkultúrára nevelésnek. A munkához, a tanuláshoz a 

rendelkezésre álló épület, sportpálya, játszótér, élelmezési lehetőségek segítségével 

egészségmegőrző környezetet biztosítunk.  

5.1.1 Célok 

 Segítse a tanulókat a testi és a lelki egészség harmóniájának 

megteremtésében, az egészséges életmód kialakításában és megtartásában.  

 Életvezetési képességek fejlesztése. 

 Tanulók felelősségérzetének fejlesztése az egészségük megőrzéséért, 

egészséges életmód iránti igény kialakításának elérése érdekében. 

 A tanulók felkészítése a stressz-hatások feldolgozására. 

 A mindennapi testedzés megvalósítása. 

 Mentálhigiénés nevelés. 

5.1.2 Feladatok 

 Személyes példamutatás. 

 Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség biztosítása az iskola területén a 

testnevelők és a napközis nevelők irányításával. 

 Helyes táplálkozási szokások kialakítása. 

 A helyes öltözködési szokások kialakítása és betartatása. 

 A testi és környezeti higiénia kialakítása. 

 Az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként 

való tiszteletére nevelés.  

 Együttműködés a szülőkkel. 

 Családi életre nevelés. 

 Egészségkárosító szenvedélyek megelőzése a tanórai és a tanórán kívüli 

nevelésben szeretetteljes iskolai légkör megteremtésével, ismeretek 

átadásával szakórákon vagy külső előadók által tartott programok 

segítségével. 

 Ésszerű napirend kialakítása, szabadidő tartalmas eltöltése, munka és pihenés 

egészséges arányának kialakítása. 

 Balesetek megelőzése, veszélyek elhárítása, segítségnyújtás. 
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 A közlekedési kultúra fejlesztése. 

 Termek, folyosók, udvar, orvosi rendelő, élő sarok kialakítása. 

 Ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében: pl.: otthoni 

torna, reggeli elfogyasztása, az évszaknak megfelelő öltözködés stb. 

 Az egészséges táplálkozás szempontjainak ismertetése a környezetismeret, 

technika tantárgy keretén belül tanított háztartási ismeretekben, a biológia 

tantárgyban történik. 

 A biológia tantárgy keretén belül fejleszteni kell az egészség iránti egyéni, 

családi és a közösségi felelősséget. 

 A tantárgyak tanítása során törekedni kell arra, hogy a tanulókat olyan 

tudásanyaggal és gyakorlattal lássuk el, hogy pozitív döntéseket hozzanak 

személyes egészségükkel kapcsolatban. 

 Az iskolai büfében a gyermekek egészségét védő élelmiszerek árusítása. 

 A családi életre nevelés osztályfőnöki és erkölcstan órákon. 

5.1.3 Eszközök 

 Sportkörök, sportnapok 

 Sítábor 

 Egészségnevelési nap 

 Vitamin nap 

 Tanulmányi kirándulások és táborok  

 Közlekedési játék és vetélkedő napja  

 Nyitott rendezvényeink (családok részvételével) 

 Szűrővizsgálatok 

 Porci-Berci gerincjavító program (2. évfolyam) 

 Védőoltások 

 Nevelők szakmai továbbképzése 

 Szülők számára szervezett előadások tartása az iskolapszichológus 

segítségével 

 Szakkörök (elsősegélynyújtó, biológia, földrajz) 

5.2 Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők 

 Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, iskolaorvos, védőnő, 

iskolapszichológus. 

 Külső partnerek: szülők, családtagok, Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő 

szervezetek, Pedagógiai szakszolgálat, Pedagógiai szakmai szolgáltatók, 

sportlétesítmények vezetősége, szakrendelők. 

 

6. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban 

egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, 

másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 
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A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, 

irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 Iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. Az iskolai élet 

egyes területeihez kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek 

életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 

 A tanulók életkori sajátosságainak figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztése. 

 Az önkormányzás képességének kialakítása. A tanulói közösségek fejlesztése 

során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői segítséggel együtt tudjanak 

maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, 

illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

 A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. A tanulói közösségeket 

irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek tevékenységének 

tudatos tervezése és folyamatos megszervezése. A tanulói közösség által történő 

közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által 

szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és 

ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz 

tapasztalatokat gyűjthetnek. 

 A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. A tanulói 

közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, 

formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása 

(identitástudat). 

 

7. A PEDAGÓGUSOK HELYI, INTÉZMÉNYI FELADATAI AZ 

OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA FELADATAI 

Pedagógusaink gyermekközpontú szemléletének alapjai: 

7.1 Óvoda - iskola átmenet biztosítása 

 az óvodai nevelési program megismerése elsősorban az alsó tagozatos nevelők 

számára, 

 az óvodapedagógusok októberi látogatása az első osztályokban, a tapasztalatok 

megbeszélése, 

 kölcsönös hospitálások, 

 játékos foglalkozások az óvodások és szüleik számára,  

 tájékoztató kiadványok készítése az iskoláról az óvodák és a szülők számára. 

7.2 4-5. osztály 

Az átmenet megkönnyítése érdekében: 
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 Rendszeressé kell tenni, hogy 4-5. osztályban a nevelők kölcsönösen 

hospitáljanak egymás óráin, legyen lehetőség a konzultációra. 

 A leendő osztályfőnök ismerje meg még lehetőleg 4. osztályban jövendő 

osztályát. 

7.3 6-8. osztály 

 Figyelemmel vagyunk a serdülőkorban lévő gyerekek rendkívül eltérő fejlődési 

ütemére.  

 Elfogadjuk, hogy megkezdődik a felnőttektől való elszakadás folyamata. 

Tudatában vagyunk annak, hogy a tanárnak való megfelelés mellett a 

kortársaknak való megfelelés vágya is megjelenik. Törekszünk arra, hogy 

minden tanuló megtalálja az iskolában azt a felnőttet, akivel gondolatait, 

problémáit megoszthatja, és akitől segítséget kaphat. 

7.4 Általános feladatok 

 Az iskola nevelési-oktatási értékrendjének, célkitűzéseinek és 

követelményrendszerének elfogadása és közvetítése.  

 A szaktárgyaikat magas szinten műveljék és motiválják diákjaikat az 

ismeretszerzésre. 

 Szakmai továbbképzéseken való részvétel. 

 Nevelőmunkájukban gyermekközpontúság, toleráns bánásmód, türelem 

tükröződjék. 

 Viselkedéskultúrájuk példaértékű legyen. 

 Emberi kapcsolataikat a kompromisszumkészség jellemezze. 

 Fejlett kommunikációs készséggel rendelkezzenek. 

 Munkájukat a pontosság, igényesség és a kreativitás jellemezze. 

 Nevelőtársaikkal alkossanak olyan közösséget, melyben egymás tiszteletben 

tartása mellett helye van az egyéni elgondolásnak, ötletnek, ahol 

harmonikusan, a közösen kitűzött célok érdekében tudnak együtt dolgozni. 

 A tanulási-tanítási folyamatban érvényesítsék a pedagógiai programban 

közösen elfogadott elvárásokat.  

 Nyújtson maximális segítséget a tanulók képességeinek kibontakoztatásához 

(esélyegyenlőség biztosítása). 

 Adja meg tanulóinak a szabad véleménynyilvánítás jogát. 

 Lehetőségeihez képest védje meg diákjait a veszélyes ártalmaktól. 

 Legyen szociálisan érzékeny, segítőkész az arra rászorulók esetében. 

7.5 Az osztályfőnök feladatai 

 Munkáját az általános iskola nevelési és oktatási terve, valamint az iskolai 

munkatervalapján végzi. 

 Munkáját előre megtervezi, és ezt tanmenetben, foglalkozási tervben rögzíti. 

 Felelős vezetője az osztály közösségének. Feladata a tanulók személyiségének 

alapos, sokoldalú megismerése, differenciált fejlesztése, közösségi 
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tevékenységük irányítása, öntevékenységük és önkormányzó képességük 

fejlesztése.  

 Munkájában támaszkodik a diákönkormányzat vezetőségére, segíti és 

figyelemmel kíséri tevékenységüket. 

 Együttműködik az osztályban tanító szaktanárokkal, napközis nevelőkkel. 

 Felelős osztálya rendjéért, tisztaságáért. 

 Látogatja az osztálya tanítási óráit, tanórán kívüli foglalkozásait. Észrevételeit 

megbeszéli az érintett nevelővel. 

 Összehangolja az iskola és a család nevelőmunkáját, együttműködik a 

szülőkkel. 

 A továbbtanulásra jelentkezést megelőzően segíti a pályaválasztási munkát. 

 Együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel és a szakszolgálatokkal. 

 Fogadóórát a munkatervben meghatározott rendben tart. 

 Havonta ellenőrzi az osztálynapló jegyeit. 

 Elvégzi az ügyviteli, adminisztrációs teendőket, megírja az anyakönyveket, 

kitölti a bizonyítványokat. 

 Az igazolásokat összeszedi, az osztályzatok számát figyelemmel kíséri. 

 Az iskola Házirendjét, a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat az első 

tanítási napon a tanulókkal, az első szülői értekezleten a szülőkkel ismerteti. 

 Bomba- és tűzriadó esetén az intézményben elfogadott intézkedési rend alapján 

tevékenykedik. 

 A szülői közösség vezetőjével és felelősökkel irányítja osztálya szülői 

közösségét. 

 Igazolt mulasztást engedélyezhet, tanévenként maximum három napot. 

 

8. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 

A tehetségek felismerése mellett az iskolának legalább olyan lényeges feladata, hogy a 

valamilyen okból gyengébb képességű tanulóknak megadja a megfelelő segítséget a 

felzárkózáshoz.  

Az első és a legfontosabb lépés, hogy feltárjuk a lemaradás okát. Olyan esetekben, ha 

a lemaradás hátterében valamilyen képesség, részképesség zavara, vagy valamilyen 

fokú hiánya áll, szakemberhez fordulunk. Iskolánkban logopédus, fejlesztő pedagógus 

és pszichológus segíti a képességbeli zavarok kiszűrését. Súlyosabb esetben 

szakintézményhez fordulunk a segítségnyújtás érdekében. A felzárkóztatás különös 

hangsúlyt kap az alapozó szakaszban, hiszen ismert adat, hogy az egy osztályba járó 

gyerekek fejlettsége között akár egy évnyi különbség is lehet. Ezért alsó és felső 

tagozaton – a tanórai differenciálásban rejlő lehetőségek mellett– fejlesztő pedagógus 

is segíti a munkát oly módon, hogy az osztályból kiemelve, kis csoportban foglalkozik 

a gyerekekkel, ezzel is segítve egyéni fejlődésüket. 
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8.1 Célok 

 A tanuló tanulási nehézségeinek feltárása. 

 Az észlelt problémák enyhítése. 

 A sajátos nevelési igényű, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók elfogadása.  

 Beilleszkedésük feltételeinek kölcsönös alkalmazkodáson alapuló 

megteremtése. 

  A képességprofilhoz viszonyított haladás elismerése.  

 A tanulásban meghatározó képességeik feltárása és fejlesztése.  

8.2 Feladatok 

 A tanuló képességeinek megismerése és fejlesztése. 

 A készségek, ismeretek, tudástartalmak megalapozása, az attitűdök alakítása az 

1-4. évfolyamon. 

 Folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás bővítése, megszilárdítása 5-8. 

évfolyamon.  

 A sajátos nevelési igényű, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók bevonása 

különböző iskolai programokba.  

 A tanítók szoros kapcsolatot tartanak a helyi óvodákkal, nevelési tanácsadóval 

és gyermekjóléti szolgálattal. 

 A felmerülő problémákat az osztályfőnöknek jelzik a pedagógusok. 

 A szülői háttér tanulmányozása, szükség esetén családlátogatás az osztályfőnök 

és a gyermekvédelmi felelős feladata. 

 Az osztálytanító, vagy osztályfőnök problémás esetben az 

iskolapszichológushoz irányítja a tanulót. Amennyiben a szülő nem működik 

együtt, az osztályfőnök a gyermekvédelmi felelőssel együtt a családsegítő 

központhoz fordul. 

 A problémás tanuló beilleszkedésének segítése az iskolapszichológus 

irányításával az osztályfőnök feladata. 

 A szülők és családok nevelési gondjainak segítése minden tanító, tanár 

feladata. 

 A másság elfogadásának problémája az osztályfőnöki órák keretében kerül 

feldolgozásra. 

 Osztályfőnöki dokumentáció vezetése arról, hogy milyen intézkedések 

történtek a gyermekek érdekében. Osztályfőnök váltás esetén az előző 

osztályfőnök beszámol a tanulókkal kapcsolatos problémákról, és az ezzel 

kapcsolatos dokumentációt átadja. 

 Az osztályfőnök évente egyszer (az osztályozó értekezleten) beszámol az általa 

foganatosított intézkedésekről. 
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8.3 Eszközök 

 A tanulók képességeinek felismerése, felmérése mérésekkel, tesztekkel 

(diagnosztikus mérések, DIFER mérés, EDTFELDT teszt, DPT teszt, 

logopédiai szűrés, tanulási attitűd stb.). 

 Motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása, akár játékok 

segítségével (sakk, logikai- és készségfejlesztő játékok). 

 Szakemberek igénybe vétele súlyosabb problémák esetén. 

 Érzékenyítő programok.  

 Témahét, projektek, kirándulások, szabadidős programok. 

 Egyéni fejlesztés. 

 Tanulószoba. 

 Differenciálás a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári 

segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben. 

 Tanulók egyéni képességeihez igazodó tanulásszervezési technikák 

alkalmazása. 

 Logopédiai foglalkozás. 

 

9. A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN 

VALÓ RÉSZVÉTELI JOGGYAKORLÁSÁNAK RENDJE 

A Diákönkormányzat a törvényi előírások szerint működik, saját SZMSZ-szel 

rendelkezik. Iskolánk lényegesnek tartja és támogatja az autonóm, együttműködni 

képes diákszervezetet. A jól működő DÖK segíthet a belső élet harmonikusabbá 

tételében. A hasznos programok kínálása, értelmes tevékenységek kialakítása az 

iskolának is érdeke, ha az harmonizál a Pedagógiai program egészével. A diákok 

megtanulhatják, elsajátíthatják a demokratikus döntési, véleményezési 

mechanizmusokat, az együttélés és együttgondolkodás szabályait.  

 A DÖK munkáját az 1-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló 

vezetőség irányítja.  

  A DÖK tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.  

 Az iskola igazgatója évente legalább egyszer részt vesz a Diákönkormányzat 

vezetőségének ülésén. 

  A Diákönkormányzat, a tanulók és a nevelőtestület közös feladata az iskola 

hagyományainak ápolása, új hagyományok teremtése. 

  Hiszünk az önszerveződés erejében, a közösen kialakított iskolafilozófiában.  

 A Diákönkormányzat által adományozott díj a DIÁK-DÍJ.  

Tanulóink az intézményi döntési folyamatban való részvételét, jogai gyakorlásának 

rendjét részletesen az iskolai Házirend és a Szervezeti és Működési Szabályzat 

tartalmazza. 
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10. AZ ISKOLA MEGLÉVŐ KAPCSOLATRENDSZERE 

A fenntartóval és üzemeltetővel a kapcsolatunk harmonikus.  

Iskolánk együttműködik a szülők közösségével a tanulói közösség kialakítása, 

fejlesztése érdekében.  Az értékközvetítésben a szülők a legfontosabb partnereink.  

10.1 A szülőkkel való együttműködés, kapcsolattartás formái  

 szülői értekezlet (éves munkaterv tartalmazza), 

 fogadóórák (éves munkaterv tartalmazza), 

  aktuális problémától függően tartható még szülői értekezlet osztályfőnök, 

szaktanár, szülők kezdeményezése alapján, 

 első évfolyamon ősszel és tavasszal, a többi évfolyamon tavasszal tartunk nyílt 

tanítási órákat, 

 leendő első osztályos tanulóink szüleinek a beiratkozás előtt tájékoztatót és 

játékos foglalkozást tartunk, 

 az iskolai ünnepélyek, hangversenyek és a Műsoros Gálaest a szülők számára 

nyitottak, 

 szükség esetén az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős családlátogatást 

kezdeményez, 

 írásbeli tájékoztatás a Házirendben megfogalmazottak alapján. 

10.2 Szülői Munkaközösség 

Együttműködünk a Szülői Munkaközösséggel, melynek tagjai közé az osztály szülői 

közösségei 2-3 főt delegálnak. Működését saját SZMSZ-e szabályozza, az 

intézménnyel az együttműködés formáit az iskola SZMSZ-e tartalmazza. 

10.3 Gyermekeinkért Közösen Alapítvány 

A kuratórium tagjai szorosan együttműködnek az iskolavezetéssel. Az alapítvány 

célja az iskolába járó szociálisan rászoruló diákok anyagi támogatása; a szabadidős-, 

sport-, kulturális- és ismeretszerző rendezvények segítése, valamint kiemelkedő 

teljesítményt nyújtó tanulóink díjazása. Az alapítvány a mindenkor hatályos 

jogszabályok alapján működik. 

10.4 Kapcsolataink más intézményekkel 

 Az iskola szoros kapcsolatot tart a városban működő óvodákkal, általános és 

középiskolákkal, pedagógiai szakszolgálatokkal és szakmai szolgáltatóval.  

 Kapcsolatot tartunk az Emberi Erőforrások Minisztériumával és 

háttérintézményeivel (pl. OFI). 

 a Kormányhivatallal, az Oktatási Hivatallal. 

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. 

 Budaörs Város Önkormányzatával. 
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 Szaktárgyi versenybizottságokkal, a szakmai egyesületekkel, a 

nyelvvizsgaközpontokkal, a tantervi bizottságokkal, a szakmai közéletet 

irányító, szervező intézményekkel. 

 Iskolánk arculatához illeszkedő pályázatot kiíró intézményekkel, 

egyesületekkel. 

 

11. TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 

A tanulmányok alatti vizsgák rendjét és szabályait az intézményünk vizsgaszabályzata 

tartalmazza, mely a Pedagógiai programunk 1. számú melléklete. 

12. AZ ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS ÁTVÉTEL HELYI 

SZABÁLYAI 

Iskolánk népszerűsítése érdekében az óvodák meghívására szülői tájékoztatókat 

tartunk.  

A jelentkező gyerekek és szüleik két játékos foglalkozás keretében megismerkednek 

az iskolában folyó tevékenységekkel és az iskola pedagógusaival. A foglalkozásokat 

tanítók tartják.  

12.1 Első osztályba lépés feltételei 

 Iskolánkba elsősorban körzetünkbe bejelentett lakcímmel rendelkező tanulókat 

veszünk fel. 

 Óvodai szakvélemény. 

 Szükség esetén nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői 

vélemény. 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság 

szakvéleménye. 

 A jelentkezés törvényi szabályozása a 20/2012. EMMI rendelet 24. §-ban 

található. 

 Különböző irányultságok esetében a felvételt lehetőségeinkhez képest 

biztosítjuk. 

12.2 A tanulók felvételének elvei 

Az ének-zene irányultság esetében alkalmassági vizsga alapján vesszük fel a 

tanulókat.  

Szakos tanáraink még a beiratkozás előtt megadott időpontban felmérik a gyerekek 

zenei adottságait, képességük fejleszthetőségét.  

Követelmények: 

 6-8 dal éneklése tisztán, pontosan.  

 Adott ritmusmotívum visszatapsolása. 

 Zongorán vagy más hangszeren adott hangok visszaéneklése. 
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 Könnyű logikai feladatok. 

A német nemzetiségi nyelvoktató csoportba elsősorban a magát nemzetiséginek 

valló családok gyermekeit vesszük fel. 

Az informatika és természettudományi irányultságokra, valamint az angol 

tagozatra a szülők kérése alapján lehetőségeinkhez mérten vesszük fel a tanulókat.  

2-8. osztály 

 A beiratkozási körzethatárok itt is érvényesek. 

 Az a tanuló, aki más iskolából szeretne átiratkozni hozzánk, átvételére csak 

akkor kerülhet sor, ha az adott évfolyamon van hely, és szükség esetén 

eredményes különbözeti vizsgát tett a tanuló a következő tantárgyakból: 

o német (nemzetiségi oktatáson), 

o angol (tagozaton), 

o informatika (irányultságon), 

o ének-zene (irányultságon).  

12.3 Továbbhaladás feltételei az iskolában 

 Az intézményben az iskola felsőbb évfolyamára léphetnek diákjaink, ha az 

iskola helyi tantervében előírt tanulmányi követelményeket legalább elégséges 

minősítéssel teljesítették. 

 Hiányzás esetén a törvényben foglaltak a mérvadóak. 

 Három tantárgyból történt bukás esetében az augusztusi sikeres javítóvizsga a 

feltétele a továbbhaladásnak, mely részletesen a vizsgaszabályzatban található. 

 Ha a tanuló szüleivel tartósan külföldön tartózkodik, ezért magántanuló, 

hazatérve be kíván kapcsolódni az iskolai oktatásba, osztályozó vizsgán kell 

számot adnia tudásáról, mely egyben továbbhaladásának is feltétele. 

 Az egyéb okból magántanulók évközi érdemjegyeik alapján kapnak 

osztályzatot, ha ez nem elegendő a szaktanár megítélése szerint, akkor 

osztályozó vizsgán adnak számot tudásukról. 

12.4 A tanulói jogviszony megszűnése 

A tanulói jogviszony megszűnésének esetei: 

 Más iskolába való átiratkozás. 

 A 8. évfolyam sikeres elvégzése.  

 A tanköteles kor betöltése. 

A jogviszony megszüntetésében a hatályos jogszabályok előírásai a mérvadóak. 

13. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

Az elsősegélynyújtásnak biztosítania kell, hogy a bajba jutott ellátást kapjon addig is, 

amíg az orvosi segítség megérkezik, valamint megakadályozza állapotának romlását.  
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13.1 Célok 

 Váratlan helyzetekben a segítségnyújtás szakszerű elsajátíttatása életkori 

sajátosságoknak megfelelően. 

 Szociális kompetenciai fejlesztése. 

 Felelősségtudatos magatartás kialakítása. 

13.2 Feladatok 

 Telefonos segélyhívás és a vészhelyzettel kapcsolatos teendők ismertetése. 

 Stabil oldalfekvés és egyéb elsősegély-technikák megtanítása. 

 Kisebb sebek ellátása, kötözése.  

 Közlekedésbiztonsági ismeretek nyújtása. 

 Gyógyszerek és mérgező növények veszélyeinek ismertetése. 

13.3 Eszközök 

 Tanírási órák (környezetismeret, természetismeret, osztályfőnöki, biológia és 

testnevelés). 

 Tanítási órán kívüli foglalkozások. 

 Pedagógusok számára folyamatos szakmai továbbképzések, előadások. 
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III. ISKOLA HELYI TANTERVE 

Nevelési-oktatási célrendszerünk két alapvető pillérre épül: 

 az elfogadott Nemzeti Alaptantervben és a kerettantervekben megfogalmazott 

általános célok, 

 az általános iskola alapfunkciói közül iskolánkban dominánsan megjelenő 

funkciókhoz rendelt célok. 

 

1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE 

Tantárgy Alsó tagozat Felső tagozat 

Magyar nyelv és irodalom alap A változat 

Matematika alap alap 

Angol nyelv alap alap 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
 alap 

Erkölcstan alap alap 

Környezetismeret alap  

Természetismeret  alap 

Természettudományi 

gyakorlat 
 alap 

Biológia – egészségtan  A változat 

Földrajz  alap 

Fizika  A változat 

Kémia  A változat 

Ének-zene A változat A változat 

Vizuális kultúra alap alap 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
alap alap 

Informatika alap alap 

Testnevelés és sport alap alap 

Osztályfőnöki   

Dráma és tánc  alap 

 

2. OKTATÁSI-KÉPZÉSI RENDSZERÜNK 

Képzési rendszerünkhöz csatolt táblázatok jelöléseinek megnevezése: 

 

Évfolyamonként három osztály, kivéve: a 2006/2007-es, 2009/2010-es és 2010/2011-es 

és 2011/2012-es tanévben négy, a 2013/2014-es tanévben ötelső osztály indult.  
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Tanítási óráink általában osztálykeretben folynak, kivéve:  

 

 idegen nyelv (minden évfolyamon csoportbontásban);  

 matematika (a 7. évfolyamtól, nívó csoportos bontásban);  

 informatika (minden évfolyamon csoportbontásban);  

 természettudományos irányultságú osztályokban (1-4. évfolyamon a 

környezetismeret, 5-6. évfolyamon a természetismeret tantárgyat 

csoportbontásban); 

 technika; technika, életvitel és gyakorlat (az 5. évfolyamtól csoportbontásban). 

 

 

 

 

 

2.1 Általános tantervű oktatás 

Általános iskolai képzést 1-8. osztályig nyújtunk a hozzánk járó tanulóknak. 

Képzési rendszerünkben a kerettanterv tantárgyai jelennek meg, amelyek lefedik a 

kötelezően előírt követelményeket és helyi tantervünk sajátosságait. A tantárgyakat 

olyan évfolyamon kezdjük tanítani a kerettantervi rendeletnek megfelelően, hogy a 

követelmények biztonsággal teljesíthetőek legyenek.  

 

 

 

Óraszámok 

Képzési rendszerünkhöz csatolt táblázatok jelöléseinek megnevezése: 

A=alapóraszám V=kötelezően választott óraszám Ö=összes óraszám É=éves 

óraszám 
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Tantárgy 

1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

A V Ö É A V Ö É A V Ö É A V Ö É 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7 1 8 288 7 1 8 288 7 1 8 288 6 2 8 288 

Idegen nyelv             2  2 27 

Matematika 4 1 5 180 4 1 5 180 4 1 5 180 4 1 5 180 

Informatika                 

Környezetismeret 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Erkölcstan 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Ének- zene 2  2 72 2  2 72 2  2 72 2  2 72 

Vizuális kultúra 2  2 72 2  2 72 2  2 72 2  2 72 

Életvitel és gyakorlat 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Testnevelés  

és sport 
5  5 180 5  5 180 5  5 180 5  5 180 

Összes óra 23 2 25  23 2 25  23 2 25  24 3 27  
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Tantárgy 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

A V Ö É A V Ö É A V Ö É A V Ö É 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 2 6 216 4 2 6 216 3 2 5 180 4 1 5 180 

Idegen nyelv 3   3 108 3   3 108 3   3 108 3   3 108 

Matematika 3 1 4 144 3 1 4 144 3 1 4 144 3 0,5 3,5 126 

Erkölcstan 1   1 36 1   1 36 1   1 36 1   1 36 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek 

2   2 72 2   2 72 2   2 72 2   2 72 

Informatika         1    1 36 1    1 36 1   1 36 

Természetismeret 2   2 72 2   2 72                 

Biológia - egészségtan                 1,5   1,5 54 1,5   1,5 54 

Földrajz                 1,5   1,5 54 1,5   1,5 54 

Fizika                 1,5   1,5 54 1,5   1,5 54 

Kémia                 1,5   1,5 54 1,5   1,5 54 

Ének - zene 1   1 36 1   1 36 1   1 36 1   1 36 

Vizuális kultúra 1   1 36 1   1 36 1   1 36 1 0,5 1,5 54 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
1   1 36 1   1 36 1   1 36   1 1 36 

Testnevelés és sport 5   5 180 5   5 180 5   5 180 5   5 180 

Osztályfőnöki 1   1 36 1   1 36 1   1 36 1   1 36 

Dráma és tánc 1   1 36                         

Összes óra 25 3 28   25 3 28   28 3 31   28 3 31   

 

2.2 Német nemzetiségi oktatás 

A német nemzetiségi osztályainkban folyó nevelő-oktató munkát a Nemzeti 

alaptanterven, a kerettantervi rendeleten kívül a Nemzeti etnikai kisebbségek 

oktatásának irányelvei határozzák meg. Sajátos helyzetet teremt, hogy a nemzetiségi 

osztályba jelentkező gyerekek többsége nem beszéli a nemzetiség nyelvét (német), 

ezért a nemzetiségi nyelvvel, mint idegen nyelvvel ismerkednek. 

2.2.1 Célok: 

 A helyi és országos hagyományok, kultúra megismerése és megőrzése 

(népzene, népszokások, gyermekdalok). 

 A nemzetiségi identitás elmélyítése.  

 Tanulóinkban a kétgyökerű lokálpatriotizmus kialakítása.  

 Tanulóink jövőképének formálása a múlt megismerése által.  
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 Megbízható nyelvismeret megszerzése, mindennapi élethelyzetekben való 

biztonságos kommunikáció.  

 A2 illetve B1 szintű sikeres nyelvi szintfelmérő 8. évfolyam végére.  

 Tehetséggondozás különböző szintű és profilú versenyeken való részvétellel, 

melyeket az éves munkatervben határozunk meg.  

 Német irodalom jeles képviselőinek és műveiknek megismerése.  

2.2.2 Feladatok 

 Oktatásunk középpontjába az élmény- és cselekvésközpontúságot helyezzük 

mind a tanórákon, mind pedig azokon kívül, kirándulásainkon és 

rendezvényeinken. 

 Tanórán kívüli tevékenységek szervezése 

o Kirándulások német nyelvterületen:  

 4. évfolyamon 1 napos kirándulás Bécsbe. 

 5. évfolyamon 1 napos kirándulás Carnuntum-ba. 

 6. évfolyamon egy hetes ausztriai erdei tábor. 

 7. évfolyamon advent idején, elődeinkhez hasonlóan, ellátogatnak 

Mariazell-be.  

 8. évfolyamon városlátogatást tesznek tanulóink Bécsben, előzetes 

felkészülés alapján.  

A kirándulások idején az addig tanultakat életkori sajátosságuknak megfelelően 

kamatoztathatják, és tapasztalják, hogy hol tartanak a tanulásban. Ezzel sarkallva 

őket a további erőfeszítésekre, a megtérülő befektetésre, amit a nyelvtanulásra 

fordítanak. 

o Múzeumi foglalkozások a Heimatmuseum-mal szorosan együttműködve. 

o Hagyományőrző rendezvények (Erntedanfest), vetélkedők.  

 Projektek. 

 Kézműves foglalkozások. 

 Versenyfelkészítés.  

 Nemzetiségi néptánccsoport szervezése és működtetése.  

 Városi és iskolai rendezvényeken, nemzetiségi gálákon, versenymegnyitókon 

történő szereplések. 

2.2.3 Eszközök: 

 Csoportbontások alkalmazása. 

 Progresszív tanulási formák használata (kooperatív tanulási technika, 

projectek). 

 Élménypedagógiai módszerek alkalmazása. 

 IKT-s eszközök használata. 
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4. osztálytól tanulóinknak bevezetjük a szaktárgyi német oktatást. A felsorolt 

tantárgyakat magyarul és németül is oktatjuk. Ez az oktatási forma városunkban 

egyedülálló, mely a következőképpen alakul: 

 4. évfolyam ének-zene és környezetismeret,  

 5-6. évfolyam természetismeret,  

 5-8. évfolyam történelem.  

A nemzetiségi programban, 1-8. osztályban külön órakeretet biztosítunk a német 

hon- és népismeret oktatására. 

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére az osztályfőnöki órákon, magyar 

nyelv és irodalom órákon, történelemórákon, szabadidős foglalkozások keretében, 

valamint megemlékezéseken ismertetjük meg a településünkön élő nemzetiség 

kultúráját, történetét. 

 

  



42. 

 

Óraszámok 

 

 

 

 

 

 

Tantárgy 
1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

A V Ö É A V Ö É A V Ö É A V Ö É 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7  7 252 7  7 252 7  7 252 7  7 252 

Német 

nemzetiségi nyelv 
4  4 144 5  5 180 5  5 180 6  6 216 

Matematika 4  4 144 4  4 144 4  4 144 4  4 144 

Erkölcstan 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Honismeret 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Informatika                 

Környezetismeret 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Környezetismeret 

német nyelven 
             1 1 36 

Ének- zene 2  2 72 1  1 36 2  2 72 0,5  0,5 18 

Ének- zene német 

nyelven 
            0,5  0,5 18 

Vizuális kultúra 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Életvitel és 

gyakorlat 
1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Testnevelés és 

sport 
5  5 180 5  5 180 5  5 180 5  5 180 

Összes óra 27  27  27  27  28  28  28 1 29  
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Tantárgy 
5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

A V Ö É A V Ö É A V Ö É A V Ö É 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4  4 144 4  4 144 3 1 4 144 4  4 144 

Német 

nemzetiségi 

nyelv 

5  5 180 5  5 180 5  5 180 5  5 180 

Matematika 3 1 4 144 3 1 4 144 3 1 4 144 3 0,5 3,5 126 

Erkölcstan 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek 

2  2 72 2  2 72 2  2 72 2  2 72 

Történelem 

német nyelven 
 1 1 36  1 1 36  1 1 36  1 1 36 

Informatika     1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Természetismeret 2  2 72 2  2 72         

Természetismeret 

német nyelven 
 1 1 36  1 1 36         

Biológia - 

egészségtan 
        1,5  1,5 54 1,5  1,5 54 

Földrajz         1,5  1,5 54 1,5  1,5 54 

Fizika         1,5  1,5 54 1,5  1,5 54 

Kémia         1,5  1,5 54 1,5  1,5 54 

Ének- zene 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Vizuális kultúra 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1 0,5 1,5 54 

Technika, 

életvitel és 

gyakorlat 

1  1 36 1  1 36 1  1 36  1 1 36 

Testnevelés és 

sport 
5  5 180 5  5 180 5  5 180 5  5 180 

Osztályfőnöki 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Hon- és 

népismeret 
1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Összes óra 27 3 30  28 3 31  31 3 34  31 3 34  
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2.3 Ének-zene irányultságú oktatás 

A gyerekek első osztálytól kezdve emelt óraszámban tanulják az ének-zene 

tantárgyat. 

Az osztályba felvett tanulók heti három órában tanulnak ének-zenét. Tanulmányaik 

folyamán elsajátítják a zenei írás-olvasás, a magyar néptánc alapjait,valamint 

megtanulnak furulyázni, második osztálytól tanórai keretben az iskola énekkarában 

énekelnek. 

A nyolcadik osztály elvégzése után zeneértő, az átlagosnál magasabb zenei 

műveltségű, harmonikus személyiségű tanulók kerülnek ki ezekből az osztályokból, 

akiknek továbbtanulása nemcsak zenei irányban megalapozott, hanem bármilyen 

iskola típusban és képzési formában folytathatják tanulmányaikat. 

2.3.1 Célok 

 Zenei értékrendjében igényes, érzelmileg gazdag, harmonikus személyiség 

formálása. 

 Egyéni és közösségi tevékenység élményének megélése. 

 Művészetek, idegen nyelvek, matematika iránt fogékony, kreatív személyiség 

formálása. 

 Anyanyelvi szókincs gazdagítása, nyelvi jelképek ismeretének bővítése, 

elmélyítése. 

 Zenei pályaválasztás motiválása. 

2.3.2 Feladatok 

 A hagyomány és a zenetörténet értékeinek megismertetése. 

 Egyéni és közösségi zenei tevékenység különböző formáinak megismertetése. 

 Zenei írás-olvasás, improvizálás, hangszerjáték változatos tevékenysége, 

készségfejlesztés. 

 Életkornak megfelelő népdalok, énekes szemelvények élményszerű 

feldolgozása. 

 Szereplési helyzetekre való gyakorlati és mentális felkészítés. 

2.3.3 Énekkar  

Az ének-zene irányultságú osztályok tanulói tagjai az énekkarnak.  

 Alsó tagozat (2-4. évfolyam): Csengettyű kórus, 

 Felső tagozat (5-8. évfolyam): Tavasz kórus, 

 Kamarakórus: német nemzetiségi. 

Tevékenységük hozzájárul az iskolai rendezvények színvonalának emeléséhez. 

Évente legalább egy alkalommal nyilvános koncerten mutatják be tudásukat. 

Felkérésre más rendezvényeken (pl. Budaörsi Művészeti Napok) is szerepelnek. 

Minősítő- és háziversenyeken vesznek részt. 
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2.3.3.1 Célok 

 Az ének-zene zene irányultságú osztályok kórusainak folyamatos, 

„készenléti” működése. 

 Az osztályok kamarakórusainak folyamatos munkája, alkalmi szereplések. 

  Iskolai rendezvényeken tanulótársak előtti szereplés.  

 Városi, regionális rendezvényeken, versenyeken való részvétel. 

  Német nemzetiségi tagozat éneklő csoportjainak összeállítása. 

2.3.3.2 Feladatok 

 A kórusokból továbblépő (elballagott 8. osztályos) tanulók „utánpótlása”, a 

szólamok zeneileg arányos kialakítása. 

 Osztályokban zajló műhelymunka. 

 A fellépések ésszerű ütemezése, időbeosztása, felkészülés. 

 Hosszabb időszakot felölelő, igényes gyakorlás, érzelmi-akarati viszonyulás 

segítése. 

 Aktív részvétel a német nemzetiségi programokon, városi és regionális 

versenyeken, ezekre való felkészülés. 

2.3.3.3 Eszközök 

 A 2., ill. 5. osztályba lépő tanulók szólambeosztása, szükséges változtatások 

pl. a fiúk „mutálása” miatt. 

 Tankönyv, kották, internet. 

 Egyeztetés a programok szervezőivel, megfelelő, lépcsős dobogó 

biztosítása. 

 Életkornak, magas szakmai elvárásoknak megfelelő művek választása, 

kották beszerzése, kapcsolattartás, nevezés. 

 Magyarországi német kisebbség népdalainak gyűjteményei, dalok 

kiválasztása. 
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Óraszámok 

 

 

 

 

  

Tantárgy 
1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

A V Ö É A V Ö É A V Ö É A V Ö É 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7 1 8 288 7 1 8 288 6 1 7 252 6 1 7 252 

Idegen nyelv             2    

Matematika 4  4 144 4  4 144 4  4 144 4  4 144 

Erkölcstan 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Informatika                 

Környezetismeret 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Ének- zene 2 1 3 108 2 1 3 108 2 2 4 144 2 2 4 144 

Vizuális kultúra 2  2 72 2  2 72 2  2 72 2  2 72 

Életvitel és 

gyakorlat 
1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Testnevelés és 

sport 
5  5 180 5  5 180 5  5 180 5  5 180 

Összes óra 23 2 25  23 2 25  22 3 25  24 3 27  

Egyéb tanórán 

kívüli foglalkozás: 

Énekkar 

     2    2    2   
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Tantárgy 
5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

A V Ö É A V Ö É A V Ö É A V Ö É 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4  4 144 4  4 144 3 1 4 144 4  4 144 

Idegen nyelv 3  3 108 3  3 108 3  3 108 3  3 108 

Matematika 3 1 4 144 3 1 4 144 3 1 4 144 3 0,5 3,5 126 

Erkölcstan 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek 

2  2 72 2  2 72 2  2 72 2  2 72 

Informatika     1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Természetismeret 2  2 72 2  2 72         

Biológia - 

egészségtan 
        1,5  1,5 54 1,5  1,5 54 

Földrajz         1,5  1,5 54 1,5  1,5 54 

Fizika         1,5  1,5 54 1,5  1,5 54 

Kémia         1,5  1,5 54 1,5  1,5 54 

Ének- zene 1 2 3 108 1 2 3 108 1 2 3 108 1 2 3 108 

Vizuális kultúra 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1 0,5 1,5 54 

Technika, 

életvitel és 

gyakorlat 

1  1 36 1  1 36 1  1 36  1 1 36 

Testnevelés és 

sport 
5  5 180 5  5 180 5  5 180 5  5 180 

Osztályfőnöki 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Dráma és tánc 1  1 36             

Összes óra 25 3 28  25 3 28  28 4 32  28 4 32  

Egyéb tanórán 

kívüli 

foglalkozás: 

Énekkar 

 2    2    2    2   
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2.4 Informatika irányultságú oktatás 

Az oktatás keretében első osztálytól tanulnak diákjaink informatikát. Az elméleti 

ismeretek gyakorlati alkalmazásának megismerésére tanévenként és tagozatonként 

egy tanítás nélküli munkanapon (délelőtt) szakmai kirándulást tartunk. 

Az informatika-oktatással az egész gyermeki személyiség fejlődik. Példaként álljon 

itt néhány olyan terület, ami kifejezetten jól fejleszthető az informatika-oktatás 

során: 

 tartós és erős motiváció; állandó és azonnali pozitív visszacsatolás, 

 a kreativitás kibontakozása, 

 az intenzív gyakorlás lehetősége, 

 alapvető informatikai ismeretek elsajátítása, 

 fejlődik a síkban és térben való tájékozódás képessége, 

 a figyelem tartóssága nő, 

 a figyelemmegosztás differenciálódik, 

 az önbizalom, az önállóság, a saját elképzelés megvalósítási igénye fejlődik. 

2.4.1 Célok 

 A tanulók informatikai szemléletmódjának kialakítása, a digitális kompetencia 

fejlesztése. 

 Lássák, hogy korunk társadalmában az információ birtoklása óriási értéket 

jelent.  

 Ismerjenek meg sokféle informatikai eszközt, módszert, legyen számukra 

természetes dolog az, hogy a szükséges információhoz, ismerethez hozzá 

tudnak jutni. (Az informatika más tantárgyakba való integrálása.) 

 Szerezzenek sokrétű tapasztalatot arról, hogy a számítógép és más informatikai 

eszközök milyen módon segíthetik őket.  

 Feladataik megoldásához tudatosan válasszák ki a megfelelő eszközt, módszert 

– azt is ismerjék fel, hogy bizonyos esetben nem a számítógép a megfelelő 

eszköz. 

 Fontos, hogy elsajátítsák a megfelelő információszerzési,- feldolgozási és-

átadási technikákat.  

 A terület gyors és állandó fejlődése miatt nagyfokú az ismeretek elavulása. Az 

iskolarendszer keretében folyó informatika tanításnak arra kell felkészíteni a 

tanulókat, hogy informatikai ismereteiket folyamatosan fejlesszék, újítsák meg. 

 Mind az iskolában, mind azon kívül tartsák be az információkezelés jogi és 

etikai szabályait (információk átvétele, bizalmas kezelése, szoftverek legalitása 

stb.). 

 Váljanak nyitottá az újdonságok befogadására mind a hardver és szoftver 

eszközök, mind az informatikai módszerek terén.  
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2.4.2 Feladatok 

 A helyi tantervben meghatározott célkitűzések elérése az előzőekben felsorolt 

eszközök segítségével.  

 Az ötödik, hatodik évfolyamon a játékosság, a gyermekek tevékenykedése, az 

önálló alkotás élménye a meghatározó. Elsősorban a tanulói tevékenység 

rendszeres figyelemmel kísérése, a lemaradók segítése.  

 Végezzenek gyűjtőmunkát, készítsenek rajzokat a tanult témákhoz, ami 

ugyancsak értékelési lehetőséget teremt.  

 Igyekszünk elkerülni a tanulók tudásának számonkérésére a kikérdezést, 

feleltetést. Elsősorban a tanulói tevékenység, másodsorban a tanulói produktum 

az értékelés alapja. Akkor dolgoztunk jól, ha a tanulók nem az értékelés, 

hanem az itt folyó tevékenységek miatt végzik jól munkájukat.   

 A hetedik, nyolcadik évfolyamokon a felfedezés, az önálló munka élménye a 

meghatározó. Ezt ugyancsak a tanulók munkájának megfigyelésével, egy 

tanórán megvalósítható feladatok segítségével érhetjük el.   

 Feleltetésre itt sem törekszünk, de a tanulók folyamatos felkészültségét 

ellenőriznünk kell. 

 Kapjanak a tanulók lehetőséget gyűjtőmunkára, teremdekoráció készítésére, 

kiselőadások tartására, versenyfeladatok megoldására.  

2.4.3 Eszközök 

 Az alsó tagozaton, a biztos alapozás érdekében különösen lényeges a gyerekek 

életkori sajátosságainak megfelelő szoftverek és módszertan kiválasztása. 

 A különböző színes oktató programokon, keresztül, a gyermekek érdeklődését 

könnyedén felkelthetjük a számítógép használata iránt. 

 A tanítási és szakköri órákon tanultak gyakorlati alkalmazása különböző 

feladatokon keresztül (iskolaújság, rajz-és mesepályázat valamint bemutatók 

készítése) egyéni és csoportos formában. 

 Versenyek: 

o Gábor Dénes Országos Informatika Emlékverseny (Szeged) 

o PC- Kismester Informatika Verseny (Miskolc) 

o Kozma László Országos Informatikai Alkalmazói Verseny (ISZE 

szervezése) 

o Hódítsd meg a biteket! (ELTE) 

 Kirándulások: 

o Bécs: Technik Múzeum 

o Etyek: Filmgyár 
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2.4.4 Informatika vizsga 

A 2016/2017. tanévtől záróvizsgát tartunk az informatikát emelt szinten tanuló 

diákok számára. 

A vizsgára a 8. évfolyam végén májusban kerül sor, az éves munkatervben 

meghatározott időpontban. 

A záróvizsga követelménye megfelel az ECDL vizsgaközpont által megfogalmazott 

egyes modulok követelményrendszerének, melyek a következők: 

 

 Számítógépes alapismeretek  

Alapvető fogalmakat és készségeket határoz meg az számítógép 

használatával, fájlok létrehozásával és kezelésével, valamint hálózatokkal és 

az adatbiztonsággal kapcsolatban. 

 Online alapismeretek 

Alapvető fogalmakat és készségeket határoz meg a webböngészéssel, 

hatékony információ kereséssel, online kommunikációval és az e-maillel 

kapcsolatban. 

 Szövegszerkesztés 

Szövegszerkesztési ismereteikről kell számot adniuk, egyszerű levelek és 

egyéb dokumentumok létrehozásával. 

 Táblázatkezelés 

A táblázatkezeléssel kapcsolatos ismereteket kéri számon. Érteniük kell a 

táblázatkezelés lényegét és képesnek kell lenniük úgy használni a 

táblázatkezelő programot, hogy a végeredménye pontos munkafájl legyen.  

 Prezentáció 

Tudniuk kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl 

formátumokban. 

 Adatbázis-kezelés 

Tisztában kell lenniük az adatbázis-kezeléssel kapcsolatos legfontosabb 

fogalmakkal, és tudniuk kell használni az adatbázis-kezelőt. 

 Képszerkesztés 

Érteniük kell a digitális képekkel kapcsolatos legfontosabb fogalmakat, 

valamint ismerniük kell egy képszerkesztő alkalmazást. Tudni kell képeket 

megnyitni és beolvasni, kijelöléseket készíteni, képeket módosítani. 

Ismerniük kell a rétegek használatát, a szövegelemek, rajzolt objektumok 

készítésének módszereit, a festés és szűrők lehetőségeit.  

 

2.4.4.1 A vizsga célja 

 

 a tanulók digitális kompetenciájának mérése, 

 az informatika-alkalmazói ismeretek, az informatikai eszközök 

elsajátításának, az ismeretek készség szintű használatának egységes 

mérése, 



51. 

 az informatika tantervi követelményei alapján történő tehetséggondozás 

folyamatának elősegítése, 

 visszajelzés a diákok informatikai tudásáról a tanárok, a tanulók és a 

szülők számára 

 

2.4.4.2 A vizsgák rendje 

 

A záróvizsga minden év májusában zajlik 2x45 perces tanóra keretében (az 

adott éves iskolai munkatervben foglaltak szerint). 

A vizsga anyagát az iskolában tanító, az adott évfolyam informatikatanárai 

állítják elő a Helyi Tanterv követelményei alapján. 

A vizsga egy kéttagú bizottság előtt zajlik, amelynek tagjai: 

 a diákot tanító informatikatanár, és 

 egy szintén informatika szakos megfigyelő tanár. 

 

A vizsga írásbeli (elméleti) és szóbeli (gyakorlati) részből áll, melyek a fent 

említett készségeket mérik. 

 

2.4.4.3 A vizsga menete 

 

Az írásbeli vizsgán a tanulók feladatlapot töltenek ki, ezt követően 2 gyakorlati 

feladatot kell megoldaniuk, melyeket a témakörök bármelyikéből a vizsgáztató 

tanárok választanak ki. 

Az írásbeli feladatlapon az összes témakör érintett, a gyakorlatban is használt 

tudását kell elméletben is visszacsatolniuk. 

 

2.4.4.4 A vizsga értékelése 

Az írásbeli és a gyakorlati vizsga értékelése a feladatlapon feltüntetett 

pontszámok alapján történik.  

 

Az írásbeli és a gyakorlati teljesítményt együttesen, az elért pontszámok 

alapján, százalékokkal értékeljük. A százalékok átválthatók osztályzatokra, 

melyek kétszeres súlyozással kerülnek be az osztályozó naplóba, és így a 

tanuló egész éves teljesítményét befolyásolják. 

A százalékok meghatározása és osztályzatokra való átváltása a következő: 

100-91% jeles 

  90-80%  jó 

  79-61%  közepes 

  60-51%  elégséges 

  50-0%  elégtelen 
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Óraszámok 

 

 

 

 

 

  

Tantárgy 
1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

A V Ö É A V Ö É A V Ö É A V Ö É 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7 1 8 288 7 1 8 288 6 1 7 252 6 1 7 252 

Idegen nyelv             2    

Matematika 4  4 144 4  4 144 4  4 144 4  4 144 

Erkölcstan 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Informatika  1 1 36  1 1 36  2 2 72  2 2 72 

Környezetismeret 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Ének- zene 2  2 72 2  2 72 2  2 72 2  2 72 

Vizuális kultúra 2  2 72 2  2 72 2  2 72 2  2 72 

Életvitel és 

gyakorlat 
1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Testnevelés és 

sport 
5  5 180 5  5 180 5  5 180 5  5 180 

Összes óra 23 2 25  23 2 25  22 3 25  24 3 27  

Egyéb tanórán 

kívüli 

foglalkozások 

    

Logikai 

matematika 
 1  36  1  36  1  36  1  36 

Informatika 

szakkör 
 1  36  1  36         
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Tantárgy 
5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

A V Ö É A V Ö É A V Ö É A V Ö É 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4  4 144 4  4 144 3 1 4 144 4  4 144 

Idegen nyelv 3  3 108 3  3 108 3  3 108 3  3 108 

Matematika 3 1 4 144 3 1 4 144 3 1 4 144 3 0,5 3,5 126 

Logikai 

matematika  
 1 1 36  1 1 36  1 1 36     

Erkölcstan 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek 

2  2 72 2  2 72 2  2 72 2  2 72 

Informatika  2 2 72 1 1 2 72 1 1 2 72 1 2 3 108 

Természetismeret 2  2 72 2  2 72         

Biológia - 

egészségtan 
        1,5  1,5 54 1,5  1,5 54 

Földrajz         1,5  1,5 54 1,5  1,5 54 

Fizika         1,5  1,5 54 1,5  1,5 54 

Kémia         1,5  1,5 54 1,5  1,5 54 

Ének- zene 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Vizuális kultúra 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1 0,5 1,5 54 

Technika, 

életvitel és 

gyakorlat 

1  1 36 1  1 36 1  1 36  1 1 36 

Testnevelés és 

sport 
5  5 180 5  5 180 5  5 180 5  5 180 

Osztályfőnöki 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Dráma és tánc 1  1 36             

Összes óra 25 4 29  25 3 28  28 4 32  28 4 32  



55. 

2.5 Természettudományos irányultságú oktatás 

2.5.1 Célok 

A fürkész szó jelentése: nagyon aprólékosan, nagy figyelemmel keresni, kutatni, 

vizsgálódva figyelni a világot. Természettudományos oktatásunknak is ez jelenti 

az alapját.  

 A környezettudatos életvitel megismertetése és alkalmazása tanulóinkkal, 

közvetve családjaikkal is.  

 A tanulók környezetük állapota iránti érzékenységének, értékeinek tisztelete és 

megóvása.  

 A természettudományos megismerési technikák minél sokoldalúbb fejlesztése.  

 Elsősorban iskolánk, lakóhelyünk környezetének, majd hazánk értékeinek 

megismertetése, megszerettetése a célunk.  

 Az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 

2.5.2 Feladatok 

 Az elemi természettudományos műveltség megalapozása érdekében a 

tanulóknak az új ismeretek megszerzéséhez, azok rendszerezéséhez, 

rögzítéséhez és a mindennapi életben való alkalmazásához szükséges 

képességeit folyamatosan és rendszeresen fejlessze tevékenykedtetéssel, 

tapasztalatok szerzésével.  

 Természettudományos megismerési módszerek fejlesztése. 

 A tananyag elsajátítása közben kis lépesekben tanítjuk meg, hogyan kell 

tudatosan együtt élni környezetünkkel, hogyan kell védeni azt.  

 A gyerekek sokféle dolgot mérhetnek, figyelhetnek meg, vizsgálhatnak. 

Munkájukat rajzokkal, ábrákkal dokumentálják, térképet rajzolnak, 

növényeket, állatokat határoznak meg.  

 Élménypedagógia alkalmazása, a tananyag 30-40%-át a szabadban vizsgálódva 

kezdik el tanulni a diákok, igazodva az aktuális témákhoz, évszakokhoz.  

 Megismertetni és alkalmaztatni a tanulókkal a környezet védelme érdekében a 

szelektív hulladékgyűjtés szabályait. 

 Jeles „zöld” napokról megemlékezés, környezetvédelmi megmozdulások 

szervezése. 

 Közösségi élet, társas kapcsolatok fejlesztése. 

 Nyáron fürkész tábor szervezése. 

 Kísérletezésekkel, komplex projektek készítésével megfeleljenek a 

középiskolai emelt szintű képzésnek.  

 Diákjaink eredményes felkészítése a gimnáziumok természettudományos 

tagozataira. 

 Felkészítés versenyekre. 

2.5.3 Eszközök 
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 természettudományos megismerési módszerek: megfigyelés, leírás, 

összehasonlítás, csoportosítás, kísérletezés, modellezés, 

 csoport munka, páros munka, 

 gyűjtőmunka, 

 project, 

 kiselőadás, 

 szituációs játék, társasjáték, 

 terepgyakorlat, 

 tanulmányi kirándulás, séta, 

 fürkész-tábor. 

 

2.5.4 Természettudományi vizsga 

A 2016/2017. tanévtől természettudományi vizsgát vezetünk be az emelt 

óraszámú természettudományi képzésű osztályok/csoportok tanulói számára, a 8. 

évfolyam végén. 

2.5.4.1 A vizsga célja 

Meggyőződjünk arról, hogy: 

 a tanuló érdeklődik a természettudományok iránt, 

 ismeretei alaposak és képes alkalmazni tudását, 

 önállóan is fejleszti ismereteit, 

 kísérleteket, megfigyeléseket tud végezni és értelmezni, 

 az összefüggéseket érti, 

 következtetéseket tud levonni, az új információkat képes rendszerezni, 

 logikus gondolkodásra törekszik. 

2.5.4.2 A vizsgák rendje 

A vizsga minden év májusában, az éves munkatervben pontosan meghatározott 

időpontban kerül megrendezésre. 

A vizsga formája: prezentáció bemutatása. 

A témaválasztás történhet saját érdeklődés alapján, vagy a szaktanárok által 

javasolt témákból választva. 

A témaválasztás után a tanuló mentort kér fel, aki segíti munkájában. 

A vizsga /a prezentáció bemutatása/ nyilvános, melyen részt vehetnek az 

érdeklődő szülők, diáktársak, tanárok. Az Értékelő Bizottság a 

természettudományos tantárgyak szaktanáraiból áll, 3 vagy 5 fő. A prezentáció 

bemutatása után a vizsgázóhoz a bizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel a 

prezentációval kapcsolatban. 

A prezentáció időtartama 5-10 perc. 
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2.5.4.3 A vizsga menete, követelmények 

A prezentáció elkészítése – mely szoros együttműködésben történik a 

mentortanárral – a vizsga része. A kidolgozáskor a tanulónak törekednie kell arra, 

hogy minél több természettudományos tantárgyat érintsen munkája. Tartalmazzon 

saját megfigyeléseket, kísérleteket, melyeket fotókkal is bemutat. Készíthet pl. 

makettet, modellt vagy más produktumot, mellyel önálló munkáját igazolja. 

Kreatív ötleteivel gazdagíthatja bemutatóját. 

2.5.4.4 A vizsga értékelése 

A vizsga értékelése három részből áll: 

 A mentortanár értékeli a megvalósulás folyamatát: együttműködés, önállóság, 

kreativitás (0-10 pont között). 

 A bizottság értékeli a prezentáció tartalmi vonatkozásait: komplexitás, 

tudományos megalapozottság, terminológiai pontosság, következtetések 

megalapozottsága (0-10 pont között). 

 A bizottság értékeli az előadás szóbeli színvonalát: előadásmód, 

gördülékenység, a szóbeli kommunikáció színvonala (0-10 pont között). 

A pontszámok alapján százalékos minősítést kap a tanuló, melynek átváltása a 

következő: 

100-91 %   jeles (arany fokozat) 

  90-80 %   jó (ezüst fokozat) 

  79-61 %   közepes (bronz fokozat) 

  60-51 %   elégséges (megfelelt) 

  50 % alatt   elégtelen (nem felelt meg) 

 

A százalékos értékelést a nyelvi szintvizsgához igazítottuk. 

A vizsgáról és annak eredményéről a tanuló tanúsítványt kap, melyen a százalékos 

értékelést és a fokozat megnevezését tüntetjük fel. 

Az osztályzatokat az osztályozó naplóba írjuk kétszeres súlyozással. 
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Óraszámok 

 

 

 

 

 

 

  

Tantárgy 
1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

A V Ö É A V Ö É A V Ö É A V Ö É 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7 1 8 288 7 1 8 288 6 1 7 252 6 1 7 252 

Idegen nyelv             2  2 72 

Matematika 4  4 144 4  4 144 4  4 144 4  4 144 

Erkölcstan 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Informatika                 

Környezetismeret 1 1 2 72 1 1 2 72 1 2 3 108 1 2 3 108 

Ének- zene 2  2 72 2  2 72 2  2 72 2  2 72 

Vizuális kultúra 2  2 72 2  2 72 2  2 72 2  2 72 

Életvitel és 

gyakorlat 
1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Testnevelés és 

sport 
5  5 180 5  5 180 5  5 180 5  5 180 

Összes óra 23 2 25      22 3 25  24 3 27  

Egyéb tanórán 

kívüli tevékenység: 

Természettudomá-

nyi kutatás, 

terepgyakorlat 

1    1    1    1    
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Óraszámok 

 

 

 

  

Tantárgy 
5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

A V Ö É A V Ö É A V Ö É A V Ö É 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4  4 144 4  4 144 3 1 4 144 4  4 144 

Idegen nyelv 3  3 108 3  3 108 3  3 108 3  3 108 

Matematika 3 1 4 144 3 1 4 144 3 1 4 144 3 0,5 3,5 126 

Erkölcstan 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek 

2  2 72 2  2 72 2  2 72 2  2 72 

Informatika     1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Természetismeret 2 1 3 108 2 1 3 108         

Természettudomá-

nyi gyakorlat 
 1 1 36  1 1 36         

Biológia - 

egészségtan 
        1,5 0,5 2 72 1,5 0,5 2 72 

Földrajz         1,5 0,5 2 72 1,5 0,5 2 72 

Fizika         1,5 0,5 2 72 1,5 0,5 2 72 

Kémia         1,5 0,5 2 72 1,5 0,5 2 72 

Ének- zene 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Vizuális kultúra 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1 0,5 1,5 54 

Technika, életvitel 

és gyakorlat 
1  1 36 1  1 36 1  1 36  1 1 36 

Testnevelés és 

sport 
5  5 180 5  5 180 5  5 180 5  5 180 

Osztályfőnöki 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Dráma és tánc 1  1 36             

Összes óra 
2

5 
3 

2

8 
 

2

5 
3 

2

8 
 

2

8 
4 

3

2 
 

2

8 
4 

3

2 
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2.6 Angol tagozat 

2014. szeptember 1-től kerül bevezetésre. 

Tanulóink ötödik évfolyamtól kezdve heti 5 órában tanulják az angol nyelvet.  

Az idegen nyelv tanítása során azt vesszük figyelembe, hogy a nyelvtanulás 

kisgyermekkorban játékos ismerkedést jelentsen az idegen nyelvvel, később pedig a 

felső tagozat végére már tudatos nyelvhasználatot. 

2.6.1 Célok 

 Olyan nyelvtudás biztosítása, amelyet tanulóink életkori sajátosságaiknak 

megfelelő valós kommunikációs helyzetekben alkalmazni tudnak. 

 A tanulóknak általános iskolai tanulmányaik során biztos alapot adunk, amire 

a középiskolában építeni tudnak. 

 Megismertessük tanulóinkat egy másik nép kultúrájával, szokásrendszerével, 

aminek során más alapértékek is fejleszthetők (tolerancia, empátia). 

 8. osztály végére egy a korosztályuknak és tudásuknak megfelelő nyelvvizsga 

letétele. 

2.6.2 Feladatok 

 Valós, mindennapos beszédhelyzetek gyakorlása.  

 Szókincsbővítés. 

 A motiváció fenntartása, a gyerekek sikerélményhez juttatása érdekes, játékos 

feladatokkal.  

 A nyelvtan, biztos, stabil használatának elsajátítása. 

 Egészséges versenyszellem megteremtése, hiszen a tehetséges tanulóknak 

sikerorientáltnak kell lenniük. 

2.6.3 Eszközök 

 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységeink:  

o csoportbontás, melynek során több lehetőség van az intenzív gyakorlásra 

és az idegen nyelven való megszólalásra, 

o  tanórán belüli differenciálás, 

o  versenyek, vetélkedők szervezése, amelyek során a gyerekeknek olyan 

ismeretek megszerzésére van lehetőségük, amelyekre a tanórákon nem 

jut idő. 

 Az eredményes nyelvoktatást jól felszerelt nyelvi laborok, csoportszoba, 

nyelvi szemléltető eszközök, IKT-s eszközök használata. 

 2 évente tanulmányi utat szervezünk Angliába, hogy tanulóink próbára 

tehessék nyelvtudásukat, valós értési és közlési szándékokban. 

 Pályázati lehetőségeket kihasználva próbáljuk szélesíteni tanulóink számára a 

nyelvgyakorlás lehetőségét, pedagógusaink számára pedig a módszertani 

kultúra fejlesztésének lehetőségét. 
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2.6.4 Vizsga az angol nyelvből 

A 2015/2016. tanévtől angol nyelvi szintmérést vezetünk be a nyelvet emelt 

szinten tanuló diákok számára a 4., a 6. és a 8. évfolyam végén. 

A különböző szintek követelményei megfelelnek az Európai Unió által 

megfogalmazott Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti szinteknek, 

amelyek a Nemzeti Alaptanterv (NAT) leírása alapján a következők: 

3. ÉVFOLYAM 6. ÉVFOLYAM 8. ÉVFOLYAM 

A1 A2 B1 

 

2.6.4.1 A vizsga célja 

 a tanulók idegen nyelvi kompetenciájának mérése, 

 adjon visszajelzést a diákok idegen nyelvi tudásáról az adott szinten a tanárok, 

a tanulók és a szülők számára egyaránt, 

 a vizsgázás, mint megmérettetési forma tanulása, gyakorlása. 

2.6.4.2 A vizsgák rendje 

A vizsga minden évben május, illetve június hónapban zajlik (az adott éves iskolai 

munkatervben foglaltak szerint). 

A vizsga anyagát az iskolában tanító angol nyelvtanárok állítják elő a Helyi 

Tanterv követelményei alapján. 

A vizsga egy kéttagú bizottság előtt zajlik, amelynek tagjai: 

 a kérdező tanár (a gyermeket tanító nyelvtanár), és 

 egy szintén angol szakos megfigyelő tanár. 

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, melyek a következő nyelvi készségeket 

mérik: 

 beszédértés, 

 beszédkészség, 

 írott szöveg értése és nyelvismeret, 

 íráskészség. 

2.6.4.3 A vizsga menete 

Az írásbeli vizsgán a tanulók feladatot oldanak meg (május). 

A szóbeli vizsga három részből áll: 

 rövid, szabad beszélgetés a vizsgázóval, 

 beszélgetés egy a tanuló által húzott, előre megadott témáról, 

 képleírás. 

A témakörök az iskolai nyelvoktatás során használt tankönyvek témakörei, 

szóanyagára és nyelvtani ismereteire épülnek. 
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2.6.4.4 A vizsga értékelése 

Az írásbeli vizsga értékelése a feladatlapon feltüntetett pontszámok alapján 

történik. 

A szóbeli teljesítményt a vizsgabizottság tagjai közösen értékelik, szintén 

pontszámokkal. Az értékelés szempontjai: 

 folyamatosság, 

 nyelvhelyesség, 

 szókincs, 

 interaktivitás, 

 kiejtés. 

Az írásbeli és szóbeli teljesítményt együttesen, az elért pontszámok alapján, 

százalékokkal értékeljük. A százalékok átválthatók osztályzatokra, melyek 

kétszeres súlyozással kerülnek be az osztályozó naplóba, és így a tanuló egész 

éves teljesítményét befolyásolják. 

A százalékok meghatározása és osztályzatokra való átváltása a következő: 

100 - 91% jeles 

  90 - 80% jó 

  79 - 61% közepes 

  60 - 51% elégséges 

  50 -   0% elégtelen 

 

A szintvizsga értékelését (a százalékok átváltását osztályzatokra) az állami 

nyelvvizsga minősítéséhez igazítottuk. 
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Óraszámok 

 

  

Tantárgy 
1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

A V Ö É A V Ö É A V Ö É A V Ö É 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7 1 8 288 7 1 8 288 6 1 7 252 6 1 7 252 

Idegen nyelv  1 1 36  1 1 36  2 2 72 2 2 4 144 

Matematika 4  4 144 4  4 144 4  4 144 4  4 144 

Erkölcstan 1  1 36 1  1 36 1  1 361 1  1 36 

Informatika                 

Környezetismeret 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Ének- zene 2  2 72 2  2 72 2  2 72 2  2 72 

Vizuális kultúra 2  2 72 2  2 72 2  2 72 2  2 72 

Életvitel és 

gyakorlat 
1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Testnevelés és 

sport 
5  5 180 5  5 180 5  5 180 5  5 180 

Összes óra 23 2 25  23 2 25  22 3 25  24 3 27  

Egyéb tanórán 

kívüli 

tevékenység: 

 Idegen nyelvi 

kommunikáció 

 1    1    1       



64. 

 

 

 

 

 

  

Tantárgy 
5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

A V Ö É A V Ö É A V Ö É A V Ö É 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4  4 144 4  4 144 3 1 4 144 4  4 144 

Idegen nyelv 3 2 5 180 3 2 5 180 3 2 5 180 3 2 5 180 

Matematika 3 1 4 144 3 1 4 144 3 1 4 144 3 0,5 3,5 126 

Erkölcstan 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek 

2  2 72 2  2 72 2  2 72 2  2 72 

Informatika     1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Természetismeret 2  2 72 2  2 72         

Biológia - 

egészségtan 
        1,5  1,5 54 1,5  1,5 54 

Földrajz         1,5  1,5 54 1,5  1,5 54 

Fizika         1,5  1,5 54 1,5  1,5 54 

Kémia         1,5  1,5 54 1,5  1,5 54 

Ének- zene 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Vizuális kultúra 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1 0,5 1,5 54 

Technika, 

életvitel és 

gyakorlat 

1  1 36 1  1 36 1  1 36  1 1 36 

Testnevelés és 

sport 
5  5 180 5  5 180 5  5 180 5  5 180 

Osztályfőnöki 1  1 36 1  1 36 1  1 36 1  1 36 

Tánc és dráma 1  1 36             

Összes óra 25 3 28  25 3 28  28 4 32  28 4 32  
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4. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI 

SEGÉDLETEK, TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK RENDJE 

A Tankönyvpiac rendjéről szóló rendelet alapján az EMMI által összeállított 

tankönyvjegyzék segítségével választják ki pedagógusaink a megfelelő tankönyveket. A 

munkaközösségek döntése, hogy melyik tankönyvcsaládot választják lehetőleg 

felmenő rendszerben.  

A tankönyvek kiválasztásának fő szempontjai a következők: 

 Tartalmazza a kerettantervi tananyagot. 

 Logikusan felépített. 

 Jól tanulható-tanítható. 

 Esztétikus. 

 Tartós használatra kialakított. 

 Tantárgyaink tanításához szükséges egyéb felszereléseket a tantárgyi 

követelmények alapján egyénileg állítják össze a pedagógusok.  

A szükséges tankönyvek igényét februárban, a taneszköz- és a ruházati igényt tanév 

végén az osztályfőnökök írásban közlik a szülőkkel. 

A használatos tankönyvek tételes felsorolása a helyi tantervünk részletes tantárgyi 

rendszerénél találhatók meg. 

5. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT 

PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 

RÉSZLETES SZABÁLYAI 

4.1 Hatékony tanulást-tanítást segítő módszertani elemek használata 

 Óvoda-iskola átmenet harmonikus biztosítása. 

 Hatékony tanuló megismerési és segítő technikák, pedagógiai diagnosztizálás.  

 Habilitációs és rehabilitációs tevékenység. 

 Az inkluzív nevelés. 

 Attitűdváltást segítő programok pedagógusoknak. 

 Multikulturális tartalmak megteremtése. 

 Tanórai differenciálás (heterogén csoport). 

 Kooperatív tanulás technikák alkalmazása. 

 A drámapedagógiai eszközök használata. 

 Tevékenységközpontú pedagógia szorgalmazása. 

 Projektmunka alkalmazása. 

 Prezentációs technikák használata. 

 Tanulói értékelési formák gazdagítása. 

4.2 A tanulásszervezés módszerei 

Alapmódszerek: 



66. 

 Tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, 

szemléltetés. 

 Tevékenykedtetés, megfigyeltetés.  

 Individuális (egyéni és önálló tanulás). 

Motiváló módszerek: 

 páros munka 

 csoportmunka 

 játék 

 szerepjáték (drámapedagógia) 

 vita 

 kutató-felfedező módszer  

 kooperatív módszerek 

 projekt módszer 

4.3 A tanulásszervezés alapelvei 

 Differenciálás 

o Egyéni különbségek figyelembevétele. 

o Tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas kezelése. 

 Szociális készségek fejlettsége, szociális kompetencia  

o Divergens gondolkodás, problémamegoldó képesség, kreativitás, 

kommunikációs készségek (metakommunikáció), önismeret, önkifejezés, 

társismeret. 

 Motiváló módszerek alkalmazása, pl. kooperatív-, projekt módszer, 

drámapedagógia. 

4.4 Követelményrendszer 

A követelmény az a nevelés célját közvetítő norma, illetve normarendszer, 

melynek döntő befolyása, szabályozó szerepe van a személyiség erkölcsi, 

esztétikai tudatának és magatartásának formálásában.  

Iskolánkban érvényes az a pedagógiai tétel, hogy követelményeinket elsősorban 

a humanizmus, valamint a személyiség, a tanulók érdekeinek védelme hassa át.  

Lényeges, hogy a nevelés során támasztott követelmények mindig oly módon 

változzanak, ahogy a gyermek személyisége, neveltségi szintje változik. A 

követelményeket nélkülözhetetlen szokássá, magatartássá kell alakítani. 

Folyamata: 

 motiváltság, 

 ismeretek közlése, 

 normák megfogalmazása, 

 érzelmekkel a belátás szintjéig való eljutás, 
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 meggyőződés - szokás kialakulása. 

A tanulókkal, a nevelőtestülettel szemben támasztott követelményeket az iskola 

Házirendje, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.  

A tanulók magatartásával, szorgalmával, és viselkedésével kapcsolatos 

elvárások, kívánalmak a Házirendben találhatók. 

Programunk ezen részében csak a legfontosabb, az alapelvekkel, értékekkel 

összhangban lévő követelményeket fogalmazzuk meg. 

4.5 A tanulókkal szemben támasztott követelmények 

 Viselkedéskultúráját az erkölcs normái jellemezzék.  

 Egymás megbecsülése, a felnőttek iránti tisztelet, az udvariasság, a kulturált 

kommunikáció legyenek számára az együttélés legfontosabb szabályai. 

 Tudja a sikert és a kudarcot egyaránt méltósággal elviselni. 

 Érezzen felelősséget saját maga és mások iránt. 

 Fogadja el és alkalmazza a közösségi élet, a demokratizmus szabályait.  

 Egészséges versenyszellem. 

 Munkájában, feladatai teljesítésében törekedjen pontosságra, rendszerességre, 

rendelkezzen fejlett kötelességtudattal, legyen megbízható. 

 Törekedjen arra, hogy mindig képességei legjavát nyújtsa. 

 Fejlessze az önellenőrzés képességét. 

 Érdeklődése az iskolán kívüli ismeretanyagra is terjedjen ki. 

 Sajátítsa el a hatékony tanulási technikákat. 

 Folyamatosan fejlessze az önismeret képességét, életszemléletét a pozitív, 

derűs beállítottság jellemezze, törekedjen a testi-lelki egyensúly kialakítására. 

 Értse a barátság, a szeretet, a becsület, az őszinteség belső tartalmát. 

 Legyen tudatában annak, hogy a természeti környezet védelme, a 

hagyományok tisztelete jövőjének záloga. 

A követelményrendszerünkben megfogalmazottak megvalósulásának egyik fontos 

feltétele, hogy ezek harmonizáljanak a szülői ház gyermekekkel szemben támasztott 

elvárásaival.  

6. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA 

Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

Ennek alapján az iskola minden osztályban felmenő rendszerben, megszervezi a 

mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében. 
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7. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSIÉS 

ÉRTÉKELÉSI MÓDJAI, VALAMINT A MAGATARTÁS ÉS 

SZORGALOM MINŐSÍTÉSÉNEK ELVEI 

6.1 A tanulók ellenőrzésének és értékelésének rendszere 

A tanulók értékelése és osztályzása egyike a pedagógia legnehezebb módszertani 

problematikájának. A tanítónak, a tanárnak az iskolai tanulás megkezdésének 

pillanatától kezdve tudnia kell pontosan felmérnie és a jövendő tanulás 

szempontjából ösztönzően értékelnie a tanuló teljesítményét. A reális, ösztönző 

értékelés az első értékrendet képviseli a kibontakozó személyiségű tanuló számára. 

Ez az értékelés az egész életre szólóan befolyásolja a tanuló munkához való 

viszonyát. 

A jó hangulatú eredményes nevelés-oktatás egyik feltétele az értékelési rendszerünk 

egyesítése, annak céltudatos végrehajtása. 

6.2 Az ellenőrzés, értékelés alapelvei 

Az ellenőrzés, értékelés a nevelési-oktatási folyamatnak szerves része. Az 

ellenőrzésben és az értékelésben ugyanazoknak az elveknek kell érvényesülniük, 

mint a nevelés-oktatás folyamatának más területein.  

Szemlélet és gyakorlat egysége: 

 A szemléleti alapot az értékelés tekintetében az alapelvek rögzítik. Az 

alapelvek szerint a pedagógusoknak folyamatosan, rendszeresen össze kell 

vetniük a tanulók fejlődéséről nyert adatokat a tanulók fejlődése iránt 

támasztott követelményekkel. Az értékelés ilyen értelemben nem más, mint az 

elvárt, az elképzelt magatartás összehasonlítása a valósággal, a tényekkel. 

 A sokoldalú fejlesztés igénye szükségszerűvé teszi, hogy a tanulók iskolai és 

iskolához kapcsolódó tevékenysége is sokoldalú legyen. 

 Az ellenőrzés nem szorítkozhat csupán az ismeretek, készségek értékelésére. A 

nevelésközpontúság azt igényli, hogy folyamatosan értékeljük a tanulók 

képességeinek, magatartásának, egész személyiségének fejlődését. 

 Minden pedagógus mindig arra törekedjék, hogy minél több adattal 

rendelkezzék a tanulókról, fejlődésükről, problémáikról. Ebből következik 

aztán az ellenőrzés, értékelés módszereinek sokfélesége is.  

 Figyeljünk arra, hogy ne csak a szorosabb értelemben vett tantárgyi szaktudást 

és előrehaladást, hanem a gyermek valamennyi pedagógiai szempontból fontos 

kompetenciáiban elért fejlődését értékeljük. Ehhez használjuk fel az országos 

kompetenciamérésben elért eredményeket is.  

 Fejlődésük jellemző vonásait, élettani sajátosságaikat is a közösségben 

elfoglalt helyzetben állandóan vegyük figyelembe.  

 Értékelő szavaink minél tárgyszerűbbek legyenek, arról tájékoztassák a 

tanulókat, hogy a tudásuk alkalmazása során mely feladatokat oldották meg 
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sikeresen, hol, miben hibáztak, mi lehet a hibák oka, és mit kell tenniük a hibák 

kijavítása érdekében.  

 A tanulási-tanítási folyamatban, valamint az órán kívüli tevékenység közben is 

- folyamatosan - figyeljük a tanulók magatartását, érdeklődését, figyelmét, 

fejlődésük jellemző jegyeit.  

 Az ellenőrzéshez, értékeléshez megfelelő légkört kell biztosítani. A tanulók 

érezzék, hogy az ellenőrzés természetes kísérője a tanulásnak.  

 Az ellenőrzés-értékelés rendszere diáknak, szülőnek, tanárnak ad képet a 

tanuló teljesítménye és a követelmények viszonyáról. Tükrözi az előrehaladást 

és a nehézségeket mindenki számára. A követelmények a teljesítményeket 

jelentik, amelyeket valamely anyagrész, vagy egy-egy tantárgy tanulása után 

várunk el a tanulóktól. A követelmények jelentik a tanulás értékelésében a 

viszonyítási alapot is. 

6.3 A tanulási folyamat értékelési rendszere 

A tanulási folyamatnak 3 szakasza van: kezdete, folyamata, vége. Ehhez rendeljük 

az értékelés típusát. 

A tanulási folyamat és az értékelési rendszer kapcsolata 

 KEZDETE FOLYAMATA VÉGE 

Értékelés  

funkciója 

feltárja az előzetes 

ismeretek szintjét, 

feladatot határoz meg, 

helyzetet mér fel, a 

tanulók jellemzői 

alapján a tanulási mód 

kiválasztása, segíti a 

csoportba sorolást 

visszacsatolás a tanulóhoz 

és a tanárhoz, a hibák 

azonosítása a tananyagon 

belül, megoldási módok 

kialakítása céljából 

a tanulók minősítése, 

összegzés-értékelés 

Értékelés fajtái DIAGNOSZTIKUS FORMATÍV SZUMMATÍV 

Értékelés 

időpontja 

 bemenetnél 

valamely 

osztályokon 

 továbblépéskor 

 csoportba 

sorolás esetén a 

probléma 

felmerülésekor  

 tanárváltáskor 

időben rendszeresen 

elosztott gyakorisággal, a 

folyamat teljes idejében 

 szakasz végén 

 félév végén 

 év végén 
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Értékelés 

tárgya 

kognitív, affektív és 

pszichomotoros 

területek fizikális 

pszichológiai és 

környezeti tényezők 

kognitív területek általában kognitív 

területek, a tantárgytól 

függően esetleg 

pszicho-motoros vagy 

affektív részterületek 

Értékelés 

módszere 

rövid, osztályzás nélküli 

dolgozat (teszt, felmérő 

lap) 

röpdolgozat, dolgozat 

teszt, stb., szóbeli 

feleletek értékelése 

érdemjeggyel, szöveges 

vagy szóbeli  

témazáró dolgozat 

 

6.4 A tanulók munkájának értékelése 

A tanulói teljesítmények értékelésének alapja az elért eredmény.  

Módjai lehetnek:  

 Szóbeli: az előző tanítási órákon feldolgozott ismeretek rendszeres ellenőrzése 

önálló feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján. 

 Írásbeli: témák, nagyobb tantárgyi egységek tudásanyagának felmérése 

dolgozat, feladatlap, önálló fogalmazás formájában. 

 Gyakorlati: kísérletek, mérések elkészítésében elért gyakorlottság mérése 

azokban a témakörökben, amelyekben a tantárgyak megfelelő lehetőséget 

biztosítanak. 

Alsó és felső tagozaton a témazáró dolgozatokról a tanító, tanár személyre szóló 

értékelést ad, közli a hiányosságok kiküszöbölésének módját, a pótolandó 

tananyagot. A felmérések maximális és elért pontszámát is feltünteti. A tanulók 

dolgozataikat legkésőbb két hét múlva kijavítva visszakapják.  

A tanulók napi 2 témazáró felmérésnél többet nem írhatnak. A felső tagozaton a 

felmérés idejét és témáját a szaktanár 1 héttel a dolgozatírás előtt köteles a naplóban 

előre rögzíteni. Így elkerülhető a torlódás. 

A témazáró dolgozat kétszeres súllyal számít a félévi és év végi osztályozásnál. 

A témazáró dolgozatok értékelése a tantestület által elfogadott százalékolás alapján 

történik. 

     jeles:   100 - 91% 

     jó:     90 - 77% 

     közepes:   76 - 53% 

     elégséges:   52 - 34% 

     elégtelen:    33 -   0% 
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6.5 Szöveges értékelés első évfolyamon és második évfolyam első félévében 

A szöveges értékelés alapelvei: 

 Az értékelés a gyerekért, elsősorban a gyereknek szóljon. 

 Alakítsa a helyes önértékelést, segítse a reális önismeretet. 

 Nyitott legyen, amely nem ítéletet alkot, hanem tükröt tart. 

 A gyermek lehessen aktív részese a saját fejlődésének. 

 A szülő és a pedagógus közösen gondolkodjon a gyermek fejlődéséről. 

 Minősítés-központú helyett fejlesztő-központú legyen. 

 Vegye figyelembe az életkori sajátosságokat. 

 Jellemezze a gyakorlatot a rendszeres és folyamatos értékelés. 

 Személyre szóló, ösztönző, árnyalt és differenciált jellegű legyen. 

 Tudjon megerősítő, korrigáló, fejlesztő szerepet betölteni. 

 Törekedjen az egyértelmű, pontos nyelvi és stilisztikai megfogalmazásra. 

 Vegye figyelembe a gyermek önmagához mért fejlődését, lehetőségeit. 

Az első évfolyamon tanulók írásbeli és szóbeli munkájának értékelését az alábbi 

táblázat szerint alakítjuk: 

 

Az adott tantárgyból Kiválóan 

teljesítette 

Jól teljesítette Megfelelően 

teljesítette 

Felzárkóztatásra 

szorul 

Tárgyi tudása a 

követelményekhez 

viszonyítva 

biztos, alapos jó megfelelő hiányos 

Írásbeli feladatvégzése önálló, kitartó 
önálló, néha 

pontatlan 

változó, 

bizonytalan 
segítségre szorul 

Szóbeli feleleteinek 

színvonala 
kifogástalan jó megfelelő hiányos, gyenge 

Témazáró dolgozatainak 

eredménye 
91 – 100% 77 – 90% 53 – 76% 52– 0% 

Tárgyi szorgalma, tárgyhoz 

való viszonya 

egyenletesen 

jó, aktív 
igyekvő változó gyenge 

Írásbeli munkáinak 

külalakja 

esztétikus, 

igényes 
rendezett rendezetlen hanyag 

 

6.6 A tanulók értékelésének eljárásrendje 

A szülőket tájékoztató füzet, ellenőrző vagy a digitális napló alapján értesítjük 

gyermekük haladásáról. 

1. évfolyam A tanulókat szöveges formában értékeljük az egész év folyamán. A fő 

tantárgyakból témakörök lezárásakor (de évente min. 5 alkalommal), a többi 

tantárgyból negyedévente tájékoztató füzet vagy a DINA útján értesítjük a 

szülőket gyermekük haladásáról. Beírjuk a felmérők százalékát, és a 
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felzárkóztatásra szoruló tanulóknál az egyénre szabott fejlesztési javaslatokat. 

A félévi értesítőben és az év végi bizonyítványukban tantárgyanként 

szövegesen értékeljük teljesítményüket. Az év végi bizonyítványukba a 

tantárgyi értékelések után általános minősítést kapnak: az első osztályos 

követelményeket kiválóan/jól/megfelelően teljesítette vagy 

felzárkóztatásra szorul. (Lásd.:)  

2. évfolyam Év közben érdemjeggyel értékeljük a tanulók tantárgyi teljesítményét. 

Félévkor szöveges értékelést kapnak minden tantárgyból. Év végén a 

tanulókat osztályzattal minősítjük. 

3-8. 

évfolyam 

A diákokat év közben érdemjeggyel, félévkor és év végén osztályzattal 

értékeljük minden tantárgyból. 

Minősítések: 

 Kiváló minősítést kap az a tanuló, aki minden fő tantárgyból kiválóan 

teljesített és/vagy egy készségtárgyból jól teljesített.  

 Jól teljesített minősítést kap az a tanuló, akinek a tantárgyi értékelései 

kiválóan és jól teljesített minősítések; akinek egy megfelelően teljesített 

minősítése is van. 

 Megfelelően teljesített, akinek kettő vagy annál több megfelelően teljesített 

minősítése van; akinek egy felzárkóztatásra szoruló minősítése van. 

 Felzárkóztatásra szorul, akinek kettő vagy annál több felzárkóztatásra 

szoruló minősítése van. 

A bizonyítványba 2. osztálytól a tantárgyi dicséretben részesített tanuló tantárgyi 

jeles osztályzata helyett „Kitűnőt” írunk. Az a tanuló, akinek magatartása, 

szorgalma példás, és minden tárgyból jeles osztályzata van, „Nevelőtestületi 

dicséretben részesült” bejegyzést kap. 

6.7 Osztályzatok követelményei 

 Jeles (5): 

o Ha tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz.   

o Ismeri, érti, tudja a tananyagot, mindezt alkalmazni is képes.  

o Pontosan, szabatosan fogalmaz.  

o Tud szabadon, önállóan beszélni. Bátran mer visszakérdezni. 

 Jó (4):  

o Ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és 

jelentéktelen hibával tesz eleget.  

o Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalanságai vannak.  

o Kisebb előadási hibákat vét, definíciói bemagoltak. 

 Közepes (3):  
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o Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget 

tesz, nevelői segítségre (javításra, kiegészítésre) többször rászorul.  

o Ismeretei felszínesek.  

o Kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni.  

o Segítséggel képes megoldani szóbeli feladatát.  

o Rövid mondatokat mond. (Párbeszéd alakul ki a tanár és a tanuló 

között.) 

 Elégséges (2):  

o Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, 

de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, 

jártasságokkal rendelkezik. 

o Egyszavas válaszokat ad.  

o Fogalmakat nem ért.  

o Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. (Akar, de nem megy). 

 Elégtelen (1):  

o Ha a minimális tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással 

sem tud eleget tenni.  

A tanuló tudja, értse milyen teljesítményt, milyen irányú fejlődést várunk el tőle. 

Értékeljük a sikeres és sikertelen munkáját egyaránt. A helyesírási hibákat 

rendszeresen javítjuk. 

A szorgalmi időben érdemjegyeket adunk, év végén osztályzattal értékelünk. 

Az érdemjegy visszajelentő, informatív értékű, a tanulói részteljesítmény és az adott 

témához tartozó tantervi követelmények összehasonlításának eredménye.  

Az osztályzat, amit a bizonyítványba írunk, összefoglaló képet ad a tanuló 

összteljesítményéről, osztályozza, minősíti a tanulót. A tantárgyi osztályzatok 

kizárólag a tantárgyi követelmények megfelelő tudásszinten való elsajátítását 

minősítik. Az objektív értékelés nem egyeztethető össze az otthoni körülmények 

vagy egyéb tényezők közvetlen figyelembevételével az osztályzásnál! Hátrányos 

helyzetű tanulókat elsősorban a felkészülésben, az elmaradás okainak 

megszüntetésében, vagy csökkentésében kell segíteni! 

Fontos, hogy az év végi osztályzat az évi összteljesítményt értékelje, és nem az 

érdemjegyek középarányosaként jelentkezzen. Tükrözze az esetleges fejlődést is. 

Ezt segíti, ha az osztályzatban a pedagógus a tantárgy feladatrendszerének minél 

több elemét értékeli, a tanulók sokféle teljesítményét figyelembe veszi. 

6.8 Értékelési hagyományok 

A jutalmazás célja mindig a követendő magatartás, teljesítmény honorálása, 

megerősítése, minta állítása. A jutalmazás rendkívül motiváló erejű, ezért minden 

lehetséges esetben alkalmazni kell. 
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 Dicséretet adunk: 50, 75, 100 és 125 db ötös érdemjegyért (osztályfőnöki, 

igazgatóhelyettesi, igazgatói, nevelőtestületi), amit az ellenőrzőbe, naplóba is 

bejegyzünk. 

 Tanév végén a kitűnő rendű tanulókat jutalomkönyvvel, a jeles rendűeket 

oklevéllel, a kiemelkedő közösségi munkát végzőket könyvvel vagy oklevéllel 

jutalmazzuk. 

 A 8 éven át kitűnő rendű tanulók ballagásukkor tárgyjutalomban részesülnek, 

és nevüket beírják az ARANYKÖNYVBE. 

6.9 Magatartás értékelése 

A „magatartás” kifejezés az erkölcsi vonások állandóságára utal (tartás), és nem 

viselkedés csupán. 

A magatartás értékelése az életkorhoz mérten a tanuló iskolai és iskolán kívüli, de 

iskolai programon tanúsított fegyelmezettségét, viselkedését, társaihoz, a 

felnőttekhez, saját és mások iránt érzett felelősségérzetét tükrözi. 

A Házirendben írtakat betartva, és azt társaival betartatva együttesen értékeljük.  

Hangsúlyozni kell, hogy az iskola által támasztott erkölcsi követelmények jelentik a 

viszonyítási alapot.  

 Példás (5) az a tanuló, aki: 

o A házirendet betartja. 

o Társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, 

segítőkészen viselkedik. 

o Kötelességtudó, feladatait teljesíti. 

o Önként vállal feladatokat és azokat teljesíti. 

o A tanórán és a tanórán kívül példamutatóan viselkedik. 

o Az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz. 

o Óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet. 

o Nincs írásbeli figyelmeztetése. 

o A közösség fejlődésére jó hatással van. 

 Jó (4) az a tanuló, aki: 

o Az iskolai házirend előírásait néha figyelmen kívül hagyja. 

o Tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon jól viselkedik. 

o Feladatait teljesíti. 

o A rábízott feladatokat teljesíti. 

o Az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, 

biztatásra vesz részt. 

o Nincs írásbeli intője. 

 Változó (3) az a tanuló, aki: 

o Az iskolai házirend előírásait többször megszegi. 
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o A tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik. 

o Előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva. 

o A közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik. 

o Igazolatlanul mulasztott. 

o Írásbeli intője van. 

o Társait hátráltatja a tanulási idő alatt. 

o Feladatait nem minden esetben teljesíti. 

 Rossz (2) az a tanuló, aki: 

o A házirend előírásait sorozatosan megsérti. 

o Feladatait nem, vagy csak ritkán teljesíti. 

o Magatartása fegyelmezetlen, rendetlen. 

o Társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlanul, durván viselkedik. 

o Viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza. 

o Több alkalommal igazolatlanul mulaszt. 

o Osztályfőnöki intője, vagy igazgatói fokozatú büntetése van. 

6.10 A tanuló szorgalmának értékelése 

A szorgalom jegy a tanuló egyéni képességeihez mérten a tanulmányi munkához 

való viszonyát, munkavégzését, és kötelességtudatát értékeli. A magatartás és 

szorgalom követelményeinek helyi követelményeit a nevelőtestület állapítja meg, 

figyelembe véve a diákönkormányzat javaslatait. 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a 

következők: 

 Példás (5) az a tanuló, aki: 

o Képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt. 

o Tanulmányi feladatait minden tantárgyból elvégzi. 

o Házi feladatai, felszerelései hiánytalanok. 

o A tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat 

elvégzi. 

o Munkavégzése pontos, megbízható. 

o A tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken részt vesz. 

o Taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig 

elhozza. 

 Jó (4) az a tanuló, aki: 

o Képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt. 

o Rendszeresen, megbízhatóan dolgozik. 

o A tanórákon többnyire aktív. 

o Többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való 

részvételt ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti. 

o Taneszközei tiszták, rendezettek. 
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 Változó (3) az a tanuló, akinek: 

o Tanulmányi eredménye elmarad képességeitől. 

o Tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem 

mindig teljesíti. 

o Felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik. 

o Önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire figyelmeztetésre 

dolgozik. 

 Hanyag (2) az a tanuló, aki. 

o Nem a képességeinek megfelelően tanul. 

o Tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen. 

o Feladatait nem végzi el. 

o Felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek. 

o A tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, 

annak ellenszegül. 

o Félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a 

felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte szükséges. 

8. A CSOPORTFOGLALKOZÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK 

SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

7.1 Csoportbontás 

A fenntartóval történt egyeztetés alapján 20 főnél magasabb osztálylétszám esetén 

az osztályokat csoportokra bontjuk a következő tantárgyakból:  

 idegen nyelv, 

 informatika, 

 logikai matematika, 

 természettudományi irányultság, 

 technika (felső tagozaton). 

A csoporton belül a tanóra megszervezésével is differenciálunk. 

Általános alapelv, hogy a csoportbontás szempontja az arányos létszám kialakítása, 

általában a névsor felezésével. Ettől az elvtől csak akkor térünk el, ha az osztályba 

járó tanulók képességei között akkora a különbség, hogy ezt differenciálással már 

nem lehet kezelni. Ekkor a képességek szerinti csoportbontás elvét követjük. 

7.2 Nívócsoport 

A 7-8. évfolyamon matematikából nívócsoporttal segítjük a többszintű 

differenciálást. A csoportba sorolás szempontja a 6. év végi mérés eredménye. 

Ha egy évfolyamon 3 párhuzamos osztály tanul, akkor 4 csoportot alakítunk ki. 
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Ha egy évfolyamon 4 párhuzamos osztály tanul, akkor 2 osztályonként alakítunk ki 

3 csoportot, minden esetben az átjárhatóság biztosításával. A legjobbaknak 

tehetségcsoportot hozunk létre.  

7.3 Tehetséggondozás, képességek kibontakoztatása 

Lényeges a tehetség tudatosítása, megerősítése a tanulókban és környezetükben 

egyaránt. A tehetséggondozás folyamatos, az iskolai élet minden területét át kell, 

hogy hassa. Figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait, hogy mindig a 

legmegfelelőbb terheléssel és a legmegfelelőbb módszerrel történjen képességeinek 

kibontakoztatása. 

 

7.3.1 Célok 

 Az intézményünkbe bekerülő tanulók képességeinek folyamatos figyelemmel 

kísérése és fejlesztése. 

 Az átlagosnál magasabb szintű teljesítményre képes tanulók képességeinek 

kibontakoztatása, versenyeken való részvétel biztosítása. 

7.3.2 Feladatok 

 A feltárt képességek alapján megfelelő szintű fejlesztő munka végzése. 

 A nevelők tevékenységeken keresztül tájékozódnak a tanulók képességeinek 

szintjéről, melyet életkori sajátosságaiknak és érdeklődési körüknek megfelelően, 

differenciált foglalkozások keretei között bontakoztatnak ki. 

 Pályázatokon részvételi, szereplési lehetőség biztosítása.  

7.3.3 Eszközök 

 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás: 

o kooperatív technikák alkalmazása, 

o nívócsoportos oktatás matematika tantárgyból 7-8. évfolyamon, 

o csoportbontások, 

o a különböző irányultságú osztályok emelt óraszámai által biztosított 

oktatás. 

 Egyéb, tanórán kívüli foglalkozások: 

o tehetséggondozó foglalkozások, 

o iskolai sportkör, 

o szakkörök, 

o versenyek, vetélkedők, bemutatók, 

o szabadidős foglalkozások, 

o iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata, 

o továbbtanulás segítése. 

7.3.4 A tehetséggondozás általunk alkalmazandó menete a következő: 

 Tehetségkutatás és felismerés. 
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 Irányított feladatok. 

 Tehetség kibontakoztatás. 

 Versenylehetőségek biztosítása. 

 Önálló tanulás és önművelés elősegítése. 

 Teljesítményértékelés, visszacsatolás és nyomon követés. 

 

9. A NEMZETISÉGHEZ NEM TARTOZÓ TANULÓK RÉSZÉRE A 

TELEPÜLÉSEN ÉLŐ NEMZETISÉG KULTÚRÁJÁNAK 

MEGISMERTETÉSE 

Ebben a témakörben a 2.2.3 bekezdésben írtakon kívül a következőkre figyelünk. Nem 

megkerülhető ismeretkör, hogy az intézményünkbe járó diákok ne ismerjék a 

magyarországi nemzetiségeket (területi elhelyezkedésüket, szokásaikat, népi 

kultúrájuk jellegzetességeit, történeti múltjukat stb.). Ezeket az ismereteket 

iskolánkban főleg a történelem tantárgy tanításának keretei között oldjuk meg. Csak 

néhány érintőleges téma: 

 a tatárjárás utáni betelepítések; 

 a török hódoltság hatásai; 

 az 1910-es népszámlálás eredménye; 

 

 

 

 a trianoni határmódosítások hatása; 

 nemzetiségek a két világháború között; 

 1920. évi 23. törvénycikk, a Numerus Clausus; 

 az antiszemitizmus; 

 a holokauszt stb. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1920
http://hu.wikipedia.org/wiki/Numerus_clausus
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10. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLÓKÉPESSÉGÉNEK MÉRÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES MÓDSZEREK 

9.1 A fizikai mérés jogszabályi háttere 

A Nemzeti köznevelési törvény szerint: az oktatásért felelős miniszter az 

országos mérési feladatok keretében gondoskodik a nevelési-oktatási 

intézményekben folyó pedagógiai tevékenység méréséről, értékeléséről, a 

tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. 

20/2012 (VIII.31) EMMI Rendelet értelmében a tanulók fizikai állapotának 

és edzettségének vizsgálata 

81. § (1) Az iskola a pedagógiai programjában meghatározott mérési időszakban 

és mérési módszer alkalmazásával tanévenként, valamennyi évfolyamára 

kiterjedően, a nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő tanulók 

részvételével megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

mérését, vizsgálatát. A mérés, vizsgálat lefolytatható egyszeri alkalommal és 

megszervezhető legfeljebb két hónapig terjedő időszakra is. A tanulók fizikai 

állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testnevelés tantárgyat 

tanító pedagógusai végzi. 

(2) Az (1) bekezdés szerint lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a 

vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett tanulónként, osztályonként és 

évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító 

pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése 

szempontjából szükséges intézkedéseket. Az iskolai tanév helyi rendjében kell 

rögzíteni a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját. 

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete 

A köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2013/2014. 

tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai 

állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási 

intézményeknek 2014. április 2. és május 27. között kell megszervezniük a 

korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas 

módszertani anyagok alapján. 

9.2 Az intézményünkben alkalmazott mérőeszköz-rendszer 

A rendelet alapján iskolánk a Mini Hungarofit mérést választotta, melyet a fent 

megadott határidőn belül, évente elvégzünk. 

A felmérések előtt szükséges a tanuló bemelegítése! 

9.2.1 Mini Hungarofit 1+4 motorikus próba 

 helyből távolugrás (cm), 

 hasonfekvésből törzsemelés folyamatosan (4 perc/db), 

 hanyattfekvésből felülés folyamatosan (4 perc/db), 
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 fekvőtámaszban karhajlítás folyamatosan kifáradásig (db), 

 Cooper-teszt 12 perces futás. 

9.2.2 Az általános fizikai teherbíró képesség mérésének fő célja 

A tanulók fizikai állapotának mérése nem cél, hanem eszköz az egészség 

szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek tervszerű, tudatos 

harmonikus fejlesztéséhez.  

Az oktatás területén 

Az iskolai testnevelés és sport egészségfejlesztő hatásának növelése, 

egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, és tudatosítása az iskoláskorú 

fiatalok körében. 

A tanulók általános fizikai teherbíró képességnek minőségellenőrzése  

(Az általános fizikai teherbíró-képesség egységes mérése, értékelése, 

minősítése, az elért teljesítmény szöveges értelmezése.) 

Az egészség szempontjából leglényegesebb feladat, a kondicionális 

képességek területén megvalósuló, egységes minőségbiztosítás. 

9.2.3 A minősítési rendszer kategóriái: 

    0-20 pont igen gyenge 

  21-40 pont gyenge 

  41-60 pont kifogásolható 

  61-80 pont közepes 

  81-100 pont jó 

101-120 pont kiváló 

121-140 pont extra 

9.2.4 A vizsgálat elvégzéséhez szükséges eszközök 

Alapmérések: (az általános fizikai teherbíró- képesség mérése) 

Az aerob kapacitás méréséhez: 

 ismert hosszúságú sík területen kimért futópálya (210m-es kör futópálya) 

 stopperóra  

 rajtszámok vagy számozott trikók, az értékelés megkönnyítését segítő 

jelzésekhez kisebb jelzőzászlók. 

Az általános testi erő, erő-állóképesség méréséhez: 

 mérőszalag 20 vagy 50 méteres, 

 öntapadós szigetelőszalag, kréta, olajfesték, 

 tornaszőnyeg, filc, vékony szivacs, 

 számítógép az adatok rögzítéséhez. 

9.3 A felmérés blokkjai 

9.3.1 Mérsékelt nyújtó hatású blokk (1 perc)  
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Fő célja: az izom tónusának optimalizálása, az izomfeszültség oldása, passzív 

statikus és aktív statikus nyújtó hatású gyakorlatok, egyszerű alapformákból 

építkezve alsó végtagtól felfelé haladva. 

9.3.2 Keringést fokozó blokk I. (3-5 perc)  

Fő célja: az ízületi felszínek „olajozása", a test hőmérsékletének emelése, a 

pulzusszám emelése, izmok, ízületek előkészítése a nyújtó hatású blokkra.  

 Járás (páros karkörzéssel előre, hátra). 

 Lassú majd közepes iramú futás. 

 Futás térdemeléssel. 

 Futás sarokemeléssel. 

 Oldalirányú szökdelés. 

 Indiánszökdelés. 

9.3.3 Fő nyújtó hatású blokk (4-6 perc)  

Fő célja az ízületi mozgáshatár megközelítése a fontos ízületi csoportokban 

(váll, gerinc, csípő). Az ízületi mozgásterjedelem növelése, a korábban 

megszerzett ízületi mozgékonyság elérése, aktualizálása.  

 aktív statikus, passzív statikus nyújtóhatású helyzetek megtartása 6-10 

mp-ig. 

9.3.4 Keringést fokozó blokk II. (2-3 perc)  

Fő célja: pulzus 120-130 bpm-re való megemelése: 

 helyben szökdelések páros lábon, minden 4. ütemre térdfelhúzás (10x)  

 15-20 méter gyors iramú futás (4x)  

9.4 A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat folyamata 

9.4.1 Alsó tagozat 

Az alsó tagozaton testnevelést tanító tanárok a törvény által meghatározott 

időintervallumban, egy tanítási órán egy motoros próbát végeztetnek el. 

A motoros próbák sorrendje: 

 fekvőtámaszban karhajlítás folyamatosan kifáradásig (db), 

 hanyattfekvésből felülés folyamatosan (4 perc/db), 

 hasonfekvésből törzsemelés folyamatosan (4 perc/db), 

 helyből távolugrás (cm), 

 Cooper-teszt 12 perces futás. 

A felmérést követően a pedagógusok rögzítik az adatokat a számítógépen 

meglévő adatszolgáltató lapon, melyen szerepelnek a tanulók adatai, név, OM 

azonosító szám. Ezt a kitöltött adatlapot továbbítják a testnevelés 

tantárgygondozónak, aki az adatokat egy dokumentumban összesíti, majd törli 

a tanulók neveit. Az OM azonosítókkal ellátott adatlapot továbbítja a általános 

igazgatóhelyettesnek, aki a kijelölt határidőn belül továbbítja az illetékes 

szervekhez. 
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9.4.2 Felső tagozat 

A felső tagozaton testnevelést tanító tanárok a törvény által meghatározott 

időintervallumban, egy tanítási órán két motoros próbát végeztetnek el, a 

harmadik órán pedig a Cooper-teszt 12 perces futás felmérését hajtják végre. 

A motoros próbák sorrendje: 

 fekvőtámaszban karhajlítás folyamatosan kifáradásig (db), 

hanyattfekvésből felülés folyamatosan (4 perc/db), 

 hasonfekvésből törzsemelés folyamatosan (4 perc/db), helyből távolugrás 

(cm), 

 Cooper-teszt 12 perces futás. 

A felmérést követően a pedagógusok osztályonként rögzítik az adatokat a 

számítógépen meglévő adatszolgáltató lapon, melyen szerepelnek a tanulók 

adatai, név, OM azonosító szám. Ezeket a kitöltött adatlapokat továbbítják a 

testnevelés tantárgygondozónak, aki az adatokat egy dokumentumban összesíti, 

majd törli a tanulók neveit. Az OM azonosítókkal ellátott adatlapot továbbítja a 

általános igazgató helyettesnek, aki a kijelölt határidőn belül továbbítja az 

illetékes szervekhez. 

 

11. A ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEI 

10.1 Célok 

 A teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése. 

  A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakítása, 

formálása.  

 Tanítványaink környezeti erkölcsének, társadalmi-természeti felelősségének 

megalapozása, alakuló értéktudatának, együttműködési képességének, életviteli 

szokásainak, a személyes és a közösségi felelősségtudatának megalapozása, 

formálása.  

 Minél kisebb károsodást okozni az ökoszisztémának. 

 Diákjaink környezettudatosan cselekvő állampolgárrá váljanak. 

10.2 Feladatok 

10.2.1 Minden tanulót és pedagógust egyformán érintő feladatok: 

 Példamutató, biztonságos iskolai környezet kialakítása, fenntartása. 

 Tantermek, folyosók, udvar minél több zöld növénnyel való díszítése, élő 

sarok kialakítása, 

 Anyag- és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés (víz, villany, 

gáz, papír). 

 Kerékpáros, gyalogos közlekedés és tömegközlekedés előnyben részesítése. 

 Szelektív hulladékgyűjtés. 

 Az iskolaújságban és a honlapon „zöld” rovat működtetése. 
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 Kötelező tanórai keretben végzett környezeti nevelés minden tanórán a 

tananyagtól függően, ahhoz szorosan kapcsolódva. 

 Környezeti nevelés megjelenése az eltérő tanítási és tanórán kívüli 

foglalkozásokon (erdei iskola, múzeumi, állatkerti órák, iskolai projektek). 

 DÖK programok. 

10.2.2 A tanulókat és pedagógusokat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli 

feladatok: 

 Szakkörök, táborok szervezése. 

 Rendszeres környezetvédelmi megmozdulások, melyek az iskola összes 

tanulóját érintik, de más-más osztályok szervezik.  

o Autómentes Nap 

o Papírgyűjtés, elektronikai hulladékgyűjtés 

o Állatok Világnapja 

o Víz Világnapja 

o Föld Napja 

o Madarak és Fák Napja 

o Vitamin Nap 

 Előadások, kiállítások, vetélkedők. 

 Rendszeres természetjáró túrák, kirándulások.  

 Télen madáretetők kihelyezése és gondozása. 

 Látogatások múzeumba, állatkertbe, botanikus kertbe, nemzeti parkba, ipari 

létesítményekbe stb.  

 Gyermeknap, sportnap. 

10.3 Eszközök 

A környezeti nevelés szempontjából kiemelkedően nagyszerepe van az 

élményalapú, tevékenységközpontú módszerek minél sokoldalúbb, gyakori 

alkalmazásának. 

 Terepgyakorlatok 

 Természetvédelmi munkák  

 Szelektív hulladékgyűjtés  

 Tisztasági verseny  

 Pályázatok, versenyek 

 Kiállítások rendezése 

 Kutatómunka 

 Kirándulások a Budaörs környéki területekre 

 Kísérletek bemutatása 

 Játékok (szituációs, drámajáték, memóriafejlesztő) és sporttevékenységek 

(váltóversenyek, sorversenyek, futóversenyek, csapatjátékok) 

 Project 

 Riport  
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 Természetfilmek megtekintése, megbeszélése 

 Városi hon- és népismereti kiállítás megtekintése 

10.4 A környezeti nevelés megvalósításának területei 

10.4.1 Pedagógiai szinten 

 A komplex, valós élethez közel álló szituációkat előnyben részesítjük az előre 

megtervezett, irányított, tanulási formákkal szemben. 

 A passzív szabály és tananyag elsajátítás helyett az aktív, a helyi környezetet 

megismerő, a helyi környezetért való cselekvés közben történő tudásszerzésre 

helyezzük a hangsúlyt. 

 Figyelembe vesszük a gyerekek iskolával, tanítással kapcsolatos nézeteit is. 

10.4.2 A társas kapcsolatok szintjén 

 

 Az egész iskolára jellemző a csapatmunka. 

 A társas élet szabályai nemcsak előre meghatározottak, hanem a diákok 

felelős részvételével kialakítottak. 

 Az iskola aktív alakítója, kezdeményezője külső kapcsolatainak. 

10.4.3 Technikai, gazdasági szinten 

 Takarékosan bánunk az energiaforrásokkal (víz, villany, gáz). 

 Szelektív hulladékgyűjtéssel csökkentjük a hulladékok mennyiségét. 

 Komposztálót használunk az iskola udvarán keletkező kerti hulladékok 

számára. 

 Az iskola külső és belső környezetét esztétikusan alakítjuk ki a gyerekekkel 

közösen. 

 A takarékosság elve vezérel bennünket a fénymásolások mennyiségénél, 

valamint a tankönyvek rendelésénél is. 

 Környezetbarát takarítószerek használatát szorgalmazzuk. 

10.5 A környezeti nevelésében résztvevők 

 Belső (iskolai) résztvevők: osztályfőnökök, tanítók, szaktanárok. 

 Külső résztvevők: családtagok, szakemberek: környezetvédők, erdészek, 

meteorológusok, művészek, intézmények képviselői. 

 

12. FOGYASZTÓVÉDELMI NEVELÉS 

11.1 Célok 

 Fogyasztói kultúra fejlesztése. 

 Környezettudatos fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése tanulóinkban. 

 Preventív fogyasztóvédelmi magatartás kialakítása. 

http://www.ofi.hu/okoiskola/okoiskolak-halozata#_Pedag%C3%B3giai%20szinten%20az%20%C3%B6koiskol%C3%A1k:
http://www.ofi.hu/okoiskola/okoiskolak-halozata#_A%20t%C3%A1rsas%20kapcsolatok%20szintj%C3%A9n
http://www.ofi.hu/okoiskola/okoiskolak-halozata#_A%20technikai/gazdas%C3%A1gi%20szinten
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11.2 Feladatok 

 Magyar és helyi termékek előnyben részesítése a vásárlások során. 

 Tudatos vásárlás példája, listakészítés vásárlás előtt. 

 Újrahasznosított, visszaváltható csomagolások kiválasztása, otthonról vitt 

táskák használata. 

 Természetes anyagok, hajtógáz nélküli kozmetikumok használata. 

11.3 Eszközök 

 Terepgyakorlatok, üzletekben, piacokon próbavásárlások. 

 Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól. 

 Helyi-, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása. 

 Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel. 

 Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel. 

 Viták, szituációk. 

 Érveléstechnikai gyakorlatok, hatékony érdekérvényesítés. 

 Disputa, vitakultúra fejlesztési gyakorlatok.  

Az alkalmazott módszerek élményalapúak, tevékenységközpontúak. 

11.4 A fogyasztóvédelmi oktatás színterei 

Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásai: környezetismeret, technika, 

természetismeret, magyar nyelv – és irodalom, osztályfőnöki, biológia, földrajz, 

történelem, erkölcstan. 

 

13. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGET SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

Bevezetés 

Az Európai Unió egyenlő esélyeket biztosító politikája mára nyolc irányelven keresztül 

határozza meg azon kötelező érvényű jogi környezetet, mely a mindennapi élet 

diszkrimináció-mentesítését, az egyenlő esélyek gyakorlati érvényesülését biztosítja. 

Magyarország viszonylatában a közösségi jog esélyegyenlőségre vonatkozó teljes 

harmonizációja a 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) létrejöttével vette kezdetét. A 

törvény jól elkülöníthető célrendszere - az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség 

előmozdítása követelményének kiemelésével - eredetileg két pillérre épült: 

 Köztársasági Esélyegyenlőségi Program - mint a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok esélyegyenlőségét szolgáló valamennyi kormányzati intézkedést magába 

foglaló „keretprogram”; 

 esélyegyenlőségi tervek - melyek a védett csoportok helyzetének javítását szolgáló, 

a pozitív befolyásoláshoz szükséges intézkedések összességét foglalják magukba, 

különböző szinteken, stratégiai terv formájában. 
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12.1 Közoktatási esélyegyenlőség – a helyzetelemzés célja, törvényi háttere 

A folyamat időközben kiegészült azzal, hogy mára a köznevelési törvény (Knt.) 

előírja, hogy az adott fenntartói környezetben különböző hátrányokkal élő 

gyermekek előnyben részesítését intézkedési tervekben kell rögzíteni. A közoktatási 

szabályozás tehát előrelépett, és államigazgatási dokumentumot követel meg ez 

ügyben az elérendő célok, a megvalósítási módszerek, a visszacsatolás garanciális 

feltételeinek meghatározásával.  

12.2 Esélyegyenlőségi környezettanulmány a pályázatok előkészítésében 

A piacgazdaságra való áttérést követően kialakult társadalmi és gazdasági 

viszonyok vesztesei azok a társadalmi csoportok, akik  

 tőke és hatalom hiányában, az újraelosztás folyamatában háttérbe 

szorultak, illetve 

 iskolai és szakmai végzettség hiányában a munkaerő-piaci pozíció 

megszilárdításában alulmaradtak. 

A formálódó új egyenlőtlenségek, a komplex hátrányok felszámolása egyfajta 

eszközrendszerrel, pusztán az oktatás feltételeinek a javításával önmagában nem 

lehet eredményes. A közoktatás terén kilátásba helyezett esélykiegyenlítő 

lépések mindazonáltal nagyban előmozdíthatják a társadalmi integráció 

erősödését. Az Ebktv. az oktatás és képzés területén különösen az alábbi 

paragrafusokban határozza meg az egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség 

szempontjait: 

„27. §  

(1) Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, 

oktatásra, képzésre, 

a) amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy 

b) amelynek megszervezéséhez az állam 

ba) közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy 

bb) közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy 

adójóváírás útján - hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás). 

(2) Az egyenlő bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott 

oktatással összefüggésben érvényesíteni kell különösen 

a) az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi 

kérelmek elbírálása, 

b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, 
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c) a teljesítmények értékelése, 

d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 

e) az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, 

f) a kollégiumi elhelyezés és ellátás, 

g) az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek 

kiadása, 

h) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint 

i) az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. 

(3) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen 

valamely személy vagy csoport 

a) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül 

létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban, 

b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer 

vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott 

szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai 

szabályoknak, és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok 

folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható 

felkészítés és felkészülés lehetőségét.” 

 

Ennek fényében úgy az oktatáspolitikának, mint a végrehajtásnak is prioritása 

lett az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése, azaz,  

 az egyes intézmények infrastrukturális adottságaiban és szakmai fejlesztési 

munkájában, illetve  

 a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók 

tanulmányi teljesítményének előmozdítása terén kimutatható 

különbségeknek a csökkentése.  

Jelen helyzetelemzésnek s a várható tervnek a célja: 

 a közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség elősegítése a fenntartó 

közoktatási intézményeiben, ezen belül 

 az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok kiszűrése; 

 a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításának 

megállapítása; 

 a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű 

tanulók esélyegyenlőségének biztosítása és előmozdítása az oktatási-
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nevelési folyamatokban (támogató lépések, szolgáltatások bevezetése), 

melyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket; 

 összességében, a diszkriminációmentesség és szegregációmentesség révén 

az oktatási és társadalmi integráció támogatása. 

12.3 Intézményi helyzetelemzés 

12.3.1 Főbb környezeti jellemzők 

Az iskola Budaörs zöld övezetében, a Városi Uszoda és Sportcsarnokkal 

szemben található. A Városi Uszoda és Sportcsarnok közelsége előnyös 

feltételeket és lehetőségeket biztosít ahhoz, hogy az iskola Pedagógiai 

programjában megfogalmazottakat még eredményesebben teljesíthessük. 

Intézményünkben a lakókörnyezetben (körzetben) élő családok gyermekei 

járnak, de amennyiben lehetőség nyílik a nem körzetes diákok felvételére, 

akkor a törvényi előírásoknak megfelelően járunk el. Iskolánk nemcsak 

infrastrukturális adottságai miatt népszerű, hanem az itt folyó nevelő-oktató 

munka eredményességének és színvonalának köszönhetően is. 

12.3.2 Intézményi profil, képzési rendszer, követelmények 

A követelményeket az iskola Pedagógiai programja tartalmazza, amelybe 

beépítettük a NAT és a Helyi Tanterv előírásait, követelményrendszerét. Az 

egyes tantárgyak követelményrendszerét a szakmai munkaközösségek 

alakították ki, és kidolgozták a követelmény-ellenőrzés-értékelés-visszacsatolás 

egységes tantárgyi rendszerét. 

12.3.3 Tanulói összetétel, bejáró tanulók 

A szülők többsége középfokú/felsőfokú és/vagy szakképesítéssel rendelkezik. 

A családi hátteret vizsgálva egyaránt megtaláljuk a kiegyensúlyozott, 

gondoskodó és a különböző okoknál fogva nehéz helyzetben lévő családokat. 

Az átalakuló társadalmi-gazdasági viszonyok is szükségessé teszik a 

felzárkóztatás, a hátrány-kompenzáció, a személyiség-és képességfejlesztés 

valamint a tehetséggondozás feladatainak hangsúlyosabbá tételét. 

12.3.4 Az oktatás eredményességére vonatkozó adatok 

Az iskola a kezdetektől fogva fontosnak tartotta a kimeneti teljesítmények 

mérését, az adatok pontos rögzítését. Öt olyan eredmény van, amely jól méri az 

iskolai oktatásunk eredményességét, a hozzáadott értéket: 

 tanév végi tanulmányi eredmények: 

Tanév 
Tanév végi tanulmányi 

átlagok 

Tantárgyi dicséretek 

száma 

2011/2012. 4,477 897 

2012/2013. 4,519 831 
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 nyelvvizsgák száma, a nyelvvizsgák szintjeinek aránya: 

A végzős német nemzetiségi osztályokba járó tanulóink a következő 

eredményeket érték el:  

2011/2012. tanév:  

15 tanulóból 4 fő A2-es szintet, 11 fő B1-es szintet ért el.  

2012/2013. tanév: 

15 tanulóból 8 fő B2-es, 7 fő A1-es szintet ért el. 

Mindkét évben a nyelvvizsgát tett tanulók közül többen dicséretet kaptak 

teljesítményükért. 

 továbbtanulási mutató: 

Végzős tanulóink eséllyel jelentkeznek neves középiskolák különböző 

tagozataira (Hunfalvy, Petőfi, Xántus, József Attila, Gundel, Arany János, 

Városmajori, Veres Pálné, Eötvös, Illyés, Fazekas), valamint minden 

tanuló felvételt nyer felkészültségének megfelelő gimnáziumba, vagy 

szakközépiskolába. Elenyésző a szakiskolába jelentkezők száma. 

Az iskola nevelő-oktató munkájának színvonalát jelzi az a tény is, hogy a 

hatodik évfolyam befejezése után sok diákunk eredményes felvételit tesz a 

hat évfolyamos gimnáziumok valamelyikébe. 

A nevelő-oktató munka eredményességét jelzi, hogy Budaörs városának 

Képviselő testülete az elmúlt két esztendőben iskolánk két pedagógusát 

méltatta arra, hogy a közoktatásért folytatott kiemelkedő szakmai 

tevékenységéért Szakály Mátyás díjjal tüntette ki. Egy kollégánk megkapta 

a Pest Megye Német Pedagógusa kitüntető címet (Deutschpedagogin des 

Jahres 2013). 

A tantestület tagjai folyamatosan képzik magukat (ön- és továbbképzés), 

15 kolléga pedagógus szakvizsgával is rendelkezik. 

 Tanulmányi versenyek: 

A 2011/2012. és a 2012/2013. tanévben országos, területi és megyei 

versenyeken értek el tanulóink kiváló eredményeket: 

Hódítsd meg a biteket országos verseny  

Kozma László informatikai alkalmazói országos verseny 

PC-kismester megyei verseny 

Pest megyei alkalmazói verseny 

Gábor Dénes számítástechnikai emlékverseny  

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

Országos Hajós Alfréd kéttannyelvű iskola által kiírt verseny 

Bolyai anyanyelvi és matematika csapatverseny 
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Zrínyi Ilona matematika verseny 

KockaKobak matematika verseny 

Alsó tagozatos komplex tanulmányi verseny 

Aradi Jenő megyei rajzverseny 

Megyei biológia verseny 

Kaán Károly természetvédelmi, környezetvédelmi vetélkedő 

Teleki Pál Földrajz-Földtan verseny 

Német nemzetiségi vers és prózamondó verseny 

Német helytörténeti vetélkedő 

Országos német hon és népismereti verseny 

Engread angol nyelvi olvasóverseny 

Angol nyelvi vers- és prózamondó verseny 

Városi alsó tagozatos tanulmányi verseny 

Országos levelező versenyek 

Sportversenyek 

12.3.5 Infrastrukturális feltételek 

Az iskola épületében 24 osztályterem, 11 szaktanterem (3 informatika terem, 3 

nyelvi labor, nyelvi csoportszoba, rajz szaktanterem, természettudományi 

szaktanterem, ének-zene szaktanterem, technika szaktanterem), tornaterem 

(osztható, függönnyel elválasztható), tükrös tornaszoba, sportudvar, szaktárgyi 

szertárak, tanári szobák, könyvtár és könyvtári olvasóterem biztosítják a 

nevelő-oktató munka hátterét. A tantermek és egyéb helységek korszerű és 

ízléses bútorzattal vannak felszerelve, valamint az iskola egésze alkalmas a 

modern IKT-s eszközök használatára. 

12.3.6 Szakember ellátottság 

A nevelés-oktatás feladatait iskolánkban jelenleg 73 pedagógus látja el. A 

tantárgyakat szakos tanító/tanár tanítja, mindenki rendelkezik a szükséges 

felsőfokú végzettséggel. 

12.3.7 Kapcsolatrendszer, szervezeti együttműködések 

Az iskola jellegét tekintve szoros együttműködést folytat az iskola 

fenntartójával (KLIK Budakeszi Tankerületének vezetőjével és 

munkatársaival), üzemeltetőjével (Budaörs Város Önkormányzata). Hatékony 

és gyümölcsöző a kapcsolat az iskola Szülői Munkaközösségével, a 

Gyermekeinkért Közösen Alapítvánnyal, az iskola ápolja és fontosnak tartja a 

külső szakmai szolgálatokkal való együttműködést, valamint 

társintézményekkel (a település nevelési-oktatási intézményeivel). 

Rendszeresen részt veszünk városi rendezvényeken megemlékezéseken, 

programokon, lényegesnek tartjuk a különböző társadalmi szervezetekkel való 

kapcsolattartást. Kapcsolatrendszerünk egyre színesebb, egyre inkább tartalmi 

vonatkozások kerülnek előtérbe. 
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12.4 A tanulók közoktatás-ellátási feltételeinek vizsgálata 

12.4.1 Beiskolázás, a bekerülés segítése Az iskolába történő felvétel és átvétel helyi 

szabályai 

Az iskolánk népszerűsítése érdekében az óvodák meghívására szülői 

tájékoztatókat tartunk.  

A jelentkező gyerekek és szüleik két játékos foglalkozás keretében 

megismerkednek az iskolában folyó tevékenységekkel és az iskola 

pedagógusaival. A foglalkozásokat tanítók irányítják.  

12.4.1.1 Első osztályba lépés feltételei 

 Iskolánkba elsősorban körzetünkbe bejelentett lakcímmel rendelkező 

tanulókat veszünk fel. 

 Óvodai szakvélemény. 

 Szükség esetén nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi 

szakértői vélemény. 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság 

szakvéleménye. 

 A jelentkezés törvényi szabályozása a 20./2012. EMMI rendelet 24. §-ban 

található. 

 Különböző irányultságok esetében a felvételt lehetőségeinkhez képest 

biztosítjuk. 

12.4.1.2 Az iskola első évfolyamára jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályai 

A törvényi előírásoknak megfelelően, az esélyegyenlőség követelményét 

betartva, sorsolással döntjük el az első évfolyamra történő felvételt abban az 

esetben, ha a jelentkezők létszáma meghaladja a felvehető tanulók létszámát. A 

sorsolással történő felvétel részletes szabályait a Pedagógiai program 2. számú 

melléklete szabályozza. 

12.4.1.3 A tanulók felvételének elvei 

Az ének-zene irányultság esetében alkalmassági vizsga alapján vesszük fel a 

tanulókat.  

Szakos tanáraink még a beiratkozás előtt megadott időpontban felmérik a 

gyerekek zenei adottságait, képességük fejleszthetőségét.  

Követelmények 

 6-8 dal éneklése tisztán, pontosan.  

 Adott ritmusmotívum visszatapsolása. 

 Zongorán vagy más hangszeren adott hangok visszaéneklése. 

 Könnyű logikai feladatok. 
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A német nemzetiségi nyelvoktató csoportban a magát nemzetiséginek valló 

családok gyermekeit vesszük fel. 

Az informatika és természettudományi irányultságokra, valamint az angol 

tagozatra a szülők kérése alapján lehetőségeinkhez mérten vesszük fel a 

tanulókat.  

2-8. osztály 

 A beiratkozási körzethatárok itt is érvényesek. 

 Az a tanuló, aki más iskolából szeretne átiratkozni hozzánk, átvételére 

csak akkor kerülhet sor, ha az adott évfolyamon van hely, és eredményes 

különbözeti vizsgát tett a tanuló a következő tantárgyakból: 

o német (nemzetiségi oktatáson), 

o angol (tagozaton), 

o informatika (irányultságon), 

o ének-zene (irányultságon).  

12.4.2 Tanulócsoportok, egyéni tanulássegítés 

Innovatív módon használjuk a tanulás-módszertani ismeretek bővítését, értékeik 

széleskörű alkalmazását. Szorgalmazzuk a különböző munkáltatási formákon 

keresztül, hogy a hagyományos eszközök mellett a korszerű módszerek 

domináljanak. Elsőrendű törekvés a személyre szóló és szabott feladatok adása, az 

órai interakciók számának növelése, az ellenőrzés és értékelés folyamatába a 

tanulók bevonása az ismeretek gyakorlatorientált elsajátítása. Az iskola 

infrastrukturális adottságainak maximális kihasználását lehetővé tesszük és 

megköveteljük a pedagógusoktól annak céljából, hogy ez példa legyen a tanulók 

számára, de az is fontos, hogy az infókultúra nem cél, hanem eszköz.  

12.4.3 Tanórán kívüli és iskolán kívüli segítő programok 

Az iskola nevelő-oktató munkájának elérése érdekében szükség van a tanórán 

kívüli segítő programokra. Ilyen programok a következők: 

 felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások, 

 tehetséggondozás, 

 előkészítők, 

 sportkörök, 

 képzőművészeti műhelyek, klubok. 

Az iskolán kívüli szakmai szervezetek által nyújtott lehetőségek is segítik 

intézményünk törekvéseinek valóra váltását: 
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 pedagógiai szakszolgálatok 

 pedagógiai szakmai szolgáltatások, 

 pszichológiai tanácsadás, 

 pályaalkalmassági vizsgálatok, tanácsadás, 

 szenvedélybetegségek felvilágosító előadásai. 

 

12.5 Konzultáció és visszacsatolás 

Az intézmény életében aktívan résztvevőknek, az iskola külső és belső partnereinek 

fenntartjuk a véleményformálás lehetőségét. 

14. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ, A TANULÓK 

MAGATARTÁSÁNAK SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ, 

MINŐSÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELVEK; FEGYELMEZŐ 

INTÉZKEDÉSEK 

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó 

elveket, szabályokat a helyi tanterv 6.9 és a 6.10 pontja részletesen tartalmazza 

A tanulók jutalmazásának és büntetésének elveit és formáit az iskola Házirendje 

részletesen szabályozza.  

Dicséretben részesül az a tanuló, aki  

Példamutató magatartást tanúsít, vagy  

 képességeihez mérten jó tanulmányi eredményt ér el, 

 az osztálya, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,  

 iskolai, illetve iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön vesz részt,  

 bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti. 

A tanuló kiemelkedő teljesítményét tanév végén be kell jegyezni a bizonyítványba. Az 

iskolai szinten elismert, kiemelkedő teljesítményt pedig igazgatói és nevelőtestületi 

dicséret mellett oklevéllel, tárgyjutalommal vagy a tanulóknak adható iskolai díjakkal 

ismeri el az intézmény.  

Fegyelmező intézkedések 

Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, 

 a Házirend előírásait megszegi, 

 igazolatlanul mulaszt,  

 vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének,  
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büntetésben részesül. 

Az iskolai büntetések formái: 

Tanári figyelmeztetés szóban és írásban: 

 Az órákon, órán kívüli fegyelmezetlen magatartásért. 

 Rendszeres felszereléshiány miatt. 

 Társaival szembeni tiszteletlen viselkedés miatt. 

 Társai testi és lelki épségének veszélyeztetése miatt. 

 Az iskola engedély nélküli elhagyása esetén. 

 Szándékos rongálás miatt. 

 Ha az iskolai ünnepélyen nem az alkalomhoz illő ruhában jelenik meg, vagy 

viselkedése nem kulturált. 

 A tanórákról való késésért osztályfőnöki figyelmeztetőt vagy intőt adunk. 

 A szaktárgyi munkával kapcsolatos negatív magatartás esetén.  

Igazgatóhelyettesi figyelmeztetés, intés:  

 Tiszteletlen viselkedés a felnőttekkel. 

 Súlyosan veszélyezteti társai testi vagy lelki épségét. 

 Ha a vétségért az osztályfőnök illetve a szaktanár hatáskörébe tartozó büntetés 

jár, de ez ennek ellenére ismétlődik. 

Igazgatói figyelmeztetés, intés: 

 Erőszakos, durva viselkedés a közösséggel szemben. 

 Súlyos, a közösséget károsan befolyásoló kötelességszegés esetén. 

 Dohányzás, szeszesital vagy kábító hatású szerek fogyasztása esetén. 

 Ha a vétségért az igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozó büntetés jár, de ez ennek 

ellenére ismétlődik. 

Ha a tanuló kötelességét vagy a Házirend előírásait súlyosan vagy ismételten 

megszegi, vele szemben fegyelmi eljárás indítható. 

A fegyelmi eljárást az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában és a 

Házirendben foglaltak szerint kell lebonyolítani. 

Súlyos jogellenes tevékenység esetén el kell tekinteni a fegyelmi fokozatok 

betartásától, s a tanuló büntetésről a tantestület azonnal dönt. 

 

15. A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL SZÜKSÉGESNEK TARTOTT 

TOVÁBBI ELVEK 

14.1 Tanulási-tanítási tevékenység 

Az iskola pedagógiai munkájában egyik legfontosabb terület a tanulási-tanítási 

tevékenység, mely középpontjában a motiváló tényezők állnak. Feladata, hogy 

szilárd alapot teremtsen, tegye nyitottá, fogékonnyá az értékek befogadására a 
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gyermekeket és kreatívvá a szerzett képességek alkalmazásában. Ezért törekszünk 

arra, hogy iskolánkban minden ez irányú tevékenységet a szemléletesség, a 

cselekedtetés, az önálló munkáltatás és a differenciáltság hasson át. Minden tantárgy 

tanítása, tanulása során az a cél, hogy azt szívesen tanulja a diák, hogy tanulja meg a 

tanulás sajátos módjait, tanuljon meg tanulni, és ennek birtokában jusson el saját 

képessége maximumához.  

A tanulás-tanítás folyamatában fontos a felfedezés örömének megteremtése. Az 

ismeretszerzés ma már nem kizárólag az iskolában történik. Ezért az eddigieknél 

nagyobb szerepet kell biztosítani az önálló olvasásnak, a tankönyvön kívül más 

könyvek, kézikönyvek, lexikonok használatának, és az egyéb IKT-s eszközök által 

megszerezhető tudásnak. 

 

14.2 Kiemelkedő feladataink: 

 A könyvtárhasználat tudatos elméleti és gyakorlati elsajátíttatása. 

 A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó 

tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. 

 A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak – lehetőség szerinti – 

egyénre szabott fejlesztése. 

 A kompetencia alapú oktatással a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók esélyegyenlőségének biztosítása. 

 Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának 

növelése. 

 Digitális írástudás elterjesztése. 

 Önálló intézményi innováció megvalósítása, folyamatossá tétele. 

14.3 A tanórák szervezésének alapelvei 

 A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális 

kibontakoztatása. 

 Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes 

ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges 

tévedéseinek korrigálására és új tudásának átrendeződésére. 

 Alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) kompetencia alapú oktatás 

szellemét, technikáit, formáit. 

 Az iskolai tanulás-tanítás, különböző szervezeti formáiban a tanulók 

tevékenységeinek, önállóságának, kezdeményezésének, 

problémamegoldásainak, alkotóképességének előtérbe állítása.  

 A tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó differenciálás a feladatok 

kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az 

ellenőrzésben, az értékelésben. 

 A tanulásszervezési technikák, feladatok használata az esélyegyenlőség 

biztosítására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása érdekében.  



96. 

 Tanulásszervezési megoldások alkalmazása a különleges bánásmódot igénylő, 

sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb problémákkal, 

magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésében, oktatásában. 

 Az IKT-s eszközök felhasználása. 

14.4 Tanórán és iskolán kívüli nevelési-oktatási tevékenység 

Nem osztály illetve órakeretben folyó tevékenységi formák 

 

Az alapképzést a következő tanórán kívüli foglalkozások egészítik ki: 

 napközi: minden évben osztályonként szervezzük  1-4. évfolyamig 

 napközi: összevont csoportban szervezzük   5-6. évfolyamig 

 tanulószoba: összevont csoportban szervezzük  7-8. évfolyamig 

 énekkar       2-8. évfolyamig 

 szakkörök       1-8. évfolyamig 

 sportkörök       1-8. évfolyamig 

 táborok, kirándulások      1-8. évfolyamig 

 pszichológus által kidolgozott egyéni fejlesztő program  1-8. évfolyamig 

 versenyek, bajnokságok     1-8. évfolyamig 

14.4.1 Napközi 

A napközi a tanórán kívüli nevelési-oktatási tevékenység sajátos területe. A 

napközi alapfeladatának a gyermekek délutáni tevékenységének szervezését 

tartjuk, a szabadidő és a tanulás megfelelő váltogatásával. Folyamatosan 

figyelemmel kísérjük, segítjük tanulóink tanulmányi munkáját, valamint 

törekszünk házi feladataik maradéktalan elvégzésére. 

Az alapkészségek, a kreativitás fejlesztése, a tanulás megszerettetése mellett a 

napközi a személyiségfejlesztés fontos színtere. Ehhez igyekszünk a 

lehetőségeinkhez mérten kellemes, szeretetteljes légkört teremteni, ahol az 

egymás iránti segítőkészség, a tolerancia az uralkodó, s ahol nyugodt 

körülmények között valósulhatnak meg pedagógiai programunk nevelési-

oktatási céljai. Olyan tevékenységeket, elfoglaltságokat biztosítunk a 

gyermekek számára, mely által a személyiségüket színesebbé alakíthatjuk, 

kibontakoztathatjuk. 

Célok 
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 A tanulók tanulmányi munkájának segítése, figyelemmel kísérése. 

 Tehetséggondozás, felzárkóztatás.  

 Kulcskompetenciák fejlesztése. 

 Személyiségfejlesztés, közösségépítés. 

 A szabadidő hasznos, változatos eltöltése. 

 Az egészséges testi és mentális szokások kialakítása. 

 Hagyományok ápolása. 

 Környezettudatos magatartás kialakítása. 

 Egymást segítő jó munkakapcsolat kialakítása a napközis 

munkaközösségben, illetve az osztályban tanító kollégákkal. 

Feladatok a tanulás területén 

 A tanulás iránti megfelelő motiváció kialakítása. 

 A helyes tanulási szokások megalapozása (helyes időbeosztás, megfelelő 

munkatempó, stb.). 

 A tananyaghoz kapcsolódó ismeretek bővítése. 

 A házi feladatok lehetőségszerinti maradéktalan elkészítése. 

 A zavartalan, oldott tanulási légkör megteremtése. 

 Törekvés az önálló feladatmegoldásra.  

 Önellenőrzésre szoktatás. 

 A tanuláshoz szükséges eszközök helyes használatára szoktatás. 

 Ismerjenek meg a tanulók hatékony tanulási módszereket, tanulást segítő 

didaktikai játékokat. 

 Gyengébb tanulók felzárkóztatása. 

 A tehetséges tanulók fejlesztése pótfeladatokkal, differenciálással. 

 Az önművelődésre való igény kialakítása, fejlesztése. 

 A beszédkészség, kommunikáció fejlesztése.  

Eszközei 

 tanulás-módszertani feladatok, 

 didaktikai játékok, 

 versenyek, 

 könyvtárlátogatás. 

Feladatok a tartalmas szabadidő hasznos eltöltésére nevelés területén 

 Törekedni kell a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve a minél 

változatosabb programok szervezésére. 

 Különböző játékok megismertetése, szabályok betartására nevelés. 

 Változatos kézműves foglalkozások tartása. 

 Kulturális programok biztosítása iskolán belül és kívül. 

 Jeles napok szokásainak megismerése. 

 Változatos szakkörök biztosítása. 
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Eszközei 

 vetélkedők, 

 mozi-, színház-, könyvtár- és múzeumlátogatás, 

 klubnapközi foglalkozásai, 

 művészeti kiállítások szervezése. 

Feladatok az egészséges életmódra nevelés területén 

 Alapvető higiénés szokások megismertetése, alkalmazása. 

 Testápolási és öltözködési szokások elsajátítása. 

  Kulturált étkezésre nevelés. 

 Az egészséges táplálkozás elveinek megismertetése. 

 A mindennapos testmozgás biztosítása. 

 Az esztétikus környezetre való igény kialakítása. 

 Környezetünk rendjére, tisztaságára törekvés.  

Eszközei 

 mindennapos mozgás biztosítása, 

 mindennapos levegőzés, 

 elvárható higiénés szokások betartása. 

Feladatok a személyiségfejlesztés és a közösségi nevelés területén 

 Társas kapcsolatok szabályainak kialakítása, betartása. 

 Csoporton belül figyelemmel kísérjük a gyerekek társas kapcsolatainak 

alakulását.  

 Csoporton belül illetve az egész iskola területén elvárjuk a kulturált 

kommunikációt, az egymásnak járó tisztelet megadását, kölcsönös 

segítésnyújtást és a toleranciát. 

 Csoportrendezvények szervezésével biztosítjuk a közösséghez tartozás 

élményét. 

 Az iskolai hagyományok megőrzése, erősítése. 

Eszközei 

 vetélkedők, 

 játéktanítás, 

 kirándulások, 

 csoportrendezvények, 

 kulturális programok, 

 klubnapközi. 

Feladatok a környezeti nevelés területén 

 Környezet-és természetvédelem fontosságának megismertetése. 

 Környezettudatos magatartás kialakítása. 
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 Szelektív hulladékgyűjtés betartatása. 

 Környezetvédő közös tevékenységek szervezése. 

Eszközei 

 szelektív hulladékgyűjtés és az energiatakarékosság betartása, 

 kirándulás, 

 jeles napok (Autómentes Nap, Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Föld 

Napja, Madarak és fák Napja). 

Feladatok a magatartásfejlesztés területén 

 Az iskolai dokumentumokban megfogalmazott követelmények, helyes 

magatartási szokások maradéktalan betartatása az iskola egész területén. 

 Az ebédlői rend és a kulturált étkezési szokások erősítése. 

Eszközei 

 Házirend, 

 felelősi rendszer kialakítása. 

14.4.2 Tanulószoba 

A tanulószoba napi 3 órában szaktanárok közreműködésével segítséget nyújt a 

felzárkóztatásra szoruló tanulóknak. Az osztályfőnök és a szaktanár 

kezdeményezi a segítségre szoruló tanulók részvételét. A szülő kérésére 

minden tanuló jelentkezhet tanulószobai foglalkozásra. 

14.4.3 Énekkar 

Céljai, feladatai és eszközei a Helyi Tantervben olvashatók. 

14.4.4 Szakkörök 

A szakköröket a diákok igényei szerint a munkaközösségek tervezik annak 

figyelembevételével, hogy minden korosztály megtalálja az adott szaktárgyhoz 

kapcsolódó, érdeklődésének megfelelő lehetőséget. A szakkörök minimum 12 

fővel indulhatnak. 

Célok 

 Tehetséggondozás, versenyfelkészítés. 

 Pályaorientáció. 

 Egészséges életmódra nevelés. 

 Kompetenciafejlesztés. 

 Szabadidő hasznos eltöltése. 

 Művelődés iránti igény kialakítása. 

 Kreativitás fejlesztése. 

 Problémamegoldó képesség fejlesztése. 

 Viselkedési kultúra fejlesztése. 
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 Feszültségoldás. 

 Önreflexió. 

Feladatok 

 A különböző tantárgyak iránt fogékony, érdeklődő tanulók tehetségének 

kibontakoztatása, kreativitás, logikus gondolkodás fejlesztése. 

 A kognitív képességek fejlesztése és a gondolkodási módszerek 

alkalmazása. 

 A tanulási szokások kiépülésének segítése. Rendszerességre, 

tudatosságra, a megismerési módszerek önálló alkalmazására nevelés. 

 A tanulók problémamegoldó képességének fejlesztése. 

 Hagyományőrzés. 

 Szemléletfejlesztés. 

 A tanulmányi versenyekre való felkészítés. 

 A kíváncsiság, érdeklődés fenntartása.  

 Ok-okozati összefüggések megláttatása. 

 Memória fejlesztése.  

 Logikus gondolkodás fejlesztése. 

 Tanulási stratégiák megismertetése.  

Eszközök 

 Csoportfoglalkozások. 

 Projectek. 

 Terepgyakorlat. 

 Kirándulások. 

 Múzeum és színházlátogatások. 

 Vetélkedők, tesztek. 

 Kutatómunka, búvárkodás. 

 Egyénre szabott tanulási módszerek. 

 Kísérletek. 

 Szituációs játékok, bábozás. 

 Dramatikus játékok. 

14.4.5 Sportkör 

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az iskola a mindennapos 

testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti öt órából 

legfeljebb heti két óra a Nat Testnevelés és sport műveltségterületében jelzett 

sporttevékenységekre (úszás, néptánc, különféle sportjátékok, szabadtéri 

sportok), vagy az iskola lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően, 

különféle más sporttevékenységekre fordítható (hagyományos magyar 

történelmi sportok, mozgásos és ügyességi játékok, csapatjátékok). A heti két 

óra kiváltható továbbá iskolai sportkörben való sportolással, vagy a tanuló 
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kérelme alapján, sportszervezet, sportegyesület keretei között végzett 

sporttevékenységgel. 

A testedzés fontossága (ép testben ép lélek) nemcsak a tanórai keretben, de a 

tanórán kívüli keretek között is nagy hangsúlyt kap.  

A mindennapos testedzést órarend szerinti tanórán kívüli foglalkozásokon - 

sportkörön - biztosítjuk.  

A sportkörök felső tagozaton évfolyamonként kerülnek megszervezésre, 

sportágak és igények szerint.  

Célok 

 Mindennapi testmozgás biztosítása. 

 Diákolimpiákra való felkészülés. 

 Egészséges életmódra nevelés. 

 Személyiségfejlesztés. 

 Közösségfejlesztés. 

Feladatok 

 A mozgás-, játék-, sportműveltség fejlesztése. 

 A figyelem, fegyelem, koncentráció, kreativitás fejlesztése. 

Eszközök 

 Csapatjátékok (kosárlabda, kézilabda stb.). 

 Sorversenyek. 

 Labdajátékok. 

 Versenyek, bajnokságok (házi, területi, megyei fordulók, diákolimpiai 

események). 

14.4.6 Könyvtárhasználat 

Célok 

 A diákok önálló tanulásra, önművelésre való nevelése. 

 Olvasóvá nevelés, könyvek megszerettetése. 

 Pedagógusok szakirodalommal való ellátása. 

 Szabadidő hasznos eltöltése. 

 Könyvtárhasználati órák tartása. 

 Könyvtárban tartott szakórák segítése szakanyaggal. 

 A könyvtári dokumentumok gyűjtése, feltárása, elrendezése, megőrzése. 

 Könyvtári statisztikai adatszolgáltatás. 

 Szabadidő hasznos eltöltése, délutáni napközis foglalkozások segítése.  

 Iskolai ünnepségekre, illetve vetélkedőkre való felkészülés segítése. 

 Együttműködés a pedagógusokkal és a szülőkkel. 

 Az állomány szervezése az iskola pedagógiai programjának megfelelően. 
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Feladatok 

 Tevékenységével az iskola nevelő-oktató munkáját szolgálja, biztosítja 

annak információs hátterét. 

 Az iskolai közösség művelődésének, szabadidős tevékenységének egyik 

helyszíne. 

 Tanulóink és pedagógusaink teljes körű kiszolgálása.  

 Dokumentumok, információk szolgáltatása. 

 Az állomány használhatóságának biztosítása. A dokumentumok 

könyvtári kölcsönzésre, vagy helyben használatra alkalmassá tétele, azok 

szolgáltatása.  

 A könyvtári állomány tervszerű bővítése.  

 Állományellenőrzés gépi feldolgozása. 

 Könyvtárhasználati szokások kialakítása, fejlesztése (főként a 

könyvtárhasználati órákon, illetve a kölcsönzések, helyben használat 

során). 

Eszközök 

 Könyvtári programok, pályázatok.  

 Az olvasás irányítása – könyvajánlással. 

 A tanulók ismeretszerzésének segítése, tájékoztatás. 

 Író-olvasó találkozók. 

 A könyvtári órák. 

A könyvtár működési rendjéről a könyvtári SZMSZ rendelkezik. 

14.4.7 Tanulmányi kirándulás, erdei iskola, tábor 

Célok 

 Hazánk megismerése. 

 Általános műveltség bővítése (városlátogatások, múzeumlátogatások). 

 Természet- és a környezetvédelem alapvető céljainak megismerése. 

 Egészséges életmódra nevelés. 

 Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése. 

 Tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

 Közösségfejlesztés. 

 Személyiségfejlesztés. 

Feladatok 

 Tapasztalati úton történő ismeretszerzés biztosítása. 

 Meglévő ismeretek alkalmazása. 

 Új ismeretek kognitív beépítése. 

 Ismeretek rendszerezése. 
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Eszközök 

 Osztálykirándulások évente, osztályonként a mindenkori éves 

munkatervben foglaltak alapján. 

 Tanulmányi séták, terepgyakorlatok. 

 Nyári táborok a felső tagozatos tanulók számára. 

 Sítábor. 

14.4.8 Tanulmányi versenyek, bajnokságok 

Az iskola éves munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, 

amelyekre felkészíti a tanulókat. 

Intézményünk ad helyet a: 

  Teleki Pál Országos Földrajz - Földtan Verseny megyei fordulójának, 

 Országos Német Nemzetiségi Népismeret versenynek, 

  Megyei Biológia Versenynek,  

 Zrínyi Ilona Matematikaverseny területi fordulójának, 

 Bolyai Matematika és Anyanyelvi Csapatverseny területi fordulójának. 

Célok 

 Tehetséges tanulók kiválasztása. 

 Lehetőség biztosítása az átlagon felüli adottságokkal, képességekkel 

rendelkező tanulók számára a megmérettetésre. 

 Oktatás színvonalának fejlesztése.  

 A tanulók ösztönözése információk gyűjtésére, rendszerezésére, 

bemutatására. 

Feladatok 

 Motivációs háttér biztosítása.  

 Pozitív irányba befolyásolni a tanulók tanulási szokásait. 

Eszközök 

 Szakkörök. 

 Differenciált képességfejlesztés. 

 Nívócsoportos oktatás. 

 Feladatgyűjtemények. 

 Szakmai, módszertani kiadványok. 

14.5 Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége 

Iskolánkban a gyermekvédelmi teendők ellátása az igazgató, a pedagógusok, 

valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök feladatkörébe tartozik. 

Célok 

http://www.mategye.hu/?pid=zrinyi_gordiusz
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 Segítséget nyújtunk a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek 

érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez.  

 Gondoskodunk a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és 

megszüntetéséről. 

 Minden tanuló biztonságban és egészséges környezetben nevelkedjék.  

 A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, 

és védelmet kell biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben.  

 A tanuló nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési- oktatási intézmény 

alkalmazottai egészségét, testi épségét. 

Feladatok 

 Megelőzzük, elhárítjuk vagy enyhítjük azokat a gyermekre ható 

károsodásokat, amelyek egészséges személyiségfejlődését megzavarják vagy 

meggátolják.  

 Segítjük azoknak a pozitív hatásoknak az érvényesülését, amelyek 

hozzájárulnak értékes képességeik kibontakoztatásához. 

 Egyetlen tanuló sem kerülhet hátrányos helyzetbe származása, bőre színe, 

vallása, etnikai hovatartozása miatt. 

 Minden tanuló számára biztosítani kell a családi, vagyoni helyzetből fakadó 

hátrányok leküzdését, a tanuló képességeinek, tehetségeinek 

kibontakoztatását. 

 Az iskolának rendszeres kapcsolatot kell tartania a szülőkkel, a családokkal. 

 Az osztályfőnök köteles a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos 

helyzetű és a veszélyeztetett tanulók nevét és adatait a gyermekvédelmi 

felelősnek október 1-ig leadni. 

 A gyermekvédelmi felelős naprakész nyilvántartást vezet a fent említett 

tanulókról. 

 A szülők figyelmét az osztályfőnök felhívja, ha év közben történik a 

családjukban változás, abban az esetben is kérhetnek segélyeket. 

 A gyermekek veszélyeztetettségének ok feltárása az osztályfőnök feladata. 

 Segítjük és biztosítjuk a diákönkormányzat működését. 

 Biztosítjuk, hogy a tanulók megismerjék jogaikat, és véleményt 

nyilváníthassanak az őket érintő kérdésekben. 

 A tanuló személyiségi jogait tiszteletben tartjuk. 

 A tanuló számára biztosítjuk, hogy családja anyagi helyzetétől függően 

ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban, illetve napközis 

vagy tanulószobai ellátásban részesüljön. 

 A tanuló joga, hogy testi, érzékszervi, értelmi beszéd- vagy más 

fogyatékosságának megfelelő szakellátásban részesüljön. 

 A szenvedélybetegségek megelőzésére irányuló tevékenység. 

Eszközök 

 Családlátogatások. 
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 Fogadóórák. 

 Tájékoztatás. 

 Felzárkóztató programok. 

 Mentálhigiénés előadások. 

A nehéz anyagi körülmények között élő családok megsegítésének lehetőségeire 

felhívjuk a családok figyelmét. 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetése érdekében iskolánk 

együttműködik a területileg illetékes intézményekkel, szervezetekkel: 

 Pedagógiai szakszolgálat, 

 Gyermekjóléti szolgálat, 

 Gyermekorvos, 

 Védőnői szolgálat, 

 Rendőrség, 

 Bíróság, 

 A gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetek, egyházak, 

alapítványok. 

14.6 Diák-díjak 

A díjak tartalmát és odaítélésének kritériumait az iskola Pedagógiai program3. 

melléklete tartalmazza. 

 Az év énekese  

 Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum „Iskolánkért a magyarországi 

németségért”. 

 Az év informatikusa 

 Az év sportolója 

 Jó tanuló, jó sportoló 

 Diák-díj 

 Nyolc éven át kitűnő tanulók díja 

14.7 Egyéb elismerések 

 Kitűnő tanulóinkat minden tanév végén könyvjutalomban részesítjük. 

 Minden évben kiadjuk iskolánk évkönyvét. 

 Iskolánkban kerül megrendezésre (ötévente), a városi alsó tagozatos 

tanulmányi verseny. 

 Közösségépítő tantestületi tanulmányi kirándulás. 

 Jubiláló kollégák köszöntése a tanévnyitó ünnepélyen. 
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14.8 A következő napra adott írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei 

A napi feladott tananyag megtanulása az átlagos képességű tanulónál nem 

haladhatja meg a napi 1,5 órát. Felső tagozaton (napi átlag 5,5 órával számolva) a 

tantárgyanként feladott házi feladat időigénye nem haladhatja meg a 25 percet.  
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IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Pedagógiai program hatálybalépése 

 

A Pedagógiai program módosítása 2014. év február hó 4. napján a nevelőtestület általi 

elfogadásával lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált Pedagógiai program 

hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a 2013. évben készített (előző) Pedagógiai 

program. 

 

 

 

2. Az SZMSZ felülvizsgálata 

 

A Pedagógiai program felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve 

jogszabályváltozás esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a 

diákönkormányzat, a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az 

intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A Pedagógiai program módosítási eljárása megegyezik 

megalkotásának szabályaival. 

 

 

Kelt: Budaörs, 2014. év február hónap 4. nap 

 

 

 

 

............................................. 

Simsik Zsuzsanna 

igazgató 

 

 

 

 

P.H. 
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3. Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

 

 

 

 

A Pedagógiai programot az intézmény Diákönkormányzata 2014. év január hó 28. napján 

tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a Diákönkormányzat 

véleményezési jogát jelen Pedagógiai program felülvizsgálata során a jogszabályban 

meghatározott ügyekben gyakorolta. A tanulók tankönyvtámogatásának megállapítása, az 

iskolai tankönyvellátás megszervezése, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje 

vonatkozásában a Diákönkormányzat egyetértési jogkört gyakorolt, nevezett rendelkezésekkel 

egyetért. 

 

Budaörs, 2014. január 28. 

 

 

 

............................................. 

Diákönkormányzat vezetője 
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A Pedagógiai programot a szülői szervezet (Szülői Munkaközösség) 2014. év február hó 3. 

napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet 

véleményezési jogát jelen Pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban 

meghatározott ügyekben gyakorolta. A tanulók tankönyvtámogatásának megállapítása, az 

iskolai tankönyvellátás megszervezése, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje 

vonatkozásában a szülői szervezet egyetértési jogkört gyakorolt, nevezett rendelkezésekkel 

egyetért. 

 

Budaörs, 2014. február 3. 

 

 

 

 

............................................. 

szülői szervezet képviselője 
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A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2014. év február hó 4. 

napján tartott értekezletén elfogadta. 

 

 

Budaörs, 2014. február 4. 

 

 

 

 

............................................. 

hitelesítő nevelőtestületi tag 
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V. MELLÉKLETEK 

 

1. számú melléklet: A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola vizsgaszabályzata 

2. számú melléklet: A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola első évfolyamára 

jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata 

3. számú melléklet: A Budaörsi 1. Számú Általános Iskolában adományozható iskolai 

díjak kritériumrendszere 


