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AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 

Választott kerettanterv 
 

1. Tantervek 

Az iskola általános tantervű osztályaiban a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 
rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben a miniszter által kiadott kerettantervet 
választotta. A kerettanterv alapján készített helyi tanterv felmenő rendszerben 2013/2014-es 
tanévtől felmenő rendszerben került bevezetésre. 
A választott kerettantervet az alábbi módon igazítjuk nevelési-oktatási céljainkhoz, 
feladatainkhoz: 
Idegen nyelvként az angol nyelvet tanítjuk. 
A mindennapos testnevelés megvalósítása heti 5 tanórán történik. 
Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az 
oktatás. 
A köznevelési törvény előírása alapján az iskola Pedagógiai Programját a jóváhagyást követő 
tanévtől felmenő rendszerben vezeti be. 
 
A tantervválasztás (készítés) szempontjai: 

• Megfeleljen a NAT – ban leírtaknak. 

• Vegye figyelembe az életkori sajátosságokat. 

• Tartalmazza az iskola helyi sajátosságait az adott tantárgyon belül. 

• Tükrözze a tantestület pedagógiai hitvallását, pedagógiai módszereit. 
• Legyen alkalmas a korszerű ismeretek nyújtására, helyezze előtérbe a készség- és 

képességjellegű követelményeket. 
 

A választott tantervek forrásai: 
1. Mintatantervek részbeni adaptálása. 
2. A NAT követelményeinek megfelelő, a pedagógus által önállóan összeállított tantervek. 
 
Tantárgyi rendszer: 

 Anyanyelv és irodalom 1-8. évfolyam 
 Matematika 1-8. évfolyam 
Történelem és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 
 Angol nyelv 4-8. évfolyam 
  (szabadon tervezhető órakeret 1-3. évf.)
 Környezetismeret 1-4. évfolyam 
 Természetismeret 5-6. évfolyam 
 Fizika 7-8. évfolyam 
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 Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam 
 Kémia 7-8. évfolyam 
 Földrajz 7-8. évfolyam 
 Ének-zene 1-8. évfolyam 
 Informatika 5-8. évfolyam 
  (Szabadon tervezhető órakeret 5. évf.) 
 Testnevelés és sport 1-8. évfolyam 
 Osztályfőnöki 5-8. évfolyam 
 Technika és életvitel 1-7. évfolyam 
 Vizuális kultúra  1-8. évfolyam 
 Etika/Hit –és erkölcstan 1-8. évfolyam 
 Pénzügyi ismeretek 8. évfolyam 

  (Szabadon tervezhető órakeret 7-8. évf.) 
Hon- és népismeret 5. évfolyam  
 

A helyi tanterv tantárgyai, tartalmai  

A kerettanterv tartalmaz tantárgyi tanterveket, ezek azonban két évre szólnak, az egyes témákhoz 
kötelező tartalmakat, fejlesztési célokat és minimális óraszámot határoznak meg. (Az óratervben 
szereplő óraszámoknak csak a 90%-ára adnak meg tervet.)  
A rendelet előírja, hogy ezeket a tematikus egységeket tanévre lebontva kell beépíteni a helyi 
tantervbe, továbbá a szabadon felhasználható 10% időkeret tartalmát is meg kell tervezni. 
Az egységes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 
ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények 
Az iskola helyi tanterve a kötelező tanítási órák keretében tanított tananyagok és követelmények 
megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározottakkal.  
A szabadon tervezhető órák számával készségfejlesztés és gyakorlás céljával a következő 
tantárgyak óraszámát növeltük meg: 

Szabadon tervezhető órakeret terhére 

 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Matematika 1 0,5 0,5 1 

Magyar nyelvtan és irodalom 1 0,5 1 1 

Környezetismeret   0,5 1 

Angol 0 1 1 0 
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Szabadon tervezhető órakeret terhére 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Matematika  1 1 1 

Magyar nyelv és irodalom  0,5 1  

Vizuális kultúra 0,5 0,5   

Természetismeret  0,5   

Technika 0,5 0,5   

Informatika 1   1 

Pénzügyi ismeret    1 

Földrajz   0,5  

A kiadott kerettanterv „a” illetve „b” változata közül az intézményünkben a következő 
kerettanterveket választottuk: 

Tantárgy Változat 

Magyar nyelv és irodalom 5-8. 
évfolyam 

„a” 

Történelem 5-8. évfolyam „a” 

Természetismeret 5. évfolyam „a” 

Természetismeret 6. évfolyam „b” 

Biológia egészségtan 7-8. évfolyam „a” 

Földrajz 7-8. évfolyam „a” 

Kémia 7-8. évfolyam „b” 

Ének-zene 1-8. évfolyam „a” 

Informatika 5-8. évfolyam „b” 

Vizuális kultúra 5-8. évfolyam „a” 
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A helyi tantervben elkészítettük a tananyagok évfolyam szerinti bontását a témakörhöz 
tartozó órakeretek meghatározását. 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1-8. évfolyamon: 

Kötelező órák 1-4. évfolyamon 

Tantárgyak 1. Évfolyam 2. Évfolyam 3. Évfolyam 4. Évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Angol    2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika /Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret terhére 

 1. Évfolyam 2. Évfolyam 3. Évfolyam 4. Évfolyam 

Angol 0 1 1 0 

Matematika 1 0,5 0,5 1 

Magyar nyelv és irodalom 1 0,5 1 1 

Környezetismeret   0,5 1 

 

 

Kötelező órák 5-8. Évfolyamon 

Tantárgyak 5. Évfolyam 6. Évfolyam 7. Évfolyam 8. Évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Angol 3 3 3 3 
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Matematika 4 3 3 3 

Etika/Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2 2 2 2 

Természetismeret 2 2   

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Biológia-egészségtan   2 1 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon –és népismeret 1    

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  1 1 1 

Technika életvitel és gyakorlat 1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret terhére 

 5. Évfolyam 6. Évfolyam 7. Évfolyam 8. Évfolyam 

Informatika 1   1 

Matematika  1 1 1 

Magyar nyelv és irodalom  0,5 1  

Biológia-egészségtan    0,5 

Vizuális kultúra 0,5 0,5   

Természetismeret  0,5   

Pénzügyi ismeret    1 

Technika 0,5 0,5   

Földrajz   0,5  
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A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

Alsó tagozaton kis létszámú logopédiai osztályt indítunk szülői igény és a Szakértői 
Bizottság véleménye alapján. Ebbe az osztályba olyan gyerekek kerülhetnek be, akiknek a 
szakvéleményében a logopédiai fejlesztés javasolt. 
A nevelőtestület és az intézményvezető döntése alapján az intézményben a következő sajátos 
pedagógiai módszereket alkalmazzuk: 
Tanóra: 
Heterogén osztályközösségben a differenciálásra, tevékenységközpontú oktatásra építve. A 
tanórákon sor kerül kiscsoportos és páros munkára, egyéni fejlesztésre.  
Tanórai csoportbontás:  
Iskolánkban alkalmazható az osztályokon belüli csoportos oktatásszervezés, ahol a nevelési-
oktatási szakaszoknak megfelelően tanulnak a diákok. A csoportbontást a technika, 
informatika tantárgynál és az angol nyelv oktatásánál alkalmazzuk.  
Etika/ hit-és erkölcstan 1-8. évfolyamon, az angol nyelv felső évfolyamon valósul meg. A 
csoportbontás alapja: a tanulók előző évi tudásszintje, illetve szülői kérésre a hittan-, illetve 
az etika tantárgyat kérők. Az osztályt két csoportra bontjuk ennek megfelelően. A csoportok 
közötti átjárás angol nyelvből a szaktanár javaslatára, és a szülő beleegyezésével történik. A 
technika, informatika csoportbontást akkor alkalmazunk, ha az osztály létszáma ezt 
indokolttá teszi, tehát ez nem minden évfolyamon valósul meg. 
Tantárgyi projektek: 
Egy adott tantárgy éves programjába beillesztve a projektmódszer használatával feldolgozott 
témarészlet az iskolánk sajátosságából adódóan (öko - iskola) tantárgyi projektek, alsó 
tagozaton magyar és környezet órán, felső tagozaton természetismeret, biológia és földrajz 
órán készülnek. 
Témanap: 
Az egészséges életmód keretén belül minden félévben egy témanapot tartunk. A tanulók ezen 
a napon a szakórák keretében és tanórán kívüli foglalkozásokon előadásokat hallgatnak meg, 
és a témához kapcsolódó gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt. 
Témahét: 
A környezettudatosság jegyében a környezetvédelemmel, tágabb és szűkebb környezetünk 
megismerésével kapcsolatos feladatokat oldanak meg tanulóink ezen a héten tanórai és 
tanórán kívüli foglalkozások keretében. 
Iskolaotthonos oktatás: 
Az alsó tagozaton igény szerint az évfolyamok egyik osztályban iskolaotthonos oktatást 
szervezünk. Az iskolaotthonos oktatás előnye az, hogy délelőtt és délután is van tanítási óra, 
így a terhelés a tanulók számára egyenletes. 
A tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon a hagyományos módszerek mellett 
kooperatív és egyéni fejlesztés, tevékenység központú oktatás is folyik. 
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Az alkalmazható tankönyvek, taneszközök és tanulmányi segédletek 
kiválasztásának elvei 

 
Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösségek véleményének 
kikérésével választják meg az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, 
ruházati és más felszereléseket. 
Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai 

tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem 

biztosítható valamennyi tanulónak.  

A pedagógusok az intézményben folyó nevelő-oktató munka során csak a hivatalos 
tankönyvjegyzékben felsorolt nyomtatott taneszközökből választanak. 
A tantárgyakhoz kötelező taneszközöket a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok 
határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 
A szülők a megelőző tanév májusában tájékoztatjuk a következő tanév taneszközeiről. (A 
tájékoztatás szülői értekezlet, írásbeli értesítés keretén belül, illetve az iskola honlapján keresztül 
történik.) 
 
A taneszközök kiválasztásának szempontjai: 

Tankönyvek, munkafüzetek, példatárak: 

• Megfeleljen a NAT és a Helyi tanterv követelményeinek. Lehetőség szerint több tanéven 
keresztül használható legyen. 

• Vegye figyelembe az életkori sajátosságokat.  

• Ne sértsen kisebbségi érdekeket. 

• Használja a szaknyelvet. 
• Emelje ki a lényeget a tanulók számára. (dőlt sorok, aláhúzás stb.) 

• Tartalmazzon kidolgozott feladatokat (mintapéldákat) és feladattárat. (Pl. Irodalom: 
szemelvények, versek; kémia, fizika, matematika: feladatok) 

• Példái, feladatai tükrözzék a valóságos környezetünket, amennyire lehet, naprakészek 
legyenek. 

• Nyomdatechnikája, kötése megfelelő legyen. (Betűk mérete, ábrák, grafikonok pontossága, 
ne essen lapjaira egy tanév alatt.) 

Füzet, íróeszköz, segédeszközök (vonalzó, körző, festékek, kréták stb.) 
• Az adott tantárgyhoz igazodjon a mérete. 
• A tanulók számára balesetmentes, célnak megfelelő legyen. 

• Segítségével javuljon a tanulók megértési szintje, hozza közelebb az elméletet és a 
gyakorlatot. 
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Szemléltető táblák, faliképek, térképek: 

• A tanulók számára rendszerező ismeretet nyújtson egy – egy témakörből. Betűmérete 
megfelelő, a tanterem végéből is olvasható legyen. Ábrák, rajzok segítsék a tájékozódást. 

• Témája aktuális legyen. 

• Kiemelés, elkülönítés illetve az egy csoportba tartozó dolgok színek használatával is 
legyenek kiemelve. Anyaga esztétikus legyen, s több éven keresztül is lehessen használni. 

 

Demonstrációs és tanári segédeszközök: 
• Segítségével a tanulók mélyebb szinten sajátítsák el az ismereteket. Szerkezetük, működésük 

ne okozzon balesetveszélyt. Valósághű modellek legyenek. Használatukkal egy adott 
jelenség bemutatása ismételhető, újra felidézhető legyen. 

• Gyakorlati bemutatáson keresztül segítse a gyerekeket következtetéseket levonni, illetve 
általános szabályokat keresni. 

• Több éven keresztül tudjuk felhasználni, tükrözze a legújabb kutatások eredményét. 
Kivitelezése esztétikus legyen. 

Tanuló kísérleti eszközök: 
• A balesetvédelmi szabályokat betartva ne jelentsen működésük veszélyt a tanulók részére. 

Működésük egyszerű, az életkori sajátosságoknak megfelelő legyen. Egy – egy konkrét 
jelenség elemzésére, illetve modellként szolgálnak. Részei cserélhetők - ha több darabból 
tevődik össze - többször felhasználhatóak legyenek. Segítségével a tanulók új ismereteket 
szerezzenek, ismereteiket rendszerezzék, illetve fejlesszék készségeiket, képességeiket. 

Írásvetítők, fóliák, videokazetták: 
• Tartalmuk megfeleljen a NAT követelményeinek. Felhasználásuk segítse elő egy – egy 

témakör több oldalról történő vizsgálatát, a nagyobb ismeretanyagból a megfelelő 
következtetések levonását. Korszerű, új tudásanyagot tartalmazzanak. Tananyaguk szorosan 
kapcsolódjon a témakörhöz. Rendezze a tanulók tudását. Kép- és hangminősége élvezhető 
legyen. Tartsa szem előtt az életkori sajátosságokat, és lehetőleg szakkifejezéseket is 
használjon. 

Összefoglalás: 
• A taneszközök feleljenek meg a Köznevelési törvény és a Helyi tanterv szellemének. 

• Vegyék figyelembe az életkori sajátosságokat. 

• Használatuk lényegesen javítsa az elsajátítás, megértés színvonalát. 
• Korszerű, valósághű ismereteket közöljenek. 

• Ne legyenek balesetveszélyesek, kivitelezésük esztétikus legyen. 

• Több tanéven keresztül felhasználhatók legyenek. (Ez alól természetesen kivételek pl. a 
vegyszerek, a technika órán készített tanulói munkadarabok stb.) 
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Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból egyre 
több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a 
szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 
Az iskola ingyenesen biztosítja a tankönyveket azon tanuló részére, aki: 

• tartósan beteg, 

• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzd, 

• három- vagy többgyermekes családban él, 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

A 2013/2014-es tanévtől az első osztályosoknak felmenő rendszerben ingyenes a tankönyv. 
 

A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása  
Az alsó tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása. 
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 
fejlődésbeli különbségeket pedagógiai szempontból kezeljük. 
Fokozatosan átvezetjük a tanulót az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás 
tevékenységeibe. 
Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.  
Törekszünk a mozgásigény kielégítésére, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 
és a hallás fejlesztésére, a koncentráció képességének alapozására. 
A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 
teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok.  
Fokozatosan előtérbe helyezzük a Nat elveiből következő motiválási és tanulásszervezési 
folyamatokat. 
Fontosnak tartjuk az önismeret alakítását, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 
fejlesztését, az együttműködés értékének tudatosítását a családban, a társas kapcsolatokban, a 
barátságban, a csoportban. 
A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempontnak tekintjük: az életkori jellemzők 
figyelembevételét, az ismeretek tapasztalati megalapozását és az ismeretszerzés deduktív útjának 
bemutatását. 
Kiemelt feladatként kezeljük a kreativitás fejlesztését, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára 
való törekvést, a tanulók egészséges terhelését, érési folyamatuk követését, személyre szóló, 
fejlesztő értékelésüket. 
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A felső tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 
tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak 
megalapozásának folytatása.  
 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának 
alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. 
Fontosnak tartjuk a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozását, helyes 
magatartásformák megismertetését és gyakoroltatását.  
Fejlesztjük a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználatot, az alapvető képességek, készségek 
elsajátítását, a mentális képességeket, az önálló tanulás és az önművelés alapozását. 
Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 
technikákat és a tanulásszervezési módokat. 
A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó 
és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák 
továbbfejlesztése, bővítése. 
Célunk az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása.  
Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

 
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

 
A mindennapos testnevelést intézményünkben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
Törvény 27§ 11. bekezdésének megfelelően szervezzük meg. 
A heti öt testnevelés órából a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok valamelyikével 
teljesíthet: 
- kerettantervben meghatározott testnevelésre vonatkozó tanórán való részvétel 
- iskolai sportkör keretén belül  
- sportszervezet vagy sportegyesület által kiállított igazolás alapján intézményvezetői engedéllyel 
(a sportegyesület keretei között szervezett edzéseken vesz részt). 
Cél: 

• alapmozgások kialakítása, azok fokozatos fejlesztése, versenykörülmények közötti 
alkalmazása, sportági jellegű mozgásanyagok szétválasztása, lehetőség szerinti 
versenyeztetés 

• egyéni tornafejlesztés 

A mindennapos testedzés feladatainak végrehajtását a következő módon biztosítjuk: 
Minden évfolyamon heti 5 testnevelés órával. 
Ezen kívül a tanulók sportköri foglalkozáson vehetnek részt: 
A következő tanév sportköri foglalkozására minden év március 31-ig kell jelentkezni. 
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A sportcsoportokat a jelentkezések alapján, minimum 15 fő részére szervezzük meg. A nem 
indítható sportcsoportba jelentkezőknek újra választani kell az indítható foglalkozások közül 
április 30-ig. Tanév elején indokolt esetben módosításra van lehetőség. 
Választható sportköri foglalkozások: 
3-4. évfolyamon: asztalitenisz, labdarúgás, kézilabda; 
5-8. évfolyamon: asztalitenisz, labdarúgás, kézilabda, röplabda, kosárlabda. 
 
Hagyományos sporttevékenységek: 

• „Sulitúra” iskolai témanaphoz kapcsolva. (Okt. 4. Állatok világnapja); 

• Évzáró sportnap (Dec. 30.) régi és jelenlegi diákok, tanárok részére. 

• Téli teremlabdarúgó torna kerületi meghívott csapatokkal. 
• Téli kézilabda torna meghívott csapatokkal. 

• Házi bajnokságok azonos korosztályok között. 

• „Békás kerékpáros teljesítménytúra” májusban (Békásmegyer-Leányfalu és vissza). 
• Iskolai sportnap „ A kihívás napján” (május utolsó szerdája). 

 

A tanulók fizikai állapotának mérése 
 
A jelenlegi jogszabályok alapján évente kötelező a tanulók fizikai állapotának, edzettségének 
vizsgálata, amely magát a fittségi tesztek végrehajtását és értékelését jelenti. 
Az országos szinten egységes módszerelés mérőeszközökkel megvalósított fittségi felmérést 
minden iskolának el kell végeznie a jogszabályban rögzített időszakban. 
A Magyar Diáksport Szövetség által létrehozott, Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Tesztet, 
vagyis a NETFIT-et alkalmazzuk a felméréseink során. 
A mért adatokat feldolgozzuk és megküldjük a Magyar Diáksport Szövetségnek. 
A mérések eredményeképpen kapott adatbázis segítségével közvetlen és célzott beavatkozási 
lehetőségek nyítnak a pedagógusok számára.  
Azon tanulóknak, akik elmaradnak a határértékektől, tervezett fejlesztés alapján segítséget 
nyújtunk. 
A magas fejlesztési zónában teljesítő tanulók számára célzott, átfogó intervenciót alkalmazunk. 
Fizikai fittség összetevői: 

• Testösszetétel 
• Aerob fittség 

• Vázizomzat fittsége 
• Hajlékonyság 

• A teszt a következő feladatokból áll. 

• Testsúly, testmagasság mérés, BMI 

• Felülés 
• 20 m-es ingafutás 
• Törzsemelés 

• Ütemezett fekvőtámasz 
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• A kéz szorítóerejének mérése 
• Helyből távolugrás 

• Hajlékonysági teszt 

 
A tanulók tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy 

gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, 
szummatív fejlesztő formája 

 
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 
munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. Az ellenőrzés feladata, hogy adatokat, tárjon 
fel az intézményben folyó tevékenységek által elért eredményekről. 
Az értékelés, az ellenőrzés eredményeinek elemzését jelenti. 
 
Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 
megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 
ellenőrzik. Az ellenőrzés időnként kiterjed a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 
követelményekre is. 
A tantárgyi követelményeket a helyi tanterv határozza meg. Az értékelésnél figyelemmel kell 
lenni  fejlesztés esetén a tanuló egyéni haladására, képességeire.  
1-8. évfolyam 
A tanulók tudásának ellenőrzése során a következőkre kell ügyelnünk: 

• Objektív képet kapjunk a tanulók aktuális tudásszintjéről. 

• A tanév során az ellenőrzés és értékelés folyamatos legyen. /Egységesebb kép 
kialakítása, a tanulók nagyobb motiválása/ 

• Elméletben és gyakorlatban is adjon számot tudásáról. (Változatosság biztosítása) 

• Lehetősége legyen a tanulónak szóban és írásban is bizonyítani, hogy mennyire 
sajátította el az ismereteket. 

• Figyelembe kell vennünk a tanuló önmagához képest fejlődését is. 

Ennek érdekében a következő módszereket alkalmazzuk: 

1./ Folyamatos megfigyelés 
Alapvető készségek, képességek fejlettségi szintje 
Tárgyi tevékenységben való jártasság 
Tanult műveletek értelmezése 
Tantárgy iránti érdeklődés 
Órai munkában való részvétel aktivitása 
Házi feladatok megoldása, ellenőrzése 
Munkadarabok elkészítése, eszközhasználat 
A kísérletek elvégzésében való részvétel 
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Szóbeli ellenőrzés 
Önálló összefüggő feleletek alapján, a feltett kérdésekre adott válasz 
Kiselőadások tartása egy témakörben 
Memoriterek tudása 

2./ Írásbeli ellenőrzés 
Témaközi írásbeli feleletek egy –egy témakörben 
Témazáró dolgozatok íratása 
Éves felmérők íratása 
Gyűjtőmunka 
Tesztek megoldása 
Térképvázlatok készítése 

A magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (a 2-8. évfolyamon), matematika, környezetismeret, 
természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, földrajz ellenőrzésénél: 

• a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik; 

• az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó 
témazáró dolgozatot írnak. 

• az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból havonta egyszer valamilyen 
gyakorlati vagy elméleti tevékenységgel összekapcsolva, számot adhatnak tudásukról. 

• a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 
A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 
ellenőrizzük. 

 
A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 
elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 
tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói 
teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest. 

A tanulók tudásszintjét az alábbi formában értékeljük: 
Kisjegyek: 

Gyűjtőmunka, szemléltető eszköz készítése, kísérletek elvégzése, 1-1 részfeladat 
megoldása. 
Füzetvezetés, szorgalmi feladatok. 
Alkalmanként a házi feladat. 
5 kisjegy átlaga egy érdemjegynek felel meg. 

Érdemjegy: 
Szóbeli felelet, témaközi és témazáró dolgozat. 
Önálló munkadarab elkészítése. 
A heti egy órás tantárgyaknál félévente havonta minimum 1, maximum 2, a heti 2, vagy 2-
nél több órában tanított tantárgyaknál havonta 1, maximum 3 érdemjegyet adunk.. 
A tanulók magatartását, illetve szorgalmát havonta egy érdemjeggyel értékeljük. 
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Osztályzat: 
Félévkor és év végén osztályzattal értékelünk. 
Az osztályzat az érdemjegyek átlagából tevődik össze, figyelembe véve a tanuló fejlődési 
tendenciáját is. 

1. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 
esetében a következők szerint történik: 

• Első évfolyamon, valamint a 2. évfolyam első félévében minden tantárgy esetében 
csak szöveges értékelést alkalmazunk. 

• Második évfolyam második félévétől nyolcadik év végéig a tanulók teljesítményét, 
előmenetelét év közben minden tantárgyból érdemjeggyel, év végén osztályzattal 
minősítünk. 

• A félévi és az év végi osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek és a 
tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 

2. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  
 jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

3. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból 
egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a 
témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy 
érdemjeggyel kell értékelni.  

4. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az 
értesítő könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök kéthavonta 
ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

Elsőtől a második évfolyam félévéig szöveges értékelést kapnak a tanulók. Második évfolyam év 
végétől nyolcadik osztály év végéig a tanulók évközi teljesítményét érdemjeggyel értékeljük. 
Félévkor és év végén osztályzattal minősítjük, amely megfelel az eddigi gyakorlatunknak. 
 
A szöveges értékelés elvi szabályozása 
A vonatkozó jogszabályi előírások alapján, az alsó tagozaton, első évfolyamon és a második 
évfolyam első félévében szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy 
megfelelően teljesített, illetve felzárkózásra szorul. 
A félévi és év végi bizonyítványban a tantárgyak mellett a következő minősítéseket kaphatják a 
tanulók: 
1. kiváló 
2. jól megfelelt 
3. megfelelt 
4. fejlesztésre szorul 
Az értesítő megjegyzés rovatába beírhatjuk a tantárgyak mellé a dicséret vagy gyenge 
minősítést. 
Minden tantárgyból a tanulók teljesítményének minősítése egységes szempontok alapján 
történik. 
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Kiváló a tanuló tantárgyi minősítése, ha  
• a felmérőket 90% fölött írja meg, 
• az órai munkája rendszeresen aktív, 

• a továbblépéshez szükséges ismeretekkel, kompetenciákkal magas szinten rendelkezik, 
• folyamatosan igyekszik tudását kiegészíteni tankönyvön kívüli tananyaggal. 

Jól megfelelt a tanuló tantárgyi minősítése, ha 
• a felmérőket 80% fölött írja meg, 
• az órai munkája általában aktív, 

• a továbblépéshez szükséges ismereteket, kompetenciákat maradéktalanul elsajátította. 
Megfelelt a tanuló tantárgyi minősítése, ha 

• a felmérőket legalább 60% -ra írja meg, 

• az órai munkája megfelelő kompetenciákkal rendelkezik, 

• továbblépéshez szükséges ismeretekkel rendelkezik. 
Fejlesztésre szorul minősítést kap, ha 

• a felmérőit 60% alatt teljesíti rendszeresen, 

• a tanítási órán nem mutat érdeklődést, 

• a tanítási órán nem vagy hiányosan teljesíti a feladatokat, 
• a továbblépéshez szükséges ismeretekkel, kompetenciákkal nem rendelkezik. 

 
A logopédiai osztályok, illetve az integráltan oktatott SNI, enyhe értelmi fogyatékos és 
autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók esetében 2. évfolyam 2. félévétől 8. évfolyam 
végéig alkalmazott értékelés és minősítés: 
 
Kiváló a tanuló tantárgyi minősítése, ha  

• a felmérőket 80% fölött írja meg, 

• az órai munkája rendszeresen aktív, 

• a továbblépéshez szükséges ismeretekkel, kompetenciákkal magas szinten rendelkezik, 
• folyamatosan igyekszik tudását kiegészíteni tankönyvön kívüli tananyaggal. 

Jól megfelelt a tanuló tantárgyi minősítése, ha 
• a felmérőket 70% fölött írja meg, 
• az órai munkája általában aktív, 

• a továbblépéshez szükséges ismereteket, kompetenciákat maradéktalanul elsajátította. 
Megfelelt a tanuló tantárgyi minősítése, ha 

• a felmérőket legalább 50% -ra írja meg, 

• az órai munkája megfelelő kompetenciákkal rendelkezik, 

• továbblépéshez szükséges ismeretekkel rendelkezik. 
Fejlesztésre szorul minősítést kap, ha 

• a felmérőit 30% felett teljesíti rendszeresen, 
• a tanítási órán nem mutat érdeklődést, 
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• a tanítási órán nem vagy hiányosan teljesíti a feladatokat, 
• a továbblépéshez szükséges ismeretekkel, kompetenciákkal nem rendelkezik. 

 
A minimum követelményeket nem teljesíti az a tanuló, akinek a teljesítménye nem éri el a 30 %-
ot.  
 
Írásbeli munkák értékelése 
2. osztály 2. félévétől valamennyi írásbeli munkát érdemjeggyel értékeljük. 
Az írásbeli munkák értékelése a következő százalékok alapján történik a készségtárgyak 
kivételével. 
 
0-30% 1 
31-50% 2 
51-70% 3 
71-80% 4 
81-100% 5 
Azt a tanulót, aki nem teljesítette a követelményeket, tehát képességei fejlesztésre szorulnak, 
tanév végén a tantestület évismétlésre kötelezheti a második évtől. 
 

2. évfolyam II. félévtől 8. évfolyam év végéig: 
A tanulók évközi tudását 1-5-ig terjedő érdemjeggyel, félévkor és év végén 1-5-ig terjedő 
osztályzattal értékeljük. 

Írásbeli és szóbeli számonkérések alkalmával: 

Jeles (5) 
• A tananyagból önállóan, vagy kevés tanári segítséggel, kérdések alapján be tud számolni, 

tévedés nélkül vagy kisebb pontatlansággal. 

• Felkészülése folyamatos. Órán aktív. 
• Szorgalmi feladatokat vállal. 
• Talál összefüggéseket és kapcsolatokat más tárgyakkal. 

• Írásbeli munkáiban pontos. 

• Észrevételeit megfogalmazza. Munkaeszközeit megfelelően használja, gyakorlati 
munkadarabjai megfelelően elkészítettek, használhatók. 

Jó (4) 
• A tananyagból be tud számolni, kisebb tanári segítséggel. 

• Alapvető hibákat nem ejt. Írásbeli és szóbeli feleleteiben kisebb hiányosságok vannak. 
• Képes önálló munkavégzésre kevés segítséggel, de kisebb hibákat ejt. 

• Felkészülése általában folyamatos. 

• Önálló munkát tanári biztatásra vállal. 
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• Megfigyeléseket, egyszerűbb következtetéseket segítséggel tud levonni. 
• Munkadarabjainak elkészítésében a munkaeszközöket megfelelően használja. 

Munkadarabja megfelelő. 

Közepes (3) 
• Szóbeli feleleteiben segítséggel mondatokban felel. 

• A tananyagot kérdésekre válaszolva tudja. 
• Válaszai pontatlanok, hiányosak. 

• Írásbeli munkáiban gyakoriak a tévedések. 

• Tanórákon gyakran passzív, többszöri figyelmeztetésre dolgozik. 
• Felkészülése nem folyamatos, házi feladatai hiányosak. 

• Munkadarabjai pontatlanok, esztétikuma nem megfelelő. 

Elégséges (2) 
• Nem tudja önállóan összefoglalni a tananyagot. 

• A fogalmakat összetéveszti, kevés ismeretanyaggal rendelkezik. 
• A szabályokat segítséggel felismeri. 

• Írásbeli munkái hiányosak, felkészületlen, figyelmetlen, passzív a tanítási órákon. Házi 
feladatait rendszeresen nem készíti el, felszerelése gyakran hiányos. 

• Az órán részt vesz, a munkadarabbal foglalkozik. 

Elégtelen (1) 
• Szóbeli feleletében kérdések segítségével sem tud számot adni tudásáról. 
• Alapvető fogalmi tévedései vannak. 

• Sorozatosan felkészületlen, felszerelése rendszeresen hiányos, nem készít házi feladatot. 
Írásbeli munkáiban nem dolgozik, hiányosan adja be feladatait. 

 
A szöveges értékelés tartalmi kritériumai: 
A tanulók fejlődésének követésében a következő kulcskompetenciákra kell tekintettel lenni: 

• A tanuló kommunikációs képessége 
• Szabálykövetése, alkalmazása 

• Gondolkodási műveletvégzésének szintje 
• A tanuláshoz való viszonya 

• Megfigyelése, észlelése 
• Térbeli, síkbeli, időbeli tájékozódása 

• Ismeretek mennyisége, felhasználhatósága 

• Alapkészségek, képességek 
• Erőfeszítése 

• Fejlődés mértéke-követelményekhez 
- tanulócsoport normáihoz 
- megelőző teljesítményeihez képest 
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Csak 1. évfolyamon negyedévente küldünk értékelő lapot a tanuló haladásáról a szülőknek. 

I. szeptember, október, november 
II.  félévi 
III.  március, április, május 
IV.  év vége 
A 2. évfolyam félévéig a tanulók teljesítményét szövegesen értékeljük. 

Az említett kompetenciákat figyelembe véve meghatároztuk évfolyamra lebontva azokat a 
szempontokat, amelyekről minden tanuló értékelésének szólni kell. 
Ez után tantárgyanként kidolgoztuk azokat a szempontokat, amelyekkel leírhatók a tanulói 
teljesítményszintek. 
Olyan rendszert alakítottunk ki, amely jól használható, továbbfejleszthető, visszajelzést ad a 
gyermeknek, szülőnek. A pedagógus jól használhatja a saját munkájának megítélésére, 
továbbfejlesztésére. 
 
A szöveges értékelést félévkor a tájékoztató füzetben és év végén az Oktatási Minisztérium által 
engedélyezett bizonyítványban rögzítik a pedagógusok. 
Elsőtől második félévig az OM honlapján megjelent szöveges értékelés ajánlása alapján 
(kiegészítve a pedagógiai programunk elvárásaival) készítjük el. 
 
Iskolaváltás esetén a szöveges értékelést a következő módon váltjuk át osztályzatra. 
Kiváló:                    5 
Jól megfelelt:          4 
Megfelelt:                3 
Fejlesztésre szorul: 2 
 
Második év végtől a tanulók teljesítményét osztályzattal minősítjük. 
 
Írásbeli munkák értékelése 
2. osztály 2. félévétől valamennyi írásbeli munkát érdemjeggyel értékeljük. 
Az írásbeli munkák értékelése a következő százalékok alapján történik a készségtárgyak 
kivételével. 
 
0-50% 1 
51-60% 2 
61-80% 3 
81-90% 4 
91-100% 5 
Azt a tanulót, aki nem teljesítette a követelményeket, tehát képességei fejlesztésre szorulnak, 
tanév végén a tantestület évismétlésre kötelezheti a második évtől. 
A tanulók magatartását és szorgalmát havonta értékeljük. 
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A minősítés fokozatai:   Magatartás                    Szorgalom 
                                       Példás                      Példás 
                                       Jó                                  Jó 
                            Változó                       Változó 
                            Rossz                      Hanyag 

2. évfolyam II. félévtől 8. évfolyam év végéig: 
A tanulók évközi tudását 1-5-ig terjedő érdemjeggyel, félévkor és év végén 1-5-ig terjedő 
osztályzattal értékeljük. 

Írásbeli és szóbeli számonkérések alkalmával: 

Jeles (5) 
• A tananyagból önállóan, tanári segítség nélkül, összefüggően be tud számolni, tévedés 

nélkül vagy kisebb pontatlansággal. 

• Felkészülése folyamatos. Órán aktív, önállóan dolgozik. 

• Kiselőadásokat, szorgalmi feladatokat vállal. 
• Megfelelően használja a szakkifejezéseket. 

• Szabatosan fejezi ki magát. 

• Átlátja az összefüggéseket és kapcsolatokat más tárggyal. 
• Javaslatait alkalmazni tudja. 

• Írásbeli munkáiban precíz, pontos. 
• Tanulókísérleteit pontosan végrehajtja. 
• Tapasztalatait összegezni tudja. Munkaeszközeit megfelelően használja, gyakorlati 

munkadarabjai pontosak, precízen elkészítettek, megfelelően használhatók. 

Jó (4) 
• A tananyagból önálló gondolatmenet alapján be tud számolni, kisebb tanári segítséggel. 

• Alapvető hibákat nem ejt. Írásbeli és szóbeli feleleteiben kisebb hiányosságok vannak. 

• Képes önálló munkavégzésre, de kisebb hibákat ejt. 

• Felkészülése általában folyamatos. 
• Önálló munkát tanári biztatásra vállal. 
• Kísérletek végzésében aktív, de megfigyeléseket, következtetéseket segítséggel tud 

levonni. 

• Munkadarabjainak elkészítésében a munkaeszközöket megfelelően használja. 
Munkadarabja nem mindig pontos. 

Közepes (3) 
• Szóbeli feleleteiben kisebb-nagyobb hibákat ejt, de kerek mondatokban felel. 
• Csak tanári segítséggel, kérdésekre válaszolva tudja elmondani a tananyagot. 

• Válaszai pontatlanok, hiányosak. 
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• Írásbeli munkáiban gyakoriak a tévedések. 
• Tanórákon gyakran passzív, többszöri figyelmeztetésre dolgozik. 

• Felkészülése nem folyamatos, házi feladatai hiányosak. 
• Munkadarabját nem tudja megtervezni, méretei pontatlanok, esztétikuma nem megfelelő. 

Elégséges (2) 
• Nem tudja önállóan összefoglalni a tananyagot. 
• Csak kérdésekre tud válaszolni. Tőmondatokban fejezi ki magát. 

• A fogalmakat összetéveszti, kevés ismeretanyaggal rendelkezik. 

• Szabályokat ismeri, de nem mindig tudja alkalmazni (minimumszint). 
• Alapvető fogalmi tévedései nincsenek. 

• Írásbeli munkái hiányosak, felkészületlen, figyelmetlen, passzív a tanítási órákon. Házi 
feladatait rendszeresen nem készíti el, felszerelése gyakran hiányos. 

• Az órán részt vesz, a munkadarabbal foglalkozik, de munkadarabja nem mindig 
használható a célnak megfelelően, pontatlan. 

Elégtelen (1) 
• Szóbeli feleletében kérdések segítségével sem tud számot adni tudásáról. 

• Alapvető fogalmi tévedései vannak. 
• Sorozatosan felkészületlen, felszerelése rendszeresen hiányos, nem készít házi feladatot. 

Írásbeli munkáiban nem dolgozik, hiányosan adja be feladatait. 
 
Az angol nyelv szóbeli értékelése 

Jeles: 
A tananyagban szereplő szókészlet ismerete helyes kiejtéssel, a tanult nyelvtani szerkezetek 
megfelelő alkalmazása segítség nélkül. 

Jó: 
Szókészlet ismerete apróbb hibákkal, nyelvtani szerkezetek alkalmazása kisebb segítséggel. 

Közepes: 
Szókészlet hiányos ismerete, gyakori kiejtési hibákkal. Nyelvtani szerkezetek megfelelő 
alkalmazásának hiánya, önállótlan mondatalkotás. 

Elégséges: 
Szókészlet töredékét tudja, nyelvtani szerkezeteket csak felismerni tudja, alkalmazni nem. 
Kiejtése hibás. 

 
Az ének – zene értékelése 

Jeles: 
A követelményben előírt dalokat hibátlanul, pontos szöveggel énekli. 
Zenei írás – olvasás életkorára vonatkozó követelményeit maradéktalanul teljesíti. 



58 
 

A meghallgatott zeneművek jellemzőit helyesen ismeri fel, és válaszait szabatosan meg 
tudja fogalmazni. 
Kreatív képességéről tesz tanúbizonyságot. 

 

Jó: 
A dalokat kis hibával énekli, kisebb szövegkieséssel. 
A zenei írás – olvasás feladataiban kisebb hibákat vét. 
A meghallgatott zeneművek jó részének jellemzőit felismeri, és válaszait megfelelően 
megfogalmazza. 
Kreatív képessége még kifejlődőben van. 

Közepes: 
A dalokat csak hibákkal, hiányos szövegmondással tudja elénekelni. 
A zenei írás – olvasás feladatait hiányosan, illetve hibásan oldja meg. A zeneművek 
jellemzőinek csak egy részét ismeri fel, válaszai nem szabatosak. 
Kreatív képessége még nem fejlődött ki eléggé. 

Elégséges: 
A minimumként megszabott dalokat csak elénekeli. 
A zenei írás – olvasás feladatait minimálisan is csak segítséggel tudja elvégezni. 
A meghallgatott zeneműveket alig ismeri fel, jellemzőiről nincs véleménye. 
Kreatív képességei egyáltalán nincsenek. 

A vizuális kultúra értékelése 

Jeles: 
Legyen képes a látható világ leképezésére, művészi átalakítására, a mélyebb összefüggések 
ábrázolására, önálló alkotás létrehozására. 

Jó: 
Legyen képes a vizuális problémák önálló megoldására, az alkotás befogadására, valamint a 
látvány mögötti mélyebb rétegek feldolgozására. 

Közepes: 
A képalkotás során legyen képes az ismert technikák alkalmazásával az önálló 
képalkotásra, és tudja elemezni azt. 
Az érzelmi és gondolati egység alapján használja a kompozíciós megoldásokat. 

Elégséges: 
Az alkotó munka során ismerje a használt anyagok, eszközök tulajdonságait és tudja 
használni őket. 
Ismerje az anyag – forma – tér kapcsolatát. 

Etika/hit-és etika értékelése 
 



59 
 

Kiváló:                    5 
Jól megfelelt:          4 
Megfelelt:                3 
Fejlesztésre szorul: 2 
 
Második év végtől a tanulók teljesítményét osztályzattal minősítjük. 
 
Írásbeli munkák értékelése 
2. osztály 2. félévétől valamennyi írásbeli munkát érdemjeggyel értékeljük. 
Az írásbeli munkák értékelése a következő százalékok alapján történik a készségtárgyak 
kivételével. 
 
0-50% 1 
51-60% 2 
61-80% 3 
81-90% 4 
91-100% 5 
 
Azt a tanulót, aki nem teljesítette a követelményeket, tehát képességei fejlesztésre szorulnak, 
tanév végén a tantestület évismétlésre kötelezheti a második évtől. 

 
A testnevelés értékelése 
Előzetes értékelés, minősítés helyi szabályai: 

• A tanulók értékelésének az alapja az önmagukhoz viszonyított fejlődés. A fejlődést 
pedig a korábbi saját teljesítményéhez kell viszonyítani. 

• Az ellenőrző gyakorlatok követelményeit és az értékelés módját előzetesen ismertetni 
kell a tanulókkal. 

 

Az értékelés szempontjai minden évfolyamon: 

Jeles: 
• A tantárgyi követelményeket képességeihez mérten kiválóan teljesíti. 

• Aktívan vesz részt az órákon, fegyelmezett. 
• A motoros próbákon és felméréseken az országos illetve a helyi teljesítményértékhez 

viszonyítva 90% körüli teljesítményszintet ér el. 

• Aktívan részt vesz az iskola által szervezett sportrendezvényeken (sportnap, Pais – kupa, 
Suli – túra). 

• Önmagához képest jelentős fejlődést mutat. 

• Diáksport versenyeken eredményesen és sportolóhoz méltóan képviseli iskolánkat. 

Jó: 
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• A tantárgyi követelményeket képességeihez mérten jól teljesíti. 
• Aktívan vesz részt az órákon, fegyelmezett. 

• A motoros próbákon és felméréseken az országos illetve a helyi teljesítményértékhez 
viszonyítva 70% körüli teljesítményszintet ér el. 

• Aktívan részt vesz az iskola által szervezett sportrendezvényeken.  

• Önmagához képest fejlődést mutat. 
• Diáksport versenyeken sportolóhoz méltóan képviseli iskolánkat. 

Közepes: 
• A tantárgyi követelményeket képességeihez mérten közepesen teljesíti. 
• Részt vesz az órákon. 

• A motoros próbákon és felméréseken az országos illetve a helyi teljesítményértékhez 
viszonyítva 50% körüli teljesítményszintet ér el. 

• Nem vesz részt az iskolai sportrendezvényeken. 

• Önmagához képest nem sok fejlődést mutat. 

Elégséges: 
• A tantárgyi követelményeket nem teljesíti. 

• Az órákon számottevően nem vesz részt, fegyelmezetlen. 
• A motoros próbákon és felméréseken az országos illetve a helyi teljesítményértékhez 

viszonyítva nem éri el a 10% körüli teljesítményszintet. 
 
Írásbeli munkák értékelése: 
 

Az írásbeli munkák értékelése a következő százalékok alapján történik, ha a 
feladatlapokat, teszteket az iskola pedagógusai állítják össze: 
 
 
Magyar nyelv és irodalom, történelem, technika, fizika, tantárgyak: 

0 – 32% = 1 
33 – 50% = 2 
51 – 74% = 3 
75 – 90% = 4 
91 – 100% = 5 
A szövegértés felmérések értékelése a következő:  
0 – 50% = 1 
51 – 64% = 2 
65 – 80% = 3 
81 – 90% = 4 
91 – 100% = 5 

Idegen nyelv: 
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0 – 45% = 1 
46 – 60% = 2 
61 – 75% = 3 
76 – 90% = 4 
91 – 100% =5 

A témazáró dolgozatot két héten belül ki kell javítania a pedagógusnak, a határidőn túl javított 
érdemjegyét a tanuló nem köteles elfogadni. 
Szóbeli feleletek értékelése: 
 
Jeles:  ha a tananyagból szabatosan fogalmazva, tanári segítség nélkül, hiánytalanul 
 beszámol. 
Jó:  ha a tananyagból szabatosan fogalmazva, apró tanári segítséggel, de önálló 

gondolatmenet alapján beszámol, apró pontatlanságokkal. 
Közepes:  ha segítő tanári kérdésekkel, de kerek mondatokban felel,  
 válaszai pontatlanok, hiányosak. 
Elégséges:  ha sok segítő, rávezető kérdést igényel, de az alapvető ismeretekről számot ad. 
Elégtelen:  ha tanári segítséggel sem tud számot adni tudásáról. 

A tanulók nem minden szóbeli megnyilvánulásra kapnak érdemjegyet (pl. órai munkán 
való aktivitás). 

 

A szóbeli és írásbeli ellenőrzés aránya 55 – 45%. 
Technika és vizuális kultúra tantárgyaknál a gyakorlati tevékenységet is érdemjeggyel értékeljük.  
 
Értékelés, minősítés biológia és földrajz tantárgyból 

1. szóbeli 
2. írásbeli 
3. folyamatos megfigyeléssel 

Érdemjegy: havonta (legalább egy) 
Témazáró: témakörönként 1 témazáró 
0-35% 1 
36-55% 2 
56-74% 3 
75-89% 4 
90-100% 5 
Kis jegyek 

a)  kis 5-ös  5 db = 1 nagy 5-ös 
b)  kis 1-es 5 db = 1 nagy 1-es 

Szempontok 
a)  - órai munka 
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 - gyűjtőmunka 
b)  - felszerelés hiánya 
 - házi feladat hiánya 
 - feladat nem teljesítése 
 
 
Kerületi verseny 
Felkészülés és a feladat megoldása 5-ös 
 
Havi jegy 
1 db. 
Képességfejlesztés 

- Sok ismeret elsajátítására van szükség, hogy a képességeket hatékonyan kifejleszthessük. 
- A képességek legfontosabb funkciója, hogy az ismereteket hatékonyan rendszerbe 

szervezzük. 
- Több kapcsolat az egyes tantárgyak között. 
- Legyen összefüggés az iskolában tanultak és a hétköznapi élet között. 
- Az egyes tárgyakban szerzett tudás ne maradjon elszigetelten. 
- Szövegfeldolgozás, komplex képességek fejlesztése. 
- Szövegalkotás, komplex képességek fejlesztése. 

 
Értékelés, minősítés kémia tantárgyból 
Tekintettel arra, hogy ez az idő a megtanítandó tananyag terjedelme miatt igen kevés, így ritkán 
felelnek szóban nagy jegyre a tanulók. Kisjeggyel értékeljük a szabályok tudását, az anyag 
lényegének rövid összefoglalását, a házi feladatokat, szorgalmi feladatokat, internetes 
gyűjtőmunkát, kiselőadásokat, a jól elvégzett kísérleteket, modellezést, versenyeken való 
eredményes részvételt. Öt kisjegy átlaga 1 nagyjegy. A tanuló nem minden órára kap írásbeli házi 
feladatot, de ha volt házi feladat, a következő órán kijavítjuk. Ugyancsak együtt kijavítjuk a 
témazáró felméréseket is. 
Hetedik évfolyamon 3, nyolcadik évfolyamon 4 témazárót írunk, melyet az alábbi százalékok 
szerint értékelünk: 
 
   90-100 %  5 
   89-75 %  4 
   74-56 %  3 
   55-30 %   2 
   29% alatt  1 
Ugyanígy értékeljük a témaközi dolgozatokat is. 
A tanuló kémia tantárgyból minimum 1 jegyet kap havonta. A félévi és év végi osztályzatoknál a 
havonta kapott jegyek átlagát (a témazáró 2 jegynek számít) és a tanuló egyéni fejlődését vesszük 
figyelembe. 



63 
 

 
Értékelés, minősítés matematika tantárgyból  

 
A házi feladatokat, önálló órai munkát a tanulók megbeszélés alapján javítják, a témazáró 

és témaközi dolgozatok típushibáit a javítási órán kijavítjuk. 
Elégtelen nem adható, ha 1 alkalommal hiányzik a házi feladat vagy felszerelés, de ha 3 

alkalommal nem dolgozott a tanuló, akkor erre már elégtelent kaphat. 
A házi feladatok elkészítését, szorgalmi feladatokat, a feladatmegoldó versenyeket, 

internetes gyűjtőmunkát, testmodellek elkészítését, 1-1 részfeladat megoldását, szabályok tudását 
kisjegyekkel értékeljük. Ugyancsak kisjeggyel értékeljük a szóbeli feleleteket, (ez lehet definíció, 
tétel, bizonyítás), egy feladat jó megoldását, a megoldás értelmes indoklását, ill. más, jó 
megoldás megtalálását. 

3-5 kisjegy átlagából kap a tanuló 1 nagy jegyet. 
4-5 témazáró dolgozatot íratunk. A dolgozatokat feladatonként pontozzuk, majd az alábbi 

%-ok szerint értékeljük. 
90-100% 5 
75-89% 4 
74-51% 3 
50-35% 2 
34-0%  1 

Ugyanúgy értékeljük a témaközi dolgozatokat is. A tanuló a felsoroltak alapján minimum 2 
jegyet kap havonta. A félévi és év végi osztályzatoknál a havonta kapott jegyek átlagát (a 
témazáró 2 jegynek számít) és a tanuló egyéni teljesítményét vesszük figyelembe.  

Ha a tanuló elégtelenre teljesített, a pótvizsgára való felkészülését segítjük azzal, hogy 
megkapja a minimum követelményeket típusfeladatokkal együtt év végén. 

 

Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és 
szóbeli feladatok meghatározása 

 
Fontos a helyes tanulási technikák kiválasztása, fejlesztése. Minden tanuló számára az életkori 
szintjének és aktuális szükségletének megfelelő tanulási módszerek megismerése, az egyéni 
tanulásban az önállóság fokozása. A tanulók természetes érdeklődésének felkeltése, ébrentartása, 
elmélyítése, az egyéni érdeklődés és az egyéni képességek kibontakoztatása. A hátránnyal induló 
tanulók következetes fejlesztése, felzárkóztatása, a gyengébb képességűekkel való differenciált 
foglalkozás. Önellenőrzésre, önértékelésre nevelés. 
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 
érvényesülnek: 

• A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 
kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz 
kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. 
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• A szünetekre adott feladatok a napi felkészülési időtartamot ne haladják meg. Az 
érdeklődő gyerekeket szorgalmi feladatokkal, kutatómunkával motiváljuk. 

• Az első-negyedik évfolyamon a napközis és iskolaotthonos tanulók az iskolában 
készülnek a következő tanítási napra. Otthoni felkészülés esetén a feladatok készség 
és képességfejlesztő jellegűek, egy órát nem meghaladó mennyiségben. A tanulók 
hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak 
írásbeli házi feladatot, csak szóbelit. 

• Az ötödik- hatodik évfolyamon az otthoni tanuláson kívül a napköziben készülhetnek 
a következő tanítási napra.  Az egy tantárgyból adott feladatok elkészítése a fél órát 
ne haladja meg. A következő tanítási napra való felkészülésük átlag két óra alatt 
megvalósítható legyen (kivéve szorgalmi feladatok és gyűjtőmunka esetén). 

• A hetedik és nyolcadik évfolyam tanulóinak az otthoni felkészülésen kívül a 
tanulószobán van lehetőségük készülni a következő tanítási napra.  Az egy 
tantárgyból adott feladatok elkészítése a fél órát ne haladja meg. A következő tanítási 
napra való felkészülésük átlag 1,5 óra alatt megvalósítható legyen. (kivéve szorgalmi 
feladatok és gyűjtőmunka esetén) 

• Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók hétvégékre és a tanítási szünetek idejére – 
csak a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokat kapják– nem kapnak 
több szóbeli, írásbeli házi feladatot. 

• A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy 
osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot 
lehet íratni. 

Oktatási eredményvizsgálatok 
 

Az első osztályosok ismeretanyagának, képességeinek felmérése (DIFER), az ebből adódó 
feladatok meghatározása, szükség esetén fejlesztőpedagógus segítségével. 
Országos mérések 6. és 8. évfolyamon minden tanév májusában: 

• Országos kompetenciamérés matematikából és szövegértésből. 
• Országos idegen nyelvi mérés. 

A mérések eredményeit feldolgozva az iskola kidolgozza a fejlesztési követelményeket, az ezzel 
kapcsolatos feladatokat az éves munkatervben szerepelteti. A mérések alapján intézkedési terv 
készül. 

 

 

 



65 
 

A tanulók magatartásának, szorgalmának ellenőrzése és értékelése 
 

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik 
évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 
 
A tanulók magatartását és szorgalmát az első-negyedik évfolyamon háromhavonta értékeljük. 
Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását és szorgalmát az osztályfőnök minden 
hónap végén érdemjegyekkel értékeli. 
A félévi és év végi osztályzatokat magatartásból és szorgalomból az osztályfőnök és a 
nevelőtestület közösen dönti el, amely az értesítőbe és a bizonyítványba érdemjegy, illetve 
szöveges értékelés formájában bekerül. 
 Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról.  

I. A magatartás értékelése és minősítése az iskolánkban: 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

• Munkájával, jó kezdeményezéseivel tesz a közösségért. 

• A házirend előírásait betartja. 
• Magatartásával, kulturált viselkedésével példát mutat. 

• Óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet. 
• Durva szavakat még véletlenül sem használ, tisztelettudó. 
• Felszerelését mindig elhozza az iskolába. 

• Kötelességtudó, feladatait és önként vállalt feladatait teljesíti. 

• Nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása. 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

• A házirend elvárásait betartja. 
• Iskolai viselkedése általában kifogástalan. 

• A reá bízott feladatokat kifogástalanul ellátja, ő maga azonban felkérés nélkül nem vállal 
feladatokat. 

• Nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

Változó (3) az a tanuló, aki: 

• A házirendben leírtakat nem mindig veszi tudomásul. 
• Feladatait nem minden esetben teljesíti. 

• Gyakran hiányos a felszerelése. 

• Magatartásával zavarja a tantárgyi órákat, illetve tanórákon kívül fegyelmezetlenül 
viselkedik. 

• Szaktanári illetve osztályfőnöki intője van. 

• Igazolatlanul mulasztott. 

Rossz (2) az a tanuló, aki: 
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• A házirend előírásait sorozatosan megszegi. 
• Felszerelését rendszeresen otthon felejti. 

• Fegyelmezetlenségével rossz példát mutat társainak. 
• Viselkedése romboló hatású, az iskolai oktatást, nevelést akadályozza. 

• Többször kapott szaktanári figyelmeztetést, osztályfőnöki intőt, illetve ennél magasabb 
fokozatú büntetése van. 

• Több alkalommal igazolatlanul mulasztott. 

II.  A szorgalom értékelése és minősítése 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

• Tanítási órákra való felkészültsége képességeihez mérten kifogástalan. 
• Tanítási órákon aktív, többlet feladatokat is vállal. 

• Munkavégzése rendszeres, megbízható. 

• Felszerelését mindig elhozza az iskolába, taneszközei tiszták, rendesek. 

• Tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken is részt vesz. 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

• Iskolai munkáját képességeinek megfelelően teljesíti. 

• Iskolai munkájában csak időnként tanúsít törekvést. 
• Kötelességeit teljesíti, de nem vállal önként feladatot. 

• Felszerelése néha hiányos, taneszközei tiszták, rendezettek. 

Változó (3) az a tanuló, aki: 

• Iskolai munkájában csak időnként tanúsít törekvést. 

• Kötelességeit hiányosan, csak ismételt figyelmeztetés után teljesíti. 
• Tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti. 

• Felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik. 

• Érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja. 
• Önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel 

dolgozik. 

Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

• Képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi eredménye javításáért. 

• Kötelességeit gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan. 
• Felszerelése rendszeresen hiányos. 

• A tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül. 
• Valamelyik tantárgyból bukásra áll. 
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A tanulók jutalmazásával és büntetésével összefüggő alapelvek 

Az iskola jutalomban részesítheti azt a tanulót, aki: 
• Példamutató magatartást tanúsít. 

• Osztálya, iskolája érdekében közösségi munkát végez. 
• Iskolai vagy iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön vesz részt. 

• Folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el. 
• Bármilyen módon hozzájárul az iskola jó hírének növeléséhez. 

Az iskolai jutalmazás formái: 

• Szaktanári dicséret 
• Napközis nevelői dicséret 

• Osztályfőnöki dicséret 

• Munkaközösségi dicséret 
• Intézményvezetői dicséret 

• Tantestületi dicséret 

• Oklevél 

• Könyvjutalom 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók, tantárgyi, szorgalmi és magatartási 
dicséretét a bizonyítványba kell bevezetni. Hagyományosan tanulóink kimagasló teljesítményeit 
a tanévzáró ünnepélyeken értékeljük. Ennek formája bizonyítvány, oklevél, könyv, szóbeli 
dicséret. Itt tanulói közösségeket is kiemelhetünk.  
 
Szaktanári dicséret:  
Folyamatos, jó teljesítmény nyújtása. 
Házi versenyen való I.-V. helyezés elérése. Iskolán kívüli pályázaton való részvétel. 
Napközis nevelői dicséret: 
Közösségi munka, önként vállalt feladatok megfelelő szintű elvégzése. 
Osztályfőnöki dicséret: 
Önként vállalt feladat eredményes végrehajtása. 
 Kiemelkedő közösségi munka végzése. 
 Példa értékű magatartás tanúsítása. 
 
Munkaközösségi dicséret:  
Versenyen, pályázaton, vetélkedőkön, bemutatókon való eredményes szereplés. 
Tanulmányi versenyeknél: kerületi VIII-XV. hely,  
 Fővárosi XV-XXV. hely 
 Országos XX-XXX. hely 
Sportversenyeknél: kerületi: csapat V-VI. hely, egyéni: a versenyző a résztvevők 

létszámának első harmadában végez. 
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 Helyi szervezésű, vagy meghívásos versenyek: csapat I.-III. hely 
 Fővárosi versenyek: csapat VII.-X. hely, egyéni XX.-XXX.  
 Országos verseny: egyéni XXV.-XXXV. hely 
Intézményvezetői dicséret: 
Tanulmányi versenyeknél:  
 Kerületi versenyek: I.-X. hely 
 Fővárosi versenyek: I.-XX. hely 
 Országos verseny: I.-XXV. hely 
Sportversenyek:  kerületi: csapat I.-III. hely, egyéni: I.-VI. hely 
 Fővárosi: csapat I.-VI.. hely, egyéni: I.-XX. hely  
 Országos: csapat I.-VI.. hely, egyéni: I.-XXV. hely 
Tantestületi dicséret: 
Kiemelkedő tanulmányi eredmény. 
Több tanulmányi, vagy sportversenyen kiváló eredmény elérése. 
Vállalt feladatok magas szintű, példa értékű megvalósítása. 
Oklevél, könyvjutalom: 
Kiemelt eredménnyel végzett együttes munka. 
Kitűnő tanulmányi eredmény, vagy példamutató magatartás, kiemelkedő eredmény versenyen, 
bemutatón vagy pályázaton. 
Az oklevelet, könyvjutalmat a tanulók az iskola közössége előtt veszik át. A dicséreteket írásba 
foglaljuk, és a szülő tudomására hozzuk. 

Az iskola büntetésben részesítheti azt a tanulót, aki: 
• A tanulói házirend előírásait megszegi. 

• Tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti. 
• Igazolatlanul mulaszt. 
• Bármely módon árt az iskola hírnevének. 

Az iskolai büntetés formái: 
• Szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás. 

• Napközis nevelői figyelmeztetés. 

• Osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás. 
• Intézményvezetői figyelmeztetés, intés, megrovás. 

• Tantestületi figyelmeztetés, intés, megrovás. 
 

• Szaktanári figyelmeztető: Órai rossz magatartás, szüneti rendetlen viselkedés, felszerelés 
hiánya sorozatban. 

• Szaktanári intő: Káromkodás, verekedés esetében. 
• Szaktanári rovó: Sorozatos magatartási, viselkedési problémák. 

• Osztályfőnöki figyelmeztető: 3 szaktanári figyelmeztető, igazolatlan hiányzások. 
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• Osztályfőnöki intő: Folyamatos magatartási, viselkedési negatív anomáliák. 
• Osztályfőnöki rovó: Osztályközösségre romboló hatású magatartási, viselkedési formák. 

• Intézményvezetői figyelmeztető: A figyelmeztetések ellenére sem változik pozitív irányba 
a viselkedése, magatartása. 

• Intézményvezetői intő: Mások /tanár, diák/ személységének sértése, testi épségének 
veszélyeztetése. 

• Intézményvezetői rovó: Az iskola közösségi szellemével, alapelveivel össze nem 
egyeztethető magatartás, viselkedés. 

• Anyagi kár okozásánál figyelembe véve a nagyságát, illetve a szándékosság fennállását, 
ennek megfelelően a figyelmeztetési fokozat. 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény rendelkezései alapján fegyelmi 
eljárás indítható a tanuló ellen, ha kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi. 

A fegyelmi eljárás alapján a tanuló fegyelmi büntetésben részesíthető, erről írásbeli határozat 
készül, amit a szülő tudomására hozunk.. 

 
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül / 3 figyelmeztetés után 
intés/, de a vétség mértékének megfelelően adjuk a megfelelő büntetést.  

 

Gyermekek és a tanulók esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 
 
Az iskolai gyermekvédelem elsődleges feladata a prevenció, mely az egész tantestület munkáját 
képezi. 
Minden pedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 
ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében.  
A gyermekvédelmi felelős alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok és osztályfőnökök 
gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját.  

1. Általános gyermekvédelmi feladatok 
• A tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, 

amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak. 

• Jól látható helyen közzétenni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontos intézmények 
nevét, címét, telefonszámát. 

• Családlátogatáson feltárni a veszélyeztetettség okait.  

• A veszélyeztető okok megléte esetén értesíteni a gyermek jóléti szolgálatot.  
• Segíteni a Gyermekvédelmi Központ tevékenységét. 

• Anyagi veszélyeztetettség esetén gyermekvédelmi kedvezmény megállapítását 
kezdeményezni.  

• Tájékoztatót nyújtani a tanulók részére szervezett szabadidős programokról.  
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2. A gyermekvédelmi felelős feladatai 
• Helyzetelemzéseket készít az osztályfőnökök közreműködésével a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókról.  

• Saját használatra feljegyzéseket készít a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókról.  
• Havi megbeszéléseket kezdeményez, szervez a hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség 

megszüntetése érdekében.  

• Kapcsolatot tart- az intézmény vezetőjével, osztályfőnökökkel, pedagógus kollégáival, 
fejlesztő pedagógussal, pszichológussal, védőnővel. 

• Ha a veszélyeztető helyzet pedagógiai eszközökkel nem lehet megszüntetni, segítséget kér 
az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központtól, kapcsolatot tart a 
munkatársaival, részt vesz az esetmegbeszélésben.  

• Gyermekbántalmazás esetén értesíti a Gyermekvédelmi Központot, Gyámhivatalt, 
Rendőrséget. 

• Szociális hátrányok, anyagi veszélyeztetettség esetén rendszeres és rendkívüli támogatást 
kezdeményez, anyagi támogatás más formáit felkutatja (ruhavásár, Vöröskereszt, Máltai 
Szeretetszolgálat, pályázatok). 

• Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók tanulmányi munkáját, 
iskolalátogatását, hiányzások alakulását,  

• Magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő és tanulási kudarcnak kitett tanulók segítése 
(fejlesztő pedagógus, pszichológus, Nevelési Tanácsadó). 

• Személyiségzavarok enyhítésére iskolai pszichológus, Nevelési Tanácsadó szakembereinek 
ajánlása.  

• Szakorvosi ellátás igénybevételére ajánlás.  
• Fegyelmet fordít a szenvedélybetegségek megelőzésére, prevenciós tervet dolgoz ki 

pedagógus kollégáival. 

• Szervezi a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltését, (délután, hétvége, vakáció). 
• Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat és szakirodalmat, ezekről tájékoztatja a 

tantestületet. 

• Fegyelmi eljárás során a tanulók érdekeit képviseli. 
• A gyermek érdekeit fegyelembe véve kapcsolatot kezdeményez és tart a szülőkkel. 

 

3. A gyermekvédelem tevékenységi formái, módszerei, eszközei, eljárásai, szolgáltatásai 
A gyermekvédelmi tevékenység, három területre terjed ki: a gyermek fejlődését 

veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. 
 

Veszélyeztető okok megelőzése 
• Egyetlen tanulót sem érhet hátrányos megkülönböztetés származása, anyagi helyzete, 

vallása, illetve más oknál fogva. 
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• Minden tanuló számára biztosítani kell a fejlődéséhez szükséges feltételeket.  
• Az iskolának rendszeres kapcsolatot kell tartani a családdal.  

• Segíteni kell a tanulási szervezetek, DÖK létrejöttét és működését. 
• Meg kell ismertetni a tanulókat jogaikkal, véleménynyilvánítási lehetőségeikkel.  

• Biztosítani kell, hogy az oktatás és nevelés biztonságos és egészséges környezetben 
folyjon.  

• A tanuló jogait tiszteletben kell tartani.  

• Biztosítani kell a család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezést, 
tanszerellátást, napközi, tanulószobai ellátást. 

• A tanuló joga, hogy testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-vagy más fogyatékosságának 
megfelelő pedagógiai ellátásban részesüljön.  

• Az iskolának együtt kell működni a gyermekvédelemmel foglalkozó más hatóságokkal.  

• A szenvedélybetegségek megelőzése, gyógyult szenvedélybeteg tanulók beilleszkedésének 
elősegítése.  

• Az iskolának biztosítania kell a napközi otthoni, tanulószobai ellátást, a gyermekétkeztetés 
megszervezésével. 

 

• A veszélyeztető okok feltárása 
A gyermekvédelmi felelős célja, hogy a gyerekek problémáit az iskola és a Gyermekvédelmi 

Központ minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. 

• Fel kell ismerni, fel kell tárni a tanulók problémáit. 

• Meg kell keresni a problémák okait. 

• Segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához. 
• Jelezni kell a felmerült problémát a Gyermekvédelmi Központ szakembereinek. 

 
A veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekek körülményei között sok a hasonlóság, de 
mégsem sorolhatók azonos kategóriába. Hátrányos helyzetű tanulóknak azok tekinthetők, akiket 
különböző környezeti tényezők akadályoznak az adottságaikhoz mért fejlődési lehetőségük 
elérésében, elsősorban kulturális, tanulmányi szempontból. Vagyis a hátrányos helyzet 
következménye a tanuló esélyegyenlőtlensége, míg a veszélyeztetettségé a tanuló 
személyiségének károsodása. 

• A veszélyeztető okok megszüntetése 

Az iskola és a pedagógusok feladatai közé tartozik a tanulót veszélyeztető okok 
megszüntetése. Az intézménynek együtt kell működnie a ÉSZAK-BUDAPESTI 
TANKERÜLETI KÖZPONT-kel és a Polgármesteri Hivatallal, gyermekorvossal, az Óbudai 
Családi Tanácsadóval, a Gyermekvédelmi Központtal, a Nevelési Tanácsadóval, rendőrséggel, a 
bírósággal, az ügyészséggel, a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, 
egyházakkal, alapítványokkal. 
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Az oktatási intézmény a veszélyeztetettségre utaló jeleket észlelve értesíti a Gyermekvédelmi 
Központot, hogy az megtehesse a szükséges lépéseket a veszélyeztetettség megszüntetése 
érdekében. Az iskola feladata, hogy külső segítség igénybe vétele mellett az iskolán belül is 
törekedjen veszélyeztetettség megszüntetésén, ellensúlyozásán. 

Pedagógiai tevékenységek a gyermekvédelem céljainak megvalósítására: 
1. indulási hátrányok csökkentése 

2. felzárkóztató foglalkozás 
3. tehetséggondozó foglalkozás 
4. differenciált oktatás és képességfejlesztés 
5. pályaválasztás segítése 
6. egyéni tanácsadás szülőnek, tanulónak 
7. egészségvédő és mentálhigiéniás programok szervezési (védőnő segítségével) 
8. családi életre való nevelés 
9. napközi és tanulószobai foglalkozások 
10. iskolai étkezés lehetősége 
11. egészségügyi szűrővizsgálat (védőnő, orvos) 
12. a tanulók szabadidejének szervezése (iskolai sportkör, kirándulások, szakkörök, múzeumi, 
művészeti előadások látogatása, klubdélutánok, táncos rendezvények) 
13. együttműködés a szülői házzal, családlátogatás 
14. tájékoztatás az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekjóléti Központ tevékenységéről. 
 

A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatellátás módja 

Az intézményben folyó gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységek elvégzéséért alapvetően 
az intézmény vezetője felel.  
A gyermekvédelmi munka koordinálója a gyermekvédelmi felelős. 
A munkájához szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja. 

• A gyermekvédelmi felelős minden tanév elején írásban tájékoztatja a szülőket és a tanulókat 
saját tevékenységéről, a gyermekvédelmi intézményekről.  

• Jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények címét, 
telefonszámát.  

• Minden tanév elején elkészíti az iskola gyermekvédelmi munkatervét. 

• Munkájáról minden félév végén beszámolót készít, és azt ismerteti a nevelőkkel. 
• Munkáját az intézményvezető utasításai alapján végzi. A gyermekvédelemmel kapcsolatos 

intézkedéseiről tájékoztatja az iskola intézményvezetőjét.  

• Rendszeres a kapcsolata a nyilvántartott tanulók osztályfőnökeivel és napközi nevelőivel. 
• Rendszeres kapcsolatban áll a kerület gyermekvédelmi intézményeivel, a polgármesteri 

hivatallal és a Tankerülettel. 
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Drog prevenció 
A probléma: 
A fiatalok viselkedésének változásával, a fizikai fejlődés felgyorsulásával, a társadalmi 
folyamatok mindennapi változásaival nehéz lépést tartani. Maga a társadalom sem határozta meg 
azokat az értékeket, amelyek követendőek lehethetnek a fiatalok számára. A középpontban a 
mindennapi megélhetés, a fogyasztás, a pénz, mint kiemelt érték szerepel. 
 
Célja: A legális szerek fogyasztásának elkerülése érdekében szemléletváltást célzó, az illegális 
szerek vonatkozásában prevenciós eszközök, módszerek alkalmazása, megjelenítése a nevelésben 
a fogyasztói magatartás megelőzése érdekében. Pozitív prevenció, mely arról szól, hogy mit 
tegyünk az egészségünkért, és nem azt állítja a középpontba, hogy mit ne tegyünk. 
A család mellett az iskola válik a prevenció kiemelkedő színterévé. 
 
Célcsoport: 

• a diákok teljes köre 

• a pedagógusok közössége, kommunikációs és prevenciós képzése 

• a szülők közössége 
 
Színterek: 
Tanórák keretében 

• Osztályfőnöki és biológia órákon (5.o. A dohányzásról, 6.o. Az alkohol káros hatásai, 7-8. 
o. Függőség, Szerrel és szer nélkül) 

• Irodalom, nyelvtan, történelem tanítási órán (kommunikáció, konfliktuskezelés, 
droghasználók társadalma, globalizálódó világ) 

 
Tanórán kívül 

• napköziben 
• szakkörön (színjátszó, Kazinczy, drámapedagógia, sport) 

• iskolai rendezvényeken 

• természetjárás, táborozás során 

• sport –és egészségnapon 
• színház – és múzeumlátogatás alkalmával 

 

• A pedagógus segítő szerepének elfogadtatása az iskola közösségével. A team 
munkamódszerek folyamatos fejlesztése. 

• Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel. Tanácsadó, partnerség. 

• Tanórán kívül a szabadidő szervezése a szükségletre alapul és célja az iskola központi 
szerepének visszaszerzése. A helyi közösség megtartó, védő funkciójának megerősítése. 
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Ebben a munkában az iskolavezetés támogatja, a minőségi munka részeként értékeli a prevenciós 
tevékenységet. Az iskola valamennyi tanárának feladata az iskolai és iskolán kívüli programok 
szervezése, lebonyolítása. 
A közös munka aktív résztvevője az iskolaorvos és a védőnő. 
Széles kapcsolatrendszer kiépítése külső szervekkel (Nev. Tan., Gyermekvédelmi Szolgálat, 
PSZI, Vöröskereszt, ÁNTSZ, Rendőrség). 
 
A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése 
Budapest egyik legnagyobb lakótelepén található iskolánk. 
Tanulóink harmada egyszülős, csonka családban nevelkedik. Sok szülő minimálbéren 
foglalkoztatott. A családok nagy része nehéz anyagi helyzetben él. Sokan a jobb megélhetés 
reményében kiszakadva megszokott környezetükből felköltöznek a fővárosba. Az ő 
szocializációjuk segítése igen nehéz feladatot ró az intézményre. 
Egyes rétegek társadalmi leszakadása, szegregációja, az előítéletesség, a szegénység, a 
munkanélküliség, a szociális problémák naponta megjelennek környezetünkben. 
A gyermekkorú, fiatalkorú bűnelkövetők többsége hátrányos helyzetű, marginális családi 
környezetből szárazik. Az erőszak megjelent az iskolában és az iskolán kívül. A családon belüli 
erőszak, a gyermekek, a nők bántalmazása sok családban az életmód része. Mindezek 
megelőzése nehéz feladatot jelent az iskolának. 
Szembe kell nézzünk azzal, hogy az értékrendekben és a társadalmi morálban bekövetkezett 
hanyatlás következtében divat lett a szabályok semmibe vétele. Sokak számára nem éri meg 
tisztességesnek lenni, jogkövető magatartást tanúsítani. A társadalom tagjai nem ismerik kellően 
a közbiztonsággal kapcsolatos feladataikat és jogaikat. Nincsenek tisztában a védekezés 
lehetőségeivel, a bűnmegelőzés eszközrendszerével. 
Hangsúlyt kell fektetni a családsegítő, a gyermekvédelmi szolgálatok, a gyámhatóság, a 
rendőrség közötti jelzőrendszer és napi kapcsolat kialakítására, fenntartására. 
A hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett gyermekek, és fiatalok számára értelmes programokat 
kell felmutatni a szegregáció megelőzésére. 
 
A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzésének színterei: 
 
Tanórán 
Osztályfőnöki óra 
5-8. osztály 

• Létezem: fontos emberi tulajdonságok, önmagunk megfigyelése. 
• Nem jó az embernek egyedül: barátság, konfliktusok kezelése, a másik ember tiszteletben 

tartása. 

• Közösségek: a család szerepe a tanuló életében, bizalom a család tagjai között. A 
közösség viselkedési normái. Magatartászavar. A család szerepe a társadalomban, 
értékválság, jogok és kötelezettségek. 
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• Az egészséges élet: a lelki egészség fogalma, mentálhigiénés zavarok következményeik, 
lelki egészségvédelem, szenvedélyek, játékszenvedély, személyiségzavarok, egészséges 
személyiség fejlődés. 

• A hasznos élet: az erkölcs és a jog szerepe a társadalomban, állampolgárság, közéletiség, 
siker, erőfeszítés, tervek, vágyak, realitás. 

 
Tanórán kívül: 

• drámapedagógia szakkör 
• kirándulások, táborozás 

• színház- és múzeumlátogatás 
• sportrendezvények 

• közösségépítő foglalkozások 
 

 

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő 
nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismertetése. 

Településünkön az alábbi nemzetiségek élnek: 
bolgár, cigány, görög, német, örmény, román, szerb, lengyel, szlovák, ruszin. 

 
A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiségek kultúráját a 
gyerekek népmeséken, történelmi olvasmányokon, és népdalokon keresztül ismerhetik meg:  
 

1. évfolyam 
Népmesék: 
Szutyejev: A három kiscica egy fekete, egy szürke meg egy fehér. 
Lev Tolsztoj: Az oroszlán és az egér 
Az öreg nagyapó és az egerek 
La Fontaire: A telhetetlen kutya 
Henryk Sienkiewicz: Légy jó! 
Fehérvasárnap – Mátkálás 
A mátraaljai palócok 
Ormánságban 
Puskin: A kisfa 
Oszejena: A jótett 
Mirko Honek: Lerajzolom a tanító nénit 
Zenehallgatás 
Erdélyi népdalok 
Szlovák népi mondókák 
Görög népének 

2. évfolyam 
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Népmesék 
Az öreg almafa- angol mese 
A nyuszi, az őzike meg a répa – kínai népmese 
A csökönyös kiselefánt – afrikai népmese 
Oszejeva: A fiúk 
Vitalij Bianki: Cinegenaptár  
Vitalij Bianki: A ravasz róka meg az okos vadkacsa 
Tíz kicsi barát – kínai népmese 
Eva Sonntag: Házimanók 
Heinrich Heine: A háromkirályok napkeletről 
Ének-Zenehallgatás: 
Orosz népdal 
Olasz- Vivaldi (zenehallgatás) 
Mari-cseremisz népdal 

3. évfolyam 
Népmesék: 
A négy muzsikus (szlovén) 
Tél apó (cigány) 
Hogyan keresett társat a kutya? (burját) 
A farkas és a kutya, A hangya és a galamb (orosz) 
A teknős és a nyúl, A tücsök és a hangya, Mirkó királyfi meg a táltos paripa (francia) 
Az elátkozott béka (szlovák) 
Az üres virágcserép (kínai) 
Az ostobán gyűjtött bölcsesség (nigériai) 
Ének:  
Prokofjev: Péter és a farkas (orosz) 
Ausztrál dal 
Szlovák népdal 
Erdélyi és román népdalok 
Francia népdal 
Német gyermekdal 

4. évfolyam 
Népmesék: 
A szúnyog meg a ló - észt népmese 
Almát szemétér - t kárpátaljai népmese 
A bugyuta ember - felvidéki népmese 
A bujdosó székely, Szent- Anna tava - székely népmese 
Történelmi olvasmányok: 
Munkács: Hős lelkű asszonya (ukránok) 
Arad – Az aradi vértanúk (erdélyiek) 
A trianoni béke (határon túli magyarság) 
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Sopron a hűség városa (svábok) 
Október 6. – aradi vértanúk kivégzésének napja 
Ének 
Orosz zeneszerző – Szergej Szergejevics Prokofjev (zenehallgatás) 
Vogul-Manysi népdal 
Francia népdalkánon 
Erdély:  
 Torontál megye 
 Firtosváralja (Udvarhely m.) 
Vacsárcsi, Kászonújfalu(Csík m.) 
Nagyszalonta (Bihar m.) 
Mozart (zenehallgatás) 
Orosz népdal 
Román népdal 
Angol népdal 
Francia- Saint- Säens (zenehallgatás)  
Zséra (Nyitra m.)+ Barslédec: szemléltetés: díszes faragott láda megtekintése. Nyitra megyei 
ingujjhímzés. 
Kórógy (Szlovénia) 
Szlovák népdal 
Szentegyházasfalui népdal 

 
Az alapozó és fejlesztő szakaszon népdalokon, zeneműveken és a történelem tantárgyhoz kapcsolódóan 

ismerkednek meg a különböző kultúrákkal. 
 

5. évfolyam 
Ének: 
Erdélyi népdalok 
Hidló végén (Moldva) 
Postaváró (amerikai) 
Ó, jertek, énekeljünk (angol) 
Gyere fussunk (német) 
Domine Deus (latin) 
Évszakköszöntő (francia) 
Rokon népek (mari, cseremisz, csuvas) dallamai 
Gingaló (kínai) 
Édes fülmile (tatár) 
Történelem: 
5-6. évfolyam 
Hon- és népismeret  
Néprajzi térkép: német, szlovák, román, rutén, horvát, szerb, szlovén nemzetiségek 
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6. évfolyam 
Ének: 
Hajnal-nóta (francia) 
Kakukk-kánon (német) 
A nap nyugodni tér (német) 
Megkötöm lovamat (szlovák) 
Ne higgyél a cigánynak 
Te álomszuszék, ébredj fel (angol) 
Ég a város (angol) 
Kuruc dallamok 

 
7. évfolyam 

Ének: 
Adventi ének (francia) 
Gloria (latin) 
Aranyosom (lengyel) 
Altatódal (francia) 
Az üldözött (finn) 
Dercét adnak Remetén (szerb) 
Hogyha vár a kedvesem (svájci) 
Kakukk (lengyel) 
Közeleg a nagy karácsony (cseh) 
Már olvad künn (holland) 
Négy öszvérhajcsár, az ám (spanyol) 
Rosalill (dán) 
Tölgyerdőben járok (ukrán) 
Történelem: 
Mária Terézia – a nemzetiségek (románok, szerbek, svábok betelepítése) 
1848-1849. forradalom és szabadságharc – a nemzetiségek helyzete (szlovákok, szerbek, 
románok, horvátok) 
1868. horvát -  magyar kiegyezés 

 
8. évfolyam 

Ének: 
A citrusfa levelestől (bukovinai) 
Bús a kis gerlice (erdélyi) 
Bricskán járok (amerikai) 
Énekeljünk, énekeljünk (csángó) 
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Este jó (csángó) 
Enni, inni (szlovák) 
Fülemüleszó (tatár) 
Kyrie (latin) 
Ma reggel útnak indulunk (skót) 
Régi - régi dal (skót) 
Vendégség (csuvas) 
Fülemüle (tatár) 
Történelem: 
A történelmi Magyarország széthullása 
(horvátok, szlovákok, szerbek, románok) 
Trianoni béke 
1945 – 47. A nemzetiségek helyzete  
 

A minden évben a DÖK szervezésében megrendezésre kerülő „Felbolydul a suli” vetélkedőn a vetélkedő 
kérdései között egy- egy kisebbségi népcsoport életéhez kapcsolódó feladatok szerepelnek. 

Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 
Napjainkban eredményes, hatékony módszernek a komplex egészségfejlesztést tekintjük. Ennek 
célja a fiatalok jobb életminőségének elérése. Fontos az egészség, a fizikai, mentális és szociális 
jólét állapota. Feladatunk, hogy a fiataljaink megtanulják, megismerjék, mit tegyenek, tehetnek a 
jobb életminőségük elérése érdekében. Ennek része az egészséges életmódra nevelés is. 
Célok és feladatok 
Az egészség alapvető emberi jog. Fontos cél az iskolában megteremteni minden olyan feltételt, 
amely biztosítja az egészséges fejlődést tanulóink számára. Ki kell alakítani helyes életvezetési 
szokásokat, hogyan tudják megőrizni egészségüket, helyes táplálkozással, sporttal, azzal, hogy 
vigyáznak környezetükre, stb. Hangsúlyt kell fektetni a szenvedélybetegségek megelőzésére, az 
egészséges önértékelés, konfliktuskezelői képességek kialakítására. Tudatosítani kell 
tanulóinkban, hogy a környezetük állapota és egészségük között fontos összefüggések vannak. 
Az egészségkultúra fejlesztésével alakítsunk ki igényt a természetes, a környezetkímélő életmód, 
a fenntartható fejlődés iránt. Hangsúlyozzuk a prevenció fontosságát egészségünk megőrzése 
szempontjából. 
 
Az egészségfejlesztés tartalmazza: 
1.Az egészséges táplálkozást 
2.A mindennapos testnevelést, testmozgást 
3.A szenvedélybetegségekkel való foglalkozást 
4.Személyes biztonságot (bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése) 
5.Baleset- megelőzést és elsősegélynyújtást 
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6.Személyi-, környezeti- és mentálhigiéniát 
7.A szexuális felvilágosítást és az AIDS prevenciót 
 
Az iskola egészségfejlesztő feladatai: 
 
1. A helyes és egészséges táplálkozás kialakítása, megteremtése 

• napközis tanulóknál háromszori étkezés biztosítása 
• emelt szintű étkeztetés: /egészséges, változatos/gyümölcsök, saláták, zöldségek, tej, tejtermékek, 

fehérje (hús, hal, tojás) 
• iskolai büfében: gyümölcsök, saláták, tejtermékek, rostos üdítők népszerűsítése, nagyobb kínálata; 

az egészségtelen élelmiszerek mennyiségének csökkentése 

• 1-4. évfolyam témakörei: 

• Testünk működése 

• A táplálék útja 
• Úgy egyél, hogy jól legyél! 

• Egészséges táplálkozás, tápanyagok, táplálék sokfélesége 
• Gyümölcsnapok, saláták készítése 

• 5-8. évfolyam: Egészséges táplálkozás, a táplálkozás mint életszükséglet, a táplálkozás 
részfolyamatai, tápcsatorna főbb szervei, tápanyagok, reformkonyha, reformételek 

• Természetismeret-, egészségtan-, biológia- és osztályfőnöki órán helyes táplálkozási szokások 
kialakítása, védőnő előadása 

• Technika órán: reformételek készítse, elfogyasztása 

2. A mindennapos testnevelés, testmozgás 
A mindennapos testnevelésminden évfolyamon heti öt óra, testnevelés órán kívül sportszakköri 
lehetőségek: 
2. évfolyam: sportszakkör /általános/ 
3-4. évfolyam: szivacskézilabda 
4-5. évfolyam: heti egy óra úszás 
5-6. évfolyam: kézilabda, labdarúgás, asztalitenisz 
7-8. évfolyam: kézilabda, labdarúgás 
A mindennapos testnevelés valamennyi évfolyamon történő bevezetése után is szeretnénk a 
sportszakköreinket fenntartani, természetesen a lehetőségeket figyelembe véve. 
1-4. évfolyam: 

• Mozogj sokat, lélegezz nagyokat! 
• Csontok és izmok 

• Mozgásszervek egészsége 

5-8. évfolyam: 
• Mozgás és egészség 
• Csontok, ízületek, izmok 

• Helyes testtartás 
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• Mozgásszervek változása kamaszkorban 
• A mozgás hatása az emberi szervezetre 

3. Szenvedélybetegségekkel való foglalkozás: 
4. évfolyam: 

• Válaszd az egészséget! 

• Egészségre káros anyagok (dohányzás, alkohol, drog) 
• Beszélgetések, rajzok, plakátok készítése 

5-8. évfolyam: 
Szenvedélybetegségek (dohányzás, alkohol, drog) 

• Beszélgetések (osztályfőnöki óra) 
• DVD filmek megtekintése, ismeretterjesztés 
• Előadások (védőnő) 
• Betegségek, káros hatások (iskolaorvos, védőnő, egészségtan- és biológia óra) 

• A nikotin, az alkohol, a kábítószer és a szervezet (egészségtan, biológia) 

• Függőség 
• A nikotin hatásának vizsgálata: pulzusra, bőrhőmérsékletre 
• Kátrány kimutatása  

Megelőzési lehetőségek, prevenciók 
• Beszélgetések (osztályfőnöki óra) 
• Előadások (iskolaorvos, iskolai pszichológus) 

• Rajzok, plakátok készítése (rajz és informatika óra) 

4. Személyes biztonság (bántalmazás és iskolai erőszak) 
1-4. évfolyamon: beszélgetések, szituációs játékok 

• Érzelmek, önértékelés, pozitív, negatív emberi tulajdonságok 
• A barátság 

• Kapcsolatok 
• Illemszabályok 
• „Ne tégy társadnak olyat…” mentálhigiénés program 

5-8. évfolyamon: 
• Kamaszok, kapcsolatok és kockázatok 
• Beszélgetések 
• Ismeretterjesztő filmek megtekintése 

• Előadások (iskolai pszichológus iskola rendőre) 
• Konfliktuskezelés (iskolai pszichológus, osztályfőnökök) 

• Szituációs helyzetek, feladatok 

5. Baleset megelőzése, elsősegélynyújtás 
Balesetvédelmi oktatással kezdjük a tanévet. Az őszi, téli, tavaszi szünetek megkezdése előtt 
felelevenítjük az ismereteket. 
1-4. évfolyamon:  

• Óvjuk egészségünket! 

• Sérülések és kezelésük 

• Segítség a bajban 
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5-8. évfolyamon: balesetek, baleset megelőzés, elsősegély-nyújtási alapismeretek 
 
Több tanító és tanár rendelkezik elsősegélynyújtó alapismeretekkel, gyakorlattal. 
Egész évben szervezett folyosói ügyeleti rendszer működik alsó és felső tagozaton egyaránt. 
 
Intézkedés baleset, sérülés esetén: 

• Sérült ellátása /szükség esetén/ 
• Mentő hívása 

• Szülő értesítése 

6. Személyi-, környezeti-, mentálhigiénia 
Személyi higiénia: 
1-4. évfolyam: 

• Helyes tisztálkodási szokások kialakítása 
• Bőr, haj, köröm, fülek és fogak tisztasága, ápoltsága 

• Tiszta, egészséges ruházat 

• Fehérnemű, felsőruházat 
• Öltözetünk gondozása 
• Fertőző betegségek 
• Fertőző betegségek oka, terjedése 

• Gyógykezelés 

• Betegségek megelőzése 

5-8. évfolyam: Beszélgetések egészségtan-, biológia- és osztályfőnöki órában, fogorvos és 
védőnő előadásai 

• Napi tisztálkodás 

• Tisztálkodás a serdülőkorban 
• Testápolás anyagai, eszközei 
• Köröm, hajápolás 

• A száj higiéniája 
• Jól ápoltság, igényes külső megjelenés 

• Kamaszkori elváltozások (szaruvastagodás, zsírosodás, mitesszer, pattanás, izzadás, 
szőrösödés fokozódása) 

• Kisfiúból nagyfiú, kislányból nagylány (egészségmegőrzés, tisztaság, lelki jellemzők) 

Évente egy alkalommal minden osztály fogászati szűrővizsgálaton vesz részt. 
Környezeti higiénia 
1-8. évfolyam: 

• Tiszta otthon 

• Háztartási munka 
• Hulladékkezelés, hulladék csökkentése 

• Környezetünk védelmében 
• Osztály tisztaságának megóvása /felelősök választása, hetesek/ 
• Virágosítás 

• Szellőztetés 
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• Megfelelő világítás 
• A környezetvédelem tudni- és tennivalói 

Mentálhigiénia 
1-8. évfolyam: 

• Testünk felépítése, működése /látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás/ 

• Érzékszerveink védelmében 
• A légzés és az egészség 
• Immunitás 
• Vigyázz a szívedre! (szívinfarktus közvetlen okai, kockázati tényezői) 

• Keringési rendszer betegségei 
• Kiválasztás 

• Idegrendszer és betegségei 
• Hormonrendszer és betegségei  
• Helyes napirend 

• Ilyen vagyok én 
• Milyennek látjuk egymást? 

• Külső, belső tulajdonságok 
• A kamaszkor és a konfliktusok 
• A reklám 

• Hogyan hatnak ránk a reklámok? 

„Lelki egészségnap” szervezése az alsó és felső tagozat tanulóinak, valamint a tanítók, tanárok 
számára /iskolapszichológus közreműködésével/. 
 
7.  A szexuális felvilágosítás és az AIDS prevenció 
7-8. évfolyam: Beszélgetések biológia és osztályfőnöki órákon, DVD filmek, iskolaorvos és 
külsős előadók előadásai 

• Szaporodás és az egyedfejlődés: férfi- és női nemi szervek, nemi működés, a 
megtermékenyítéstől a születésig, a születéstől a halálig 

• Szerelem és szexualitás (fogamzásgátlás) 
• Felelőtlen kapcsolatok és következményeik 

• Serdülőkor szexuális problémái 
• Nemi úton terjedő betegségek 
• Az AIDS, mint betegség 

• Megelőzés fontossága, lehetőségei 

Egészségfejlesztés követelményei: 
• Helyes viselkedés szabályainak elsajátítása 
• A jó és rossz tulajdonságok felismerése: önismeret és önuralom kialakítása 

• A közösségbeli „szerep” felismerése, a tolerancia, empátia és a pozitív gondolkodás 
kialakítása 

• A jó emberi és baráti kapcsolatok kialakítása és a problémák konfliktusmentes megoldására 
való igény 

• Az egészségmegőrzés alapvető feltételeinek ismerete, helyes napirend kialakítása 
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• Az egészséges táplálkozás aktuális elveinek ismerete 
• Az elsősegélynyújtás alapelveinek elsajátítása 
• Káros szenvedélyek negatív hatásainak ismerete 

• A testi higiénia iránti igény kialakítása 
• A rendszeres testmozgásra való igény kialakítása 

• A környezet egészségre káros hatásainak ismerete 
• Az egészségért és az egészséges környezetért folyó törekvésben való aktív részvétel 

igényének kialakítása 

Egészségfejlesztés módszerei: 
• Meggyőzés 

• Szituációs játékok, feladatok 
• Beszélgetés 

• Előadás 

• Audiovizuális technika 
• Pedagógus által irányított kutatás (pályázat írása, kiselőadás készítése) 

• Séta és tanulmányi kirándulás 
• Faliújság, rajzok, plakátok készítése 

• Projekt munkák 

• Projekt nap (Egészségnap) 

Egészségfejlesztés a szülői házzal együttműködve: 
• Mindkét fél célja megegyezzen 
• Az együttműködés legyen rendszeres /szülői értekezlet, fogadóóra/ 

• A kapcsolatot türelem és tapintat jellemezze 
• Minden családot egyénileg kell megközelíteni 

 

Egészségnevelési alapelvek 

 
Mindennapos iskolai egészségnevelő feladatok: 
1, Személyi higiénés nevelés, diszkréten pl.: bőr, haj, köröm, fül, tisztításának ellenőrzése 
anélkül, hogy a tanuló észrevenné /szemrevételezés/. 
2, Környezethigiéniára nevelés: 

• az osztály tisztaságának megóvása, virágosítás szellőztetés a hetesek segítségével 

• ülésmód kialakítása, tanterem megfelelő megvilágítása 

• Iskolai baleset-megelőzés / iskola bejárása, baleseti források összeírása/ 

• Beteggyanús tanulók orvoshoz irányítása 

• Tanterem, folyosó tisztaságának megőrzése /folyosóügyeleti rend kialakítása/ 

• Beszámolástól való félelem feloldása 

• Napközis étkeztetés rendjének kialakítása /figyelembe véve a tanítás befejezését/ 
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(kézmosás, szalvéta használata) 

• Tanácsadás: 

• fiú-lány kapcsolat 

• dohányzás mellőzése 

• alkohol-, drogfogyasztás káros hatásairól 

• sérültek segítése /ha van az osztályban/ 

Ezekből adódik a pedagógus feladata, felelőssége és a tanulók egészségének megvédése. 
 

Osztálykirándulás: 
Az osztályfőnök feladata a szülők felvilágosítása, hogy a gyerekek közösen vegyenek 

részt a kirándulásokon, ahol a mozgáslehetőségeket és a szabad levegőn való részvételt 
biztosítani tudják, és tudásukat gyarapítják. 
 
 
Lelki egészségvédelem: 

Az iskolában pszichológus dolgozik, aki magatartási, illetve pszichés zavarokkal 
küszködő gyermekekkel foglalkozik. A lelki egészségvédelem legfőbb feladata a kedvezőtlen 
pszichés helyzet mielőbbi felismerése, visszaszorítása, korrigálása. Lényeges, hogy a pedagógus 
időben felfigyeljen a „vészjelekre”, és ezek az alábbiak lehetnek: 

• tartós alkalmazkodási nehézség 

• furcsa viselkedés 

• külső testi jelek 

• álmosság, figyelemcsökkenés 
• elzárkózás a közösségtől 
• feltűnő igény a beszélgetésre, szeretetre 

Tennivalók a beteg gyermek esetén: 
• Szülőt értesíteni /telefonon/. 
• Gyógyszert a pedagógus nem adhat a tanulónak! 

• Egyedül a tanulót ne engedheti haza! 
• A helyzetnek megfelelően mentőt hív. 

Iskola egészségügyi ellátását: 
• Az iskolaorvos 
• Védőnő 

• Fogorvos 

• Fogászati asszisztens végzi 
A tanulóknak egészségügyi törzslapjuk van. Az iskolaorvos és a védőnő által végzett 
munka a következőképpen alakul: 
Szeptember: 
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• Törzslap átvétele az óvodától 
• Első osztályosok vizsgálata /súly, magasság, gerinc/ előadás és beszélgetés a 

védőnővel. 

• Testnevelés alól felmentett tanulók számba vétele 
• 6. oszt. törzslapozó E.Ü. vizsgálata 

• DT oltás 
• Általános vizsgálatok 

• Személyi higiéné ellenőrzése 
• Veszélyeztetettek nyilvántartása 
• Fertőző betegségek: előadás 8. évfolyamosoknak. 

• Szülők tájékoztatása az oltásokról 6.és 8. évfolyamon. 
Október: 

• DI-TE pótoltás 

• Előzetes belgyógyászati vizsgálat elvégzése 
• Oltások 

• 8. osztályban Hepatitisz-B I. oltás 
• pótoltás 

• gyógytorna kimutatása (október 15-ig) 
• 6. oszt. MMR oltás 

November: 
• 3. osztályosok szűrővizsgálata / súly, magasság, látás, színlátás, hallás 

mozgásszervek/ 

• RR tisztaságvizsgálat (vérnyomás) 

• Pediculáris szűrés (tetű) 
December: 

• 2. évfolyamnak biztonságos közlekedés, környezetvédelem, kiscsoportos 
beszélgetés. 

Január: 
• 8. osztályban: pályairányítási szempontból vizsgálat 

• Szükség szerint szakrend. Irányítás 
• Elmaradt vizsgálatok pótlása 

• Tisztaság, élelmezés ell., családlátogatás 
Február: 

• 5. osztályban (11 évesek) Szűrővizsgálatok előkészítése, elvégzése 

• Továbbtanulási lapok véleményezése, továbbküldése 
• Fokozott gondozást igénylők ellenőrzése 
• Veszélyeztetettek orvoshoz irányítása 

• Előadás a serdülőkori változásokról, tisztasági vizsgálat 
Március: 
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• 7. osztályban 
• szűrővizsgálat előkészítése, lebonyolítása 

• leletek visszakérése 
• tisztasági vizsgálat 

• gyógytestnevelés ellenőrzése 

• 8. osztályos Hepatitis B II. oltás (előkészítése, elvégzése, dokumentumok) 
Április: 

• 4. osztályosok orvosi vizsgálata 
• elmaradt vizsgálatok pótlása 
• speciális szűrések elvégzése 

• ambuláns rendelések 
Május: 

• Testnevelési csoportokba besorolás 

• Más szakterületre irányítottak vizsgálata 
• Challenge Day 

• Tisztasági vizsgálat 
• Egészségileg veszélyeztetettek ellenőrzése 

Június: 
• Üdülés előtti vizsgálatok elvégzése 

• Táborozás előkészítése 

• E.Ü. jelentés készítése 
 

Környezeti nevelési elvek 

 

Iskolánk 2008 óta viseli az ÖKO - iskola címet, ami magában foglalja, hogy fontosnak tartjuk a 
fenntarthatóság törekvéseit. 
 

1. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

• Tevékenységeinkben hangsúlyos a tanulók természetismeretre, a környezet védelmére 
irányuló nevelése, és az ehhez fűződő érzelmi viszonyulások, értékek pedagógiai 
eszközökkel történő formálása. 

• Nevelési tervünk alapját a JELES és ZÖLD napokról való megemlékezések adják. A 
hagyományok tiszteletét egy sajátos környezettudatos szemlélet kialakításával kívánjuk 
elősegíteni. A tantestületben van ÖKO - munkaközösség, amelyben a technikai 
dolgozókat is képviselik, illetve a diáktanácsban van környezetvédelmi felelős. Iskolánk 
valamennyi dolgozója komolyan veszi a környezettudatos magatartás formálását. 
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• Iskolai környezetünket megfelelően használjuk (takarékosság, tisztaság, rongálások 
elkerülése, szépítés, építés). A növények, az iskolakert és a madarak gondozásával, az 
örökbefogadott iskolán kívüli zöld területek ápolásával, szépítésével a környezetünk iránti 
elkötelezettségünket érvényesítjük. 

• Tanulóink az életkoruknak megfelelő szinten foglalkoznak a környezet megóvásának 
szempontjából legfontosabb ismeretekkel: a környezet fogalmával, a földi rendszer 
egységével, a környezetszennyezés formáival és hatásaival, a környezetvédelem 
lehetőségeivel, lakóhelyünk természeti értékeivel, lakóhelyünk környezetvédelmi 
feladataival kapcsolatosan. 

2. Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 
a) a Helyi tantervben szereplő környezetismeret, természetismeret, biológia, kémia, földrajz, 

rajz, technika tantárgyak tananyagai és az osztályfőnöki órák adta lehetőségek. 
Pedagógusaink szívesen alkalmazzák a projekt-módszert, ahol tanár - diák-szülő 
együttműködésével szerezhetnek új tapasztalatokat, juthatnak új információkhoz 
tanulóink.(Tantárgyi projekt, tantárgyakat összekötő vagy iskolai projekt.) 

b) a környezeti nevelést szolgáló egyéb, tanórán és iskolán kívüli lehetőségeink: 

• Minden évben tisztasági verseny zajlik, részt veszünk a „Tiszta, virágos iskoláért” 
akcióban.  

• Autómentes világnapon kerékpártúrát, KRESZ- versenyt szervezünk. 
• Szorgalmazzuk a környezetbarát közlekedést. 
• Sulitúra szervezése, megvalósítása. 

• „Takarítsuk ki Óbudát!” környezetvédelmi programon való részvétel. 

• TE SZEDD! akcióban való részvétel. 

• Az állatok világnapján osztályonkénti projektek zajlanak, színvonalas tablók, 
fogalmazások, versek születnek. Az alsós osztályok „Védett állat vagyok”címmel 
jelmezversenyt hirdetnek. 

• November végén tiltakozó akciót szervezünk a túlfogyasztás ellen, a ”Ne vásárolj 
semmit!” napon. Nejlon-fát készítünk és osztályonként felakasztunk rá egy-egy zacskót, 
jelezvén, hogy ma a vásárlásra fordított időt inkább sporttal, szüleinkkel, barátainkkal 
töltjük el. 

• Madáretetőt készítünk. 
• A Víz Világnapjához kapcsolódóan ásványvíz kóstolási lehetőség. 

• A Föld Napján témanap TOTÓ kitöltése, plakátok készítése, plakátok készítése, részt 
vesszük a Békásmegyeri Közösségi Ház környezetvédelmi programjain. 

• A Föld napján a föld értékeiről, a körforgásról, a fenntarthatóság lényegéről tartunk 
témahetet. 

• Erdei iskolát szervezünk, ahol a tananyagot környezetvédelemmel kapcsolatos 
projektekkel mélyítjük el. 

• Iskolánk közvetlen környezetét örökbe fogadtuk, kialakítottunk egy gyönyörű parkot, 
amit tanulóinkkal együtt tartunk rendben. 
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• Iskolakertet alakítottunk ki, felosztottuk az osztályok között, és tananyaghoz, 
projektekhez kapcsolódóan vesznek részt a gyerekek a kerti munkálatokban. 
(ásnak, gereblyéznek, ültetnek, gyomlálnak, betakarítanak) 

• Komposztálókat állítottunk fel a kert végében, így a szerves hulladékokat is külön 
gyűjtjük. 

• Esővízgyűjtőt használunk. 

• Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, a folyosókon erre kihelyezett gyűjtőkbe. 
• Kibővült a hetesek feladata: ők ellenőrzik a csöpögő csapokat, figyelik a hulladékok 

szelektív válogatását, lekapcsolják a feleslegesen égő villanyt, figyelemmel kísérik a zöld 
jeles napokat, ők viszik le az almacsutkákat és egyéb szerves hulladékot a komposztálóba. 

• Kapcsolatot ápolunk helyi civil szervezettel, az Óbor-körrel. Részt veszünk a takarítási 
akcióiban, ők pedig segítenek az örökbefogadott területek munkálatainál, illetve egy-egy 
előadást, bemutatót tartanak a természetvédelemmel és a helyi értékek védelmével 
kapcsolatosan. 

• Csatlakoztunk a Madarász Suli programjához, ahol alsó tagozatosaink terepen 
ismerkednek környezetünkben élő madaraink életével. 

• A Madártani Egyesülettel is együttműködünk. 
• Havonként szervezünk természetjárást tanulóinknak és a szüleiknek./Róka-hegy, Kis-

Kevély, Nagy-Kevély stb. 
 

Környezeti nevelés az alsó tagozaton:  
Az időjárás elemeinek (napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék) megfigyelése. A 
víz megjelenési formái a természetben. 

• Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, helyi szokások. 
• A közvetlen környezetben előforduló gyakori állatok és növények megfigyelése. Elemi 

ismeretek a növénygondozásról. 

• Természethez kapcsolódó élmények kifejezése rajzban, festményben, szobrokban. 
Természetes anyagok gyűjtése. 

• Díszítés, a környezet szépítése. 
• A természetes és mesterséges környezet tárgyai, azok anyagai. A természetes anyagokhoz 

kötődő mesterségek. 

• A gyalogos közlekedés szabályai. 
• A mindennapi életből, a természeti környezetből vett témán alapuló rövid szépirodalmi 

művek megismerése élmények, tapasztalatok megfogalmazása. 

• Szabadidős sporttevékenységek, az időjárás elemeinek közvetlen megtapasztalása. 
• Ünnepkörök dalai, dalos játékok, a természet megjelenése a dalokban, játékokban. 

• Március 22.  Megemlékezés a víz világnapjáról. Kirándulás vízpartra, a víz 
minőségének vizsgálata. TÉMANAP 

• Április 22.  A Föld napja. Rajzok készítése, szövegek, versek, dalok a 
természetről. 
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• Május 10.  Madarak és fák napja. Közvetlen környezetünkben élő állatok és 
növények megfigyelése, rajzolása. 

• Szeptember 23 Takarítási világnap. Szemétgyűjtés, közvetlen környezetünk szépítése, 
rendezése. TÉMANAP 

• Október 4.  Állatok világnapja. Kisállatok bemutatása, kiállítása. 

• Érzékszerveink szerepe a környezet megismerésében. A környezetben előforduló 
anyagok érzékelhető tulajdonságai. Mérhető és nem mérhető tulajdonságok. 

• Életműködésünk főbb jellemzői. A környezet szervezetünkre gyakorolt leggyakoribb 
ártalmas hatásai (napsugárzás, hő, zaj, levegő, talaj, erős fény, a képernyő) hatása. 

• A közvetlen természeti és mesterséges környezet szemlélése, jellegének leírása. 
• Az otthon tisztasága, szennyező forrásai. Környezetünk tisztasága szennyezettsége. A 

lakóhely levegőjének, vizeinek tisztasága, szennyezettsége. Szennyező források a 
környezetben, a szennyezés hatása az élőlényekre, az emberre. A megelőzés, a védekezés 
lehetőségei. 

• Különválogató hulladékgyűjtés (papír, műanyag, elem stb.) 

• A környezet szennyeződése miatt kialakuló veszélyhelyzetek felismerése. 
 
Környezeti nevelés az felső tagozaton:  
Szaktárgyi célok: 

• A szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (pl.: ember és 
környezete, kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának mérési módszerei) 

• a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a környezetszennyezés hatása 
a természeti-, és az épített környezetre, az emberre); 

• tanórán kívüli szakórák szervezése; 

• természetvédelmi versenyekre felkészítés; 

• a számítógép felhasználása a tanórákon. 

 

 

 
A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatellátás módja 

 
Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból hátrányos helyzetbe került tanulókra, 

akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, amely biztosíthatja iskolai sikerességüket.   
Intézményünk a következőket teszi az esélyegyenlőség megteremtése érdekében:  

• kulcskompetenciák fejlesztését, hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatását és 
alkalmazását a tanórákon,  

• partnerközpontú nevelést  
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• méltányos és egészséges tanulási környezet kialakítást,  
• a differenciáló módszerek alkalmazását,  

• a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók integrált 
nevelését,  

• a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosítását,  

• környezettudatos szemléletű oktatás-nevelést,  
• egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakítását,  

• személyiségfejlesztést és közösségépítést, a tanulási attitűd pozitív átformálását,  
• a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését. 

 
Minden pedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében.  

A gyermekvédelmi felelős alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok és osztályfőnökök 
gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját.  

 

1. Általános gyermekvédelmi feladatok 
• A tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, 

amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak. 

• Jól látható helyen közzétenni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontos intézmények 
nevét, címét, telefonszámát. 

• Családlátogatáson feltárni a veszélyeztetettség okait.  

• A veszélyeztető okok megléte esetén értesíteni a gyermek jóléti szolgálatot.  
• Segíteni a Gyermekvédelmi Központ tevékenységét. 

• Anyagi veszélyeztetettség esetén gyermekvédelmi kedvezmény megállapítását 
kezdeményezni.  

• Tájékoztatót nyújtani a tanulók részére szervezett szabadidős programokról.  

 

3. A gyermekvédelem tevékenységi formái, módszerei, eszközei, eljárásai, szolgáltatásai 
A gyermekvédelmi tevékenység, három területre terjed ki: a gyermek fejlődését 

veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. 

Veszélyeztető okok megelőzése 
• Egyetlen tanulót sem érhet hátrányos megkülönböztetés származása, anyagi helyzete, 

vallása, illetve más oknál fogva. 

• Minden tanuló számára biztosítani kell a fejlődéséhez szükséges feltételeket.  
• Az iskolának rendszeres kapcsolatot kell tartani a családdal.  

• Segíteni kell a tanulási szervezetek, DÖK létrejöttét és működését. 
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• Meg kell ismertetni a tanulókat jogaikkal, véleménynyilvánítási lehetőségeikkel.  
• Biztosítani kell, hogy az oktatás és nevelés biztonságos és egészséges környezetben 

folyjon.  

• A tanuló jogait tiszteletben kell tartani.  
• Biztosítani kell a család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezést, 

tanszerellátást, napközi, tanulószobai ellátást. 

• A tanuló joga, hogy testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-vagy más fogyatékosságának 
megfelelő pedagógiai ellátásban részesüljön.  

• Az iskolának együtt kell működni a gyermekvédelemmel foglalkozó más hatóságokkal.  

• A szenvedélybetegségek megelőzése, gyógyult szenvedélybeteg tanulók beilleszkedésének 
elősegítése.  

• Az iskolának biztosítania kell a napközi otthoni, tanulószobai ellátást, a gyermekétkeztetés 
megszervezésével. 

 

• A veszélyeztető okok feltárása 
A gyermekvédelmi felelős célja, hogy a gyerekek problémáit az iskola és a Gyermekvédelmi 

Központ minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. 

• Fel kell ismerni, fel kell tárni a tanulók problémáit. Meg kell keresni a problémák okait. 

• Segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához. 
• Jelezni kell a felmerült problémát a Gyermekvédelmi Központ szakembereinek. 

A veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekek körülményei között sok a hasonlóság, de 
mégsem sorolhatók azonos kategóriába. Hátrányos helyzetű tanulóknak azok tekinthetők, akiket 
különböző környezeti tényezők akadályoznak az adottságaikhoz mért fejlődési lehetőségük 
elérésében, elsősorban kulturális, tanulmányi szempontból. Vagyis a hátrányos helyzet 
következménye a tanuló esélyegyenlőtlensége, míg a veszélyeztetettségé a tanuló 
személyiségének károsodása. 

• A veszélyeztető okok megszüntetése 

Az iskola és a pedagógusok feladatai közé tartozik a tanulót veszélyeztető okok 
megszüntetése. Az intézménynek együtt kell működnie a Tankerülettel, gyermekorvossal, az 
Óbudai Családi Tanácsadóval, a Gyermekvédelmi Központtal, a Nevelési Tanácsadóval, 
rendőrséggel, a bírósággal, az ügyészséggel, a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi 
szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal. 

Az oktatási intézmény a veszélyeztetettségre utaló jeleket észlelve értesíti a Gyermekvédelmi 
Központot, hogy az megtehesse a szükséges lépéseket a veszélyeztetettség megszüntetése 
érdekében. Az iskola feladata, hogy külső segítség igénybe vétele mellett az iskolán belül is 
törekedjen veszélyeztetettség megszüntetésén, ellensúlyozásán. 
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• Pedagógiai tevékenységek a gyermekvédelem céljainak megvalósítására: 
1. indulási hátrányok csökkentése 

2. felzárkóztató foglalkozás 
3. tehetséggondozó foglalkozás 
4. differenciált oktatás és képességfejlesztés 
5. pályaválasztás segítése 
6. egyéni tanácsadás szülőnek, tanulónak 
7. egészségvédő és mentálhigiéniás programok szervezési (védőnő segítségével) 
8. családi életre való nevelés 
9. napközi és tanulószobai foglalkozások 
10. iskolai étkezés lehetősége 
11. egészségügyi szűrővizsgálat (védőnő, orvos) 
12. a tanulók szabadidejének szervezése (iskolai sportkör, kirándulások, szakkörök, múzeumi, 
művészeti előadások látogatása, klubdélutánok, táncos rendezvények) 
13. együttműködés a szülői házzal, családlátogatás 
14. tájékoztatás az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekjóléti Központ tevékenységéről. 
 
Az intézményben folyó gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységek elvégzéséért alapvetően 
az intézmény vezetője felel.  
A gyermekvédelmi munka koordinálója a gyermekvédelmi felelős. 
A munkájához szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja. 

• A gyermekvédelmi felelős minden tanév elején írásban tájékoztatja a szülőket és a tanulókat 
saját tevékenységéről, a gyermekvédelmi intézményekről.  

• Jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények címét, 
telefonszámát.  

• Minden tanév elején elkészíti az iskola gyermekvédelmi munkatervét. 

• Munkájáról minden félév végén beszámolót készít, és azt ismerteti a nevelőkkel. 
• Munkáját az intézményvezető utasításai alapján végzi. A gyermekvédelemmel kapcsolatos 

intézkedéseiről tájékoztatja az iskola intézményvezetőjét.  

• Rendszeres a kapcsolata a nyilvántartott tanulók osztályfőnökeivel és napközi nevelőivel. 
• Rendszeres kapcsolatban áll a kerület gyermekvédelmi intézményeivel, a polgármesteri 

hivatallal és a Tankerülettel. 
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A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 
 

a) Hagyományőrző tevékenységek 

• Fontos feladat az iskola névadójának, Pais Dezső emlékének ápolása. Ezt szolgálja az 
évenkénti megemlékezés március 20-án a névadó születésnapjáról. Ezen a napon 
iskolai kereteken belül felelevenítjük munkásságát, életútját. A nyolcadikos tanulók a 
Farkasréti temetőben található sírján koszorút helyeznek el. 

• Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő 
alkalmakkor: 1956. október 23-a évfordulóján, 1848. március 15-e évfordulóján, 
karácsonykor, a gyermeknapon, illetve a 8. osztályosok ballagásakor.  

• Minden tanév folyamán az osztályok megemlékezést tartanak október 6-án, a magyar 
kultúra napján, a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapján, a 
költészet napján, a holokauszt áldozatainak emléknapján, a Föld napján és a nemzeti 
összetartozás napján. 

• Ötévenként megünnepeljük az iskola fennállásának évfordulóját, melyre meghívjuk 
névadónk élő hozzátartozóit. 

• Minden tanév végén iskolai gála keretében tanulóink műsort adnak a szülőknek. 
b) Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a 

tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában 
diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 5-8. osztályokban 
megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A 
diákönkormányzat tevékenységét az iskola intézményvezetője által megbízott pedagógus 
segíti. 

c) Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén – lehetőség van napi háromszori 
étkezése vagy ebédelésre. Az étkezési térítési díjakat az iskola által meghatározott módon 
kell befizetni.  

d) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb 
kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását 
az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató 
foglalkozások segítik.  
• Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére felzárkóztató órát szervezünk. 

• A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge 
eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére 
képességfejlesztő órákat tartunk magyar nyelv és matematika tantárgyakból.  

• További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő 
igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az 
iskola nevelőtestülete dönt.  
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• A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni 
foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti két órában elsősorban 
azok a tanulók vesznek részt,  
- akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt szükségessé 

teszi, 
- akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot. 

e) Iskolai sportkör.  Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden 
tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók 
mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az 
iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

f) Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek 
fejlesztését szolgálja. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola 
lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 

g) Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a 
különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában 
évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli 
versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, 
illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a szaktanárok végzik.  

h) Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Az iskola nevelői a tantervi 
követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók 
számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) szerveznek. A projektoktatás egy 
iskolai napon legalább három órát meghaladó foglalkozás vagy több iskolai órán, tanítási 
napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek során – elsősorban – a tantárgyi 
rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása történik egy-egy témakör köré 
csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle tevékenységre építve. A 
hosszabb (több napos, egy hetes) témahetet (projekthetet) a tanulócsoportok – ismereteket 
összegző vagy művészeti – bemutatója zárja. Iskolánkban évente ismétlődnek azok a 
téma napok, amelyek a katasztrófavédelemmel, az egészségvédelemmel, az 
elsősegélynyújtással, a természet- és környezetvédelemmel, iskolánk névadójával, illetve 
a honismerettel kapcsolatos ismereteket dolgozzák fel. A hosszabb (több napos, egy 
hetes) témaheteken feldolgozásra kerülő ismereteket a nevelők szakmai munkaközösségei 
az iskola éves munkatervében határozzák meg. 

i) Tanulmányi kirándulások. A lakóhely és környékének természeti, történelmi, kulturális 
értékeinek megismerése céljából tanórán kívül a környéken is szervezünk gyalogos 
kirándulást a tanulóink részére. 

 



96 
 

j) Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 
teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy 
alkalommal osztálykirándulást szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel 
önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskolát támogató 
alapítvány segítséget nyújt, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális 
körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – 
gyermekei is részt tudjanak venni. 

k) Erdei iskolák, táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a 
táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei 
iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik, 
illetve az iskolai szünidőkben szervezett táborozások. Az erdei iskolai foglalkozásokon és 
a táborozásokon való részvétel önkéntes. Erdei iskolát az alsó tagozaton szervezünk 
/három nap, két éjszaka./ Nyáron az iskola minden tanulója jelentkezhet ÖKO - táborba. 
A tábori jelentkezés önkéntes, a költségeket a szülők állják. 

l) Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 
nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők 
anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, 
kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos 
rendezvények stb.) A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő 
költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél 
jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális 
körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – 
gyermekei is részt tudjanak venni. 

m) Iskolai könyvtár.  A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható 
iskolai könyvtár segíti. 

n) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók 
igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 
létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – 
tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

o) Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola 
nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- 
és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. A beiratkozáskor, 
átiratkozáskor tanuló, kiskorú esetében a képviseletére jogosul személy, írásban 
nyilatkozik, hogy a hit- és vallásoktatást vagy az etika oktatást választja. A 2-8. 
évfolyamon az erre vonatkozó nyilatkozatot az előző tanév március 31-ig meg kell tenni. 
Az első évfolyamról az adott tanév beiratkozási napján kell nyilatkozatot tenni. Az iskola 
biztosítja a helyszínt, a választott egyház pedig a foglalkozást tartó személyt.  
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Könyvtár-pedagógiai program 
 

A könyvtárhasználati fejlesztés struktúrája 
Az információs műveltség, azon belül a könyvtárhasználati tudás fejlesztése nem egyetlen 
„tantárgyba zárva” alakítható. Az új NAT-ban három tudásszervezési szakaszban oldható meg: 

1. Alapozó szakasz – alapismeretek elsajátítása 
2. Szakterületi alkalmazás, elmélyítés, bővítés 
3. Rendszerező szakasz 

 
A könyvtárostanár az első és harmadik szakaszért felel (évi 4-8 órában) 
A középső rész a teljes tantestület feladata. 
A könyvtárpedagógiai program segíti, hogy összhangban valósuljon meg a fejlesztés a központi 
tantervi elvárások helyi szintű megvalósításával. 
A KPP elkészítése és megvalósítása a tantestület minél szélesebb körű együttműködését kívánja. 
A NAT4-ben az informatika műveltségterület ad helyet a fejlesztés alapozó és rendszerező 
szakaszának. Kiemelt fejlesztési terület a tanulás tanulása, amelyet az anyanyelvi és digitális 
kompetenciák erősítik. 
Külön követelményként jelenik meg a forrásmegjelölés és a bibliográfiai hivatkozás ismerete. 
Hangsúlyt kap az etikai, szerzői jogok védelme. 
 
Kiemelt nevelési cél: 
A tanuló váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre. 
Minden tudományterületnek megvan a maga logikája és tájékoztatóapparátusa. A hatékony 
információkeresésre szakterületenként lehet felkészíteni a tanulókat. Az önálló tájékozódás 
igényének felkeltéséhez szükség van minden szaktanár ez irányú munkájára. 
A tanulás tanítása követelmény. Minden pedagógusnak „meg kell tanítania,(…) hogyan 
használhatók a könyvtári és más információforrások” / 110/2012.kormányrendelet, 10644. 
A könyvtáros-tanárnak a szövegek és a digitális eszközök, források használatát egyaránt meg 
kell tanítania, s a tanulók figyelmét az információra, annak tartalmára kell irányítania. 
Az információforrások a nemzeti műveltség, a nemzeti értékek és az egyetemes kultúra 
megismerésének alapvető forrásai. 
A tanulók erkölcsi érzéke jól fejleszthető az információval való munka etikai kérdéseinek 
megvitatásával pl. hagyományos, új értékek, hitelesség, szabálykövetés. 
Az önismeret, a lelki egészség és a társas kapcsolati kultúra  is fejleszthető az egyéni és 
csoportos problémamegoldást igénylő könyvtári feladatokkal. 
A fenntartható fejl ődés, a globális gondolkodás fejlesztését szolgálja a könyvtári rendszerben 
hatékonyan működő dokumentumgazdálkodás bemutatása (elektronikus könyvtári szolgáltatások 
alkalmazásával papír-, energia- és költségtakarékos információs munkafolyamatok ismerete). 
Médiatudatosságra való nevelés – dokumentumtípusok gyakorlatközpontú megismerése. 
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Hatékony, önálló tanulás – a könyvtári informatika tanulása hozzásegíti a tanulót, hogy lássa az 
információkeresés folyamatának és a tanulás folyamatának kapcsolódási pontjait tanulási 
stratégiájának fejlesztésében. 
A forrásalapú tanulás lényege: a tanulók cselekvő módon, maguk értelmezik és dolgozzák föl a 
szövegeket, képeket, hangokat, dokumentumokat, majd ezekre építve oldanak meg feladatokat, 
problémákat, ezeket felhasználva alkotnak. 
A könyvtár térelrendezése, eszközei alkalmassá teszi az együttműködést igénylő munkák 
megvalósítását.; jól támogatva a kooperatív  tanulást. 
A könyvtár állománya segít a tanulók saját képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő 
tartalmú forrásokkal dolgozni; lehetőség nyílik a pedagógusok számára az SNI-s és a tehetséges 
tanulókkal való órai és tanórán kívüli munkákhoz. 
A könyvtár felkeltheti a tanulók érdeklődését, motiváló erővé válhat. 
A tanulók felkészítésével, a tananyaggal szemben elvárás az, hogy kövesse a tudományok 
fejlődését, aktuális legyen. A könyvtárak szolgáltatásai segítenek ebben – elektronikus 
forrásokhoz való hozzáférés, tartalomfigyelő szolgáltatás. 
A könyvtári állomány fejlesztése nem áll meg egyes tudományok határain, komplexen 
használhatók forrásaik. Így projektszerű, tantárgyközi témák tanórai és tanórán kívüli 
feldolgozására alkalmas. 
 
A könyvtárhasználat óraszáma az alapfokú oktatásban 
1–4. évfolyam 5–6. évfolyam 7–8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 
Magyar nyelv és irodalom 
Informatika  

Magyar nyelv és irodalom 
Informatika  

2+4+4+6= 18 magyar 
2+2=4 informatika 
5+4=9 magyar 
3+2=5 osztályfőnöki (javaslat) 

6+8= 14 informatika 
4+4= 8 magyar 
2+2 =4 osztályfőnöki 
(javaslat) 

összesen: 18 óra Összesen: 13/5/ óra Összesen: 22/4/óra 
  
1. osztály Óraszám: 2 óra 

Óra Téma Ismeretanyag, fogalmak Az órát vezeti 
/befogadó tantárgy/ 

1. Látogatás az iskolai 
könyvtárban 
A könyvtár terei, 
szolgáltatásai. 
A könyvkölcsönzés 

Helyes viselkedés a könyvtárban. 
A könyvtár használata. 
Könyveink eszmei, anyagi értéke. 
Eligazodás a könyvtárban. 
A kölcsönzés módja, szabályai. 

könyvtárpedagógus 
 
 
 
/magyar nyelv és irod./ 

2. Mit gyűjt a könyvtár? 
 
Válogatás a korosztálynak 
készült könyvekből: 
leporellók, képeskönyvek, 
mesekönyvek 
 
 

Gyermekkönyv-típusok: 
 - képeskönyv, mesekönyv, 
gyermeklexikon. 
A gyermeklexikon használata. 
Önálló feladatvégzés lépéseinek 
gyakorlása: kérdésekre válasz keresése 
szövegből, szavak magyarázata. 
Válogatás a mesekönyvek között. 

könyvtárpedagógus 
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Meseválasztás /Kedvenc mese, meserészlet rajzolása./  
 
/magyar nyelv és irod./ 

 
2. osztály Óraszám: 4 óra 

Óra Téma Ismeretanyag, fogalmak 
Az órát vezeti 
/befogadó 
tantárgy/ 

1. A könyvtárhasználat 
szabályai 

A könyvtárhasználat szabályai. 
A könyvtári rend megőrzése. 
A könyvek rendje (szépirodalom, 
ismeretterjesztő/ismeretközlő). 
A betűrend szerepe. 

könyvtárpedagógus 
 
 
/magyar nyelv és 
irod./ 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

A könyv részei és adatai: 
 
  - formai elemek, 
  - tartalmi elemek, 
 
  - főbb adatok. 
 
 
„Mit mesélnek magukról 
a könyvek?”  
A könyv témájának 
megállapítása. 
. 
 

. 
A könyv részeinek és főbb adatainak 
megkülönböztetése: 
- könyvtest, kötéstábla, gerinc, lapszám; 
- tartalomjegyzék, címlap, illusztráció, 
  fejezet; 
- szerző, cím, kiadó neve, kiadás helye, ideje  
Gyermekkönyv témájának megállapítása a cím 
és az illusztrációk segítségével. 
Eligazodás a könyvekben tartalomjegyzék 
alapján. 
 Mesegyűjtők, mesegyűjtemények keresése 
betűrend szerint.  
Gyűjteményekben keresés szerző és cím 
szerint. 

könyvtárpedagógus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/magyar nyelv és 
irod./ 

4. Lexikonhasználat 
 
Ablak – Zsiráf, 
JátSzótárs Képes 
Diákszótár 
 
 
Gyermekújságok 
jellemzői 

Tájékozódás a gyermeklexikon betűrendjében. 
Gyermeklexikon szerkezete, használata. 
A címszó, szócikk, hasáb fogalma. 
Megadott címszavak keresése, szócikkekhez 
címszó keresése/rajzolása. 

könyvtárpedagógus 
 
 
/magyar nyelv és 
irod./ 

 

A továbbhaladás feltételei 
Felismeri a könyv főbb formai és tartalmi elemeit, meg tudja állapítani szerzőjét és címét 
Gyermekkönyv témájának megállapítása a cím és az illusztrációk segítségével 
Segítséggel keresni tud a gyermeklexikon betűrendjébe. 
 

3. osztály Óraszám: 4 óra 

Óra Téma Ismeretanyag, fogalmak Az órát vezeti 
/befogadó tantárgy/ 

1 
 
 

Az 1-2. osztályban 
tanultak ismétlése 
 

A könyvtár gyűjtőköre. 
Könyvtári rend. 
A könyv részei és adatai. 

könyvtárpedagógus 
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2. 
 

 
Könyvek keresése a 
szabad-polcon szerző és 
cím szerint 
 

/Kiemelten: szerző, cím, oldalszám; 
betűrend./ 
Adatok, információk gyűjtésének, célszerű 
elrendezésének módja 

 
 
/magyar nyelv és 
irod./ 

3. Szépirodalmi és ismeret-
terjesztő művek témájának 
megállapítása (cím és 
tartalomjegyzék alapján) 
és csoportosításuk a főbb 
állományrészek szerint 

 A könyvek tartalmi csoportjai: 
szépirodalom, ismeretterjesztő irodalom 
Kézikönyvek jelentősége /Lexikon, szótár/ 
Sorozatok az ismeretterjesztő műveknél. 
Tájékozódás a gyermekkönyvek között. 

könyvtárpedagógus 
 
 
/magyar nyelv és 
irod./ 

4.  Ismeretlen szavak 
értelmezése 
gyermeklexikon és 
értelmező szótár 
segítségével. A magyar 
helyesírási szótár 
használata  

 
A szótárak szerkezeti jellemzői, használata. 
A betűrend szerepe. 
Magyar értelmező kéziszótár. 
Magyar szinonimaszótár. 
Helyesírási kézszótár. 

könyvtárpedagógus 
 
 
 
/magyar nyelv és 
irod./ 

 
A továbbhaladás feltételei 

• Eligazodás a könyvtár tereiben és a gyermekkönyvek között 

• A könyv témájának megállapítása a főbb tartalmi és formai elemek segítségével 
• Az ismeretterjesztő és szépirodalom megkülönböztetése 
Címszavak keresése a gyermeklexikon és szótár betűrendjében 
 
4. osztály Óraszám: 6 óra 

Óra Téma Ismeretanyag, fogalmak 
Az órát vezeti 
/befogadó tantárgy/ 

1-2. Látogatás a lakóhelyi 
gyermekkönyvtárban 
 
 
 
 
 
 
 

 
Megadott szempontok alapján a könyvtár 
megfigyelése, a tapasztalatok feljegyzése 
Az iskolai és gyermekkönyvtárról szerzett 
tapasztalatok összehasonlítása, hasonlóság, 
különbség rögzítése írásban, rajzban 
Magyar Értelmező Kéziszótár 
Lexikonok, térképek, szótárak használata 

könyvtárpedagógus 
 
 
 
 
 
 
könyvtárpedagógus 
magyar nyelv és irod./ 

3. Gyermekek részére 
készült gyermeklapok, 
gyermekrovat 
Tappancs, Tudorka 
National Geographic 
Kids 

Könyv és folyóirat közötti különbségek. 
Folyóiratok szerkezete, sokfélesége. 
/Esetleg: saját folyóirat címlapjának 
elkészítése./ 

könyvtárpedagógus 
 
 
/magyar nyelv és irod./ 

4. A szótárak jellemzői 
MÉK 
Szinonimaszótár 
 
Enciklopédiák, 

A szótárakról tanultak ismétlése, ismeretek 
bővítése. 
- élőfej fogalma és magyarázata 
Ismeretlen fogalmak, szavak keresése 
lexikonban, szótár betűrendjében 

könyvtárpedagógus 
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lexikonok jellemzői Fogalmak, nevek, témakörök keresése 
enciklopédiában a mutatók és a 
tartalomjegyzék alapján  
Sajátosságaik, szócikkeik. 
Mutatók. 

/magyar nyelv és irod./ 

5. Kézikönyvek 
használata 

A kézikönyvhasználatra épülő óra a mutató 
és a betűrend alkalmazásával. 

magyart tanító  
/magyar nyelv és irod./ 

6. Az eddig tanult 
ismeretek 
rendszerezése 

Az eddig tanult könyv- és 
könyvtárhasználati ismeretek rendszerezése. 

könyvtárpedagógus 
/magyar nyelv és irod./ 

 
 

A továbbhaladás feltételei 

• Könyvek tartalmi és formai elemeinek (pl. tartalomjegyzék, fülszöveg) felhasználása a 
tartalom megállapításához 

• Tájékozódás szótárakban , gyermeklexikonokban, segítséggel enciklopédiában  

• Gyűjtőmunka megadott segédkönyvből segítséggel, beszámoló a megtalált információról 
 
Könyvtári informatika az INFORMATIKA tantárgyon bel ül (2013) 
 
Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse az 
érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai 
eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot: 

• önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját 

• ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát 
• információkeresés és az eszközhasználat szerepét 

• fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az információforrások és az online 
lehetőségek. 

• a tudás rendszerezése és továbbfejlesztése,  

• a tudás integrálása,  

• a felmerülő problémák értelmezése és megoldása 
• Az informatika tantárgy kiemelt célja   

• a digitális kompetencia fejlesztése,  
• az alkalmazói programok felhasználói szintű alkalmazása,  

• az információ szerzése, értelmezése, felhasználása,  
• az elektronikus kommunikációban való aktív részvétel.  

• a tanuló tudatosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról és tervezze azt 

• ismerje a dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs 
értéke megállapításának szempontjait. 

• Az iskola könyvtára - informatikai bázisa - fontos színtere és eszköze az egyéni, a csoportos, 
a tanórai és a tanórán kívüli tanulás, melyek használatához az informatika tantárgy nyújtja az 
alapokat. 
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• Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, 
melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 
A könyvtár alapszolgáltatásainak önálló használata szükséges az ismeretek bővítéséhez, 
kiegészítéséhez, valamint az internet korosztálynak megfelelő alapszolgáltatásainak, az 
intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az önálló használata. Az alkalmazáshoz 
nélkülözhetetlen a szükséges információk online adatbázisokban való keresése, az adatok közötti 
összefüggések felismerése és vizsgálata tanári segítséggel. 
 
A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári források 
használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében megvalósuló, erre a 
tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes műveltségterületeken és 
rendszerezi, mélyíti tudását - a könyvtárak által nyújtott hagyományos szolgáltatások, és a 
korszerű társadalmi igényeket kiszolgáló, modern technikai lehetőségek. 
A könyvtárhasználati tudás a kiemelt fejlesztési területek mindegyikében elengedhetetlen, mivel 
minden téma megismerése hatékony és kritikai szemléletet igényel. 
Kiemelkedően az alapvető információforrások eszközei: 

• a nemzeti műveltség 
• az egyetemes kultúra  

• nemzeti értékek  
A demokráciára nevelés és az állampolgári kompetencia fejlesztésének fontos része az 
információhoz való jog tudatosítása, a társadalom érdekében való aktív felhasználásához 
szükséges tudás fejlesztése. 
A könyvtári informatika keretén belül kerül sor annak a megtanítására, hogy milyen módon 
használhatók a könyvtári és más információforrások a tanulás során. A forrás- és 
könyvtárhasználat tanulása segít az információkeresés és a tanulás folyamatának megértésében, a 
tanulási stratégia fejlesztésében. A témakör a gyakorlatközpontú – folyamatos tevékenykedtetés 
és csoportmunka, differenciálás. 

• Az anyanyelvi, és a digitális kulcskompetenciák fejlesztése területén kiemelt 
jelentősége van az információs problémamegoldás folyamatának, valamint ezek bemutatásának. 
A könyvtárhasználat tanítása során cél, hogy a tanulók a nyomtatott és a digitális eszközök 
segítségével önállóan és tudatosan használjanak könyvtárakat, anyanyelvi és idegen nyelvű 
információforrásokat. 

5–6. évfolyam 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Könyvtári informatika 
Órakeret 
2-2 óra 

Előzetes tudás 
A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok 
jellemzőinek ismerete.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári segítséggel való alkotó és etikus 
felhasználása a tanulmányi feladatok során. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az 
iskolai könyvtár eszköztárának 
készségszintű használata 
Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és 
állományszerkezetében. 
Az iskolai könyvtár eszköztárának 
készségszintű használata a könyvtári terek 
funkciói és a könyvtári abc ismeretében. 
Könyvtárlátogatás a települési könyvtárban.  

Matematika: ismeretek rendszerezése. 

Könyvtári szolgáltatások 
A hagyományos és új információs 
eszközökön alapuló könyvtári 
szolgáltatások megismerése. 
A könyvtár alapszolgáltatásainak 
használata. 
A könyvtári katalógus funkciójának 
megértése. 
Katalógusrekord (-cédula) adatainak 
értelmezése. 

Minden tantárgy keretében: ajánlott olvasmányokkal 
kapcsolatos feladatok. 
Csoportos könyvtárlátogatás, könyvtári óra. 
 
Magyar nyelv és irodalom: az önálló feladatvégzés egyes 
lépéseinek elkülönítése és gyakorlása (könyvtárlátogatás, 
könyvkölcsönzés, gyermeklexikon). 

Információkeresés 

Megadott művek keresése a könyvtár 
szabadpolcos állományában a feliratok és a 
raktári jelzet segítségével. 

Keresőkérdések megfogalmazása tanári 
segítséggel.  

Magyar nyelv és irodalom: írás, szövegalkotás. Rövidebb 
beszámolók anyagának összegyűjtése, rendezése különböző 
nyomtatott (lexikonok, kézikönyvek) és elektronikus 
forrásokból. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 
Hagyományos és nem hagyományos 
dokumentumok formai, tartalmi, használati 
jellemzőinek megállapítása; 
csoportosításuk. 
A korosztálynak készült tájékoztató 
források, segédkönyvek biztos használata.  

Magyar nyelv és irodalom: ismerkedés különböző 
információhordozók természetével, kommunikációs 
funkcióival és kultúrájával. 
A média kifejező eszközei. Az újság tartalmi és formai 
jellemzése, a nyomtatott és az online felületek 
összehasonlítása. Sajtóműfajok. 
A nyomtatott és az elektronikus szövegek jellemzői. 
Szövegek műfaji különbségének érzékelése. 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről. Helyesírási 
kézikönyvek. 
A média különféle funkcióinak felismerése. Adott szöveg 
fikciós vagy dokumentum-jellegének megfigyelése, 
felismerése. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 
segédkönyvek, kézikönyvek, atlaszok, lexikonok használata. 
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Tanult események, jelenségek topográfiai helyének 
megmutatása térképen. 
Természetismeret: tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti 
folyamatokról – információgyűjtés tanári irányítással 
(földrajzi helyek, térképek keresése, digitális 
lexikonhasználat). 
Térképfajták. Térkép és földgömb használata. 
Matematika: ismerethordozók használata (pl. matematikai 
zsebkönyvek, szakkönyvek, ismeretterjesztő könyvek, 
lexikonok, feladatgyűjtemények, táblázatok, 
képletgyűjtemények). 

Forráskiválasztás 
A megadott problémának megfelelő 
nyomtatott és elektronikus források 
irányított kiválasztása.  
A könyvtárhasználati és informatikai 
alapokra építő információgyűjtést igénylő 
feladatok. 

Magyar nyelv és irodalom: feladatvégzés könyvekkel, 
gyermeklapokkal (válogatás, csoportosítás, tematikus 
tájékozódás). 
Anyaggyűjtés nyomtatott és elektronikus források 
segítségével. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 
információk gyűjtése adott témához segítséggel 
könyvtárban, médiatárban, múzeumokban. 
Vizuális kultúra: tárgyakkal, jelenségekkel, műalkotásokkal 
kapcsolatos információk gyűjtése. 
Technika, életvitel és gyakorlat: a tevékenység 
információforrásainak használata, az egyéni tevékenységhez, 
tervekhez kapcsolódó szöveges, képi, hang alapú 
információk célzott keresése tapasztalati, valamint 
nyomtatott és elektronikus forrásokban. 
Természetismeret: tájékozódás a környezet anyagairól. 
Válogatás információs anyagokban és gyűjteményeikben 
(könyv- és médiatár, kiállítási-múzeumi anyagok). 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 
A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak 
megértése. Saját és mások gondolatainak 
elkülönítése. 
A felhasznált források önálló azonosítása a 
dokumentumok főbb adatainak (szerző, 
cím, hely, kiadó, év) megnevezésével. 

Minden tantárgy, feladat esetében: a forrásfelhasználás 
jelölése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki kiadvány, 
honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz. 

 
A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 
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a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat 
megtalálni, és további releváns forrásokat keresni; 
konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges 
információkat; 
el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait. 
 
7., 8. évfolyam 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

6. Könyvtári informatika 
Órakeret 
6 - 8 óra 

Előzetes tudás 
Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. 
Közkönyvtári tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított használata. 
Az önálló műre való hivatkozás alapjainak ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző 
információforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű 
tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, funkcionális 
terek 
Tájékozódás az iskolai könyvtár 
tér- és állományszerkezetében. 
Az összes könyvtártípus 
jellemzőinek megismerése, 
összehasonlítása. 
Önálló eligazodás a települési 
közkönyvtárban. 
A gyermekkönyvtár (-részleg) 
önálló használata. 
Könyvtárlátogatás.  

Magyar nyelv és irodalom: könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 
Könyvtári szolgáltatások 
irányított alkalmazása a 
tanulásban és a tájékozódásban.  

 

Információkeresés 
Hatékony, céltudatos 
információszerzés. Keresett téma 
kifejezése tárgyszóval. 
Összetett keresőkérdés 
megfogalmazása. 
Megadott szempontok szerint való 
keresés az iskolai és a lakóhelyi 

Technika, életvitel és gyakorlat: a tevékenység 
információforrásainak használata: a tevékenységhez kapcsolódó 
információszükséglet behatárolása és a tevékenységhez, a 
probléma megoldásához szükséges komplex tájékozódás. 
Fizika, kémia, biológia-egészségtan: információk keresése, 
könyvtár-, folyóirat- és internethasználat, adatbázisok, 
szimulációk használata. 
Természettudományi témájú ismeretterjesztő források önálló 
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elektronikus könyvtári 
katalógusban. 
Konkrét feladathoz való irányított 
forráskeresés katalógus és 
bibliográfia segítségével. 
A forráskeresés és -feldolgozás 
lépéseinek tudatosítása, irányított 
alkalmazása.  

keresése, követése, értelmezése, az ismeretszerzés 
eredményeinek bemutatása. 
Magyar nyelv és irodalom: írás, szövegalkotás: rövidebb 
beszámolók anyagának összegyűjtése, rendezése különböző 
nyomtatott (lexikonok, kézikönyvek) és elektronikus 
forrásokból. Az önálló feladatvégzés, információgyűjtés és 
ismeretszerzés módszereinek alkalmazása. Internetes 
enciklopédiák és keresőprogramok használata. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: önálló 
információgyűjtés adott témához különböző médiumokból. 
Földrajz: tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti 
folyamatokról – információgyűjtés internetalapú 
szolgáltatásokkal (tények, adatok, menetrendek, hírek, 
idegenforgalmi ajánlatok). 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 
Nyomtatott és elektronikus 
kézikönyvek, közhasznú 
információforrások és 
ismeretterjesztő művek típusainak 
ismerete. Közhasznú adatbázisok 
használata.  

Matematika: ismerethordozók használata – könyvek (pl. 
matematikai zsebkönyvek, szakkönyvek, ismeretterjesztő 
könyvek, lexikonok, feladatgyűjtemények, táblázatok, 
képletgyűjtemények). 
Magyar nyelv és irodalom: az önálló feladatvégzés, 
információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek alkalmazása: 
segédkönyvek, szótárak, lexikonok, helyesírási kézikönyvek 
használata, ismeretlen kifejezések jelentésének megkeresése 
egynyelvű szótárakban. 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről.  
Biológia-egészségtan: az élővilág rendszerezésében érvényesülő 
szempontok bemutatása határozókönyvek alapján. 

Forráskiválasztás 
A feladatnak megfelelő 
forrástípus önálló kiválasztása. 
Információforrások hitelességének 
vizsgálata, szelektálása. 
Többféle forrásra épülő tematikus 
gyűjtőmunka. 
 

Technika, életvitel és gyakorlat: a tevékenység 
információforrásainak használata. A tevékenységekhez 
szükséges információk kiválasztása és alkalmazása. A 
különböző eredetű információk szűrése, értékelése, 
összekapcsolása, érvényességük kiterjesztése. 
 
Magyar nyelv és irodalom: az információ kritikus 
befogadásának megalapozása (azonos témáról különböző 
forrásból származó rövidebb információk összevetése tanári 
irányítással, csoportosan). 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a források 
megbízhatósága. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

(7. évf) 

szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, szaklexikon, szakkönyv, 
napilap, folyóirat, linkgyűjtemény, keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, 
információs érték, felhasznált irodalom jegyzék. 
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8. évfolyam 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 
Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése. 
Idézés jelölése. A szerzői jogi vonatkozások megértése. 
Forrásjegyzék összeállítása.  

Magyar nyelv és 
irodalom: források 
megjelölése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

(8. évf) 

Nemzeti könyvtár, bibliográfia,. 

 
A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén  
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 
A könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns forrásokat találni 
konkrét tantárgyi feladataihoz; 

• a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban; 

• képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata, 
szövegalkotás); 

• egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan 
végrehajtani. 

 

A Pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések  
érvényessége, módosítása, nyilvánossága 

 
I.    A Pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 
1. A Pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

• A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén értékelik a pedagógia programban 
megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 
 

II.  A Pedagógiai program módosítása 
1. A Pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

• az iskola fenntartója. 

• az iskola intézményvezetője; 
• a nevelőtestület bármely tagja; 
• a nevelők szakmai munkaközösségei; 

• a szülői munkaközösség; 
2. A tanulók a Pedagógiai program módosítását a diákönkormányzat képviselői útján 

javasolhatják. 
3. A Pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el a szülői munkaközösség 

beleegyezésével, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 
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4. A módosított Pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától kell 
bevezetni az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben. 

III. A Pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 
1. Az iskola Pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 
2. Az intézményi dokumentumok (Pedagógiai program, Helyi tanterv, Éves munkaterv, 

Házirend, Szervezeti működési szabályzat) elolvashatók az iskola honlapján. Iskolai honlap 
internet címe: www.pais.hu 

3. A Pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola 
intézményvezetőjétől, intézményvezető-helyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a 
nevelők fogadóóráján vagy – ettől eltérően - a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

4. A Pedagógiai program egy-egy példánya megtalálható és megtekinthető: 
- az iskola fenntartójánál; 
- az iskola irattárában; 
- az iskola könyvtárában; 
- az iskola intézményvezetőjénél; 
- az iskola honlapján. 


