
„Szólj, gondolj, tégy jót, 

S minden szó, gondolat és tett 

Tiszta tükörként fog 

Visszamosolygani rád.” 

/Vörösmarty Mihály/ 
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Békásmegyerről és iskolánkról 
(Bevezető) 

 

 Békásmegyer, a hajdani sváb község, a III. kerület északi részén helyezkedik el. 1945 

előtt az itt élő emberek a domboldalakon szőlőtermesztéssel foglakoztak. Zárt, kicsiny világ volt 

ez, ahol minden út visszavezetett önmagához. 

 Ma itt található a főváros egyik legnagyobb lakótelepe, békés szomszédságban a 

hajdanról itt maradt kis családi házakkal. 50 évvel ezelőtt a régi kis iskola tanulói kizárólag 

falusias jellegű kistelepülés gyermekei voltak, akiknek szülei 80%-ban fizikai munkát végeztek. 

A település zártságának előnye volt, hogy a pedagógusok jól ismerték a tanulók családi 

körülményeit, problémáit. Az Ófalu szomszédságában megkezdődött, majd befejeződött a 

békásmegyeri lakótelep építése. Családok ezrei találtak itt új otthonra, jobb, szebb, emberibb 

körülményekre. Az új otthonba költözők között számos rossz szociális helyzetű család él.  

 Az utóbbi évtizedekben komoly változást jelentett a lakosság szinte állandó mozgása. A főváros 

vonzása, a jobb munka- és kereseti lehetőségek miatt az ország minden részéből érkeztek új 

lakók, új családok. 

 Iskolánk a lakótelep legfiatalabb, könnyűszerkezetes iskolája. Tanulói összetétele 

heterogén, vannak gyerekeink a faluból, a lakótelepről és a környező településekből is. Mivel a 

beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi, és kulturális helyzete eltérő, ezért a 

nevelő - oktató munkánkat is ehhez a helyzethez kellett igazítanunk; tanórán és tanórán kívül 

megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók 

felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatként kezeljük a tehetséges, jó képességű 

gyerekek fejlesztését is. Fontosnak tartjuk a Békásmegyeren és iskolánkban kialakult 

hagyományok ápolását is. 

 A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól 

képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. 
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„… elitnevelés és tömegnevelés egymástól el nem választható szerves egység kell hogy legyen, 

csak akkor értékes az eredmény, ha megvan a kettő egyensúlya. „ 

/Kodály Zoltán/ 

Pedagógiai alapelveink 

 
Az iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása: 

Iskolánk legfőbb értéke a gyermekközpontúság, a humanizmus, megfelelő tudásszint biztosítása, 

esztétikai és erkölcsi értékek közvetítése. 

 

A nevelési alapelvek a pedagógia követelményeit a nevelésre vonatkoztatják. Tantestületünk a 

nevelés egészét tekintve kiemeli a tudatosság, a tervszerűség és az aktivitás elvét; 

a tanulókat tekintve a gyermeki személyiség figyelembe vételének, tiszteletben tartásának elvét; 

a nevelőt illetően a nevelő irányító szerepének, a nevelő hatások egységének elvét. 

Törekvéseink: 

Olyan értékrend kialakítása, mellyel megalapozzuk a demokratikus magatartást, ami felkészíti 

tanulóinkat az egyén és a közösség érdekeinek megfelelő szerepvállalásra. 

A gyermekszereteten alapuló, gyermeki jogokat tiszteletben tartó, gyermekközpontú pedagógia.  

 

 Tiszteletben tartjuk a tanuló személyiségét. 

 Az oktatás során figyelembe vesszük a tanuló egyéni képességeit. 

 Igyekszünk minden tanulót képességei maximumára eljuttatni, minden gyereket 

sikerélményhez juttatni. 

 Tanulóink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják 

mit várunk tőlük. 

 Számíthatnak az iskola pedagógusaira és minden dolgozójára, akármilyen (tanulmányi, 

életvezetési vagy egyéb) problémájuk adódik. 

Legfontosabb feladatunk és célunk a tanuló teljes személyiségének fejlesztése, korszerű 

ismeretek elsajátíttatása és a kulcskompetenciák fejlesztése:  

 

 Tervszerű nevelő és oktató munkával a tanulók alapkészségeinek fejlesztése. 

 Olyan ismeretek nyújtása, amelyek megalapozzák a tanulók műveltségét, segítenek 

eligazodni szűkebb és tágabb környezetükben. 

  Tehetséggondozás, felzárkóztatás és differenciált képességfejlesztés. 

 Fontos, hogy a tanulók elsajátítsák a helyes és gazdaságos tanulási módszereket. 
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 Az ifjúság képes legyen önművelődésre és a megszerzett tudást tudja alkalmazni a gyakorlati 

életben.  

 A tanulók körében a szorgalomnak, a tudásnak, a munkának becsülete legyen. 

 Az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott erkölcsi normáinak betartása, 

helyes formáinak kialakítása, humánum az egyén és a közösség iránt. 

 Szeretnénk érzékennyé és képessé tenni tanulóinkat a társadalmi változások érzékelésére, a 

feladatok vállalására, a közös nemzeti érdekek szolgálatára. 

 Nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeinek megismertetése. 

 Az iskolahasználó elégedettségére való törekvés, a tanulók és a szülők igényeinek való 

megfelelés. 

Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen 

egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

 Humánus 

 Erkölcsös 

 Fegyelmezett 

 Művelt 

 Kötelességtudó 

 Érdeklődő, nyitott 

 Kreatív, alkotó 

 Gyakorlatias 

 Becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, mások sikerében osztozni tud. 

 Képes a problémák érzékelésére, megoldására. 

 Képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében. 

 Jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban). 

 Van elképzelése a jövőjét illetően. 

 Becsüli a tudást. 

 Öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban. 

 Ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit. 

 Képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni. 

 Tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti. 

 Képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és 

írásban. 

 A mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik. 

 Ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

- Nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket; 

- A természet és a környezet értékeit; 

- Más népek értékeit, hagyományait; 

- Az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit. 
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 A társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik természeti és társadalmi környezetében. 

 Szereti hazáját. 

 Megérti és tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket. 

  Testileg és lelkileg egészséges, edzett. 

 Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden 

egyes hozzánk járó tanulónk személyiségében, de nevelőink mindennapi nevelő-oktató 

munkája  arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen a 8.  évfolyam 

elvégzésekor minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. 

 

Iskolánk folyamatosan részt vesz lakóhelyünk életében.  

 Rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel. 

 Lehetőséget teremtünk arra, hogy iskolánk tevékenységeiről, eredményeiről mind többen 

információt szerezzenek. 

 Ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a különböző köz- és közművelődési 

intézményekkel. 

 Különböző rendezvényeken képviseltetjük magunkat. 
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Az iskolában folyó nevelő – oktató munka céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai 

 
Az iskolában folyó nevelő – oktató munka céljait az általános emberi és nemzeti értékek 

tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.  

Iskolánk fő céljának tekinti: 

 Az életet tisztelő és védő, a természeti környezetet megóvó ifjúság nevelését. 

 A tanulók korszerű ismereteinek kialakítását. 

 Teljes személyiségének fejlesztését. 

 Képességek, készségek kialakítását, fejlesztését. 

 Egyéni képességekhez alkalmazkodó nevelést – oktatást. 

 Testi, erkölcsi vonatkozásban egyaránt egészséges ifjúság nevelését. 

 A tanulók olyan felkészítését, ami képessé teszi őket felnőttként is helytállni a társadalomban. 

 A társadalomba beilleszkedni tudó, abban eligazodni képes, a társadalom számára hasznos, az 

egyént tekintve kiegyensúlyozott felnőttek nevelését. 

 Művelt, önálló problémamegoldó-képességgel, készséggel és kreativitással rendelkező 

ifjúság nevelését.  

 

Az alsó tagozaton kiemelt cél, hogy: 

 Megkönnyítsük az átmenetet az óvoda játékos tevékenységéből az iskola tanulási 

tevékenységébe. 

 A tanítás - tanulás játékos formában, a tanulói közreműködésre építve történjen. 

 A gyermekek terhelése a tanulói képességekhez igazodjon. 

 Ápoljuk a kisgyermekek nyitottságát, érdeklődését. 

 Motiváljuk a gyerekeket a környezet, az emberi közösség erkölcsi értékeinek irányába. 

 Biztosítsuk a tanulók játék- és mozgásigényét. 

 Fejlesszük az alapvető képességeket, készségeket. 

 

A felső tagozaton kiemelt cél: 

 A tanulók közösségben tanúsított kulturált magatartásának, erkölcsi normáinak és megfelelő 

kommunikációjának kialakítása. 

 Törekszünk az előítélet-mentességre való nevelésre. 

 A konfliktusok kezelésére és a megegyezésre való készségek fejlesztése. 

 Ápoljuk nemzeti kultúránkat, hangsúlyt fektetünk a nemzeti múlt megismertetésére, 

hagyományaink, jelképeink ápolására, megbecsülésére. 

 Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári és egyetemes emberi jogok tiszteletére 

nevelünk. 
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Céljaink, feladataink megvalósításának módjai: 

A tanórán belül: 

 Ismeretszerzés lehetősége, differenciált foglalkozás, tehetséggondozás. 

 Kötelesség- és felelősségtudat kialakítása (pl. hetesi feladatok ellátása). 

 Hagyományőrzés, hazaszeretetre nevelés. 

A tanórán kívül: 

a.) Differenciált képességfejlesztés. 

 Tanulmányi versenyek 

 Napközi 

 Tanulószoba 

 Korrepetálás 

 Szakkör 

 Az ismeretanyag fejlesztése, a tanulás feltételeinek megteremtése. 

b.) Önfegyelemre, egészséges életmódra nevelés, új ismeretek megszerzése, 

közösségformálás. 

 Tömegsport, sportversenyek 

 Tanulmányi kirándulások. 

 Iskolai rendezvények 

 Hagyományok megőrzése 

Nevelési módszereink: 

 

Minden módszer, illetve módszerkombináció figyelembe veszi: 

1. A gyermek életkori sajátosságait, értelmi képességét. 

2. A pedagógus személyiségét, stílusát, szakmai felkészültségét. 

3. Az adott helyzetet. 

Kiemelt módszereink: 

Tanári példamutatás. 

Neveltségi ismeretek elsajátítása. 

Tudatosítás gyakorlással. 

a.) Megerősítés, tudatosítás módszere: 

Minta, példakép, eszménykép, bírálat, önbírálat, felvilágosítás, beszélgetés, előadás.  

b.) Szervezési módszerek: 

Követelés, megbízás, ellenőrzés, értékelés, játékosság, gyakorlás. 

c.) Magatartást alakító módszerek: 

Biztatás, igenlés, elismerés, dicséret különféle módjai. 
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d.) Kényszerítő módszerek: 

Felszólítás, követelés, parancs, büntetés. 

e.) Gátló módszerek: 

Ellenőrzés, felügyelet, figyelmeztetés, intés, tilalom, elmarasztalás. 

 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások, 

módszerek: 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

Szokások 

kialakítását célzó – 

beidegző módszerek 

- Követelés, egységes 

követelményrendszer 

kialakítása, alapvető 

viselkedési és együttélési 

normák meghatározása. 

- Gyakoroltatás 

- Segítségadás 

- Ellenőrzés 

- Ösztönzés 

- A tanulói közösségek 

tevékenységének megszervezése. 

- Közös (közelebbi vagy 

távolabbi) célok kitűzése, elfogadása. 

- Hagyományok kialakítása. 

- Követelés 

- Ellenőrzés 

- Ösztönzés 

- Önálló ismeretszerzés 

Magatartási 

modellek 

bemutatása, 

közvetítése 

- Elbeszélés 

- Tények és jelenségek 

bemutatása 

- Műalkotások 

bemutatása 

- A nevelő személyes 

példamutatása 

- A nevelő részvétele a tanulói 

közösség tevékenységében. 

- A követendő egyéni és 

csoportos minták kiemelése a 

közösségi életből. 

Tudatosítás 

(meggyőződés 

kialakítása) 

- Magyarázat 

- Beszélgetés, szituációs 

gyakorlatok 

- Tanulók önálló elemző 

munkája 

- Felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról. 

- Vita 

 

Nevelési eszközeink, a nevelés színterei 

 

 Tágabb értelemben: Szűkebb értelemben: 

a család példamutatás 

az óvoda elismerés 

a Közösségi Ház dicséret 

a diákönkormányzat jutalmazás 
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kirándulások ellenőrzés 

könyvtár kritika, önkritika 

sportegyesület bírálat 

mikrokörnyezet elmarasztalás 

kulturális intézmények büntetés 

 

Nevelési céljaink sikeresek, ha: 

- Iskolánk végzős diákjainak legalább a 90%-a a nyolcadik osztály végén minden tantárgyból 

megfelel a kerettantervek által meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen 

elsődleges célunk az, hogy a tanulóink többsége a minimális követelmények teljesítésén túl 

az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi 

tantervében megfogalmazott követelményeknek.) 

- Az egyes évfolyamokon a tanulók olyan ismeretekkel, jártasságokkal, készségekkel 

rendelkeznek, melyek a későbbiekben bővíthetők. 

- Tanulóink kulturált magatartási szokások elsajátításával olyan magatartási formát alakítanak 

ki, amely a közösségi életben, az emberek közti kapcsolatrendszerben nélkülözhetetlenek.  

- Határozott elképzeléssel bírnak saját közelebbi és távolabbi jövőjüket és sorsukat illetően, és 

ez által képesek irányítani és alakítani saját életüket. 
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A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

Nevelésünk objektív alapját a társadalmi viszonyok alkotják, szubjektív feltételei azonban 

a személyiségben találhatók. 

Pedagógiai programunk a NAT-ban kért és a NAT által képviselt értékekre és a helyi 

sajátosságokból adódó szükségletekre épül. A nevelési, oktatási folyamat kapcsán feladataink 

több részből állnak: 

 A NAT-ban meghatározott egységes alapvető tartalmak elsajátítása. 

 A tanulók önismeretének fejlesztése, személyiségük minél teljesebb kibontakoztatása 

differenciált foglalkozással. 

A differenciálást szükségessé teszi, hogy a tanulók adottságai és érdeklődési körük eltérő. 

A tananyag feldolgozását a tanulók életkori fejlettségéhez igazítjuk, amellyel célunk, hogy 

megalapozzuk műveltségüket, világképük formálódását, társas kapcsolataikat, és a 

környezetükben való tájékozódást. A személyiségfejlődésben fontos szerepe van a játéknak, 

tanulásnak, munkának, a sokszínű iskolai életnek, ezért a nevelési, tanítási-tanulási folyamatban 

ennek teret kívánunk adni. A tanulók cselekedeteik folytán fejlődnek, tudásuk gyarapodik, 

képességeik, jellemvonásaik kialakulnak, ezért nevelésünkben a tanulók egész személyiségének 

fejlesztése áll a középpontban tudásuk és képességeik fejlődésével együtt. 

 

A.) Hit-és erkölcsi nevelés: 

A hittan és az erkölcstan azoknak az elveknek, szabályoknak, normáknak, 

követelményeknek az összessége, amelyek az embereknek egymáshoz és a társadalomhoz 

való viszonyát meghatározzák. Ez a gyakorlatban megfelelő magatartásban fejeződik ki. 

F e l a d a t o k : 

a.) Az erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása, meggyőződéssé alakítása. 

b.) Mások tisztelete, önmagunk és mások elfogadása. 

c.) Erkölcsös magatartási szokások kialakítása. 

d.) A jellem, az akarati tulajdonságok kialakítása és fejlesztése, melyek elősegítik a teljes 

személyiség fejlődését. 

e.) Erkölcsi ítélőképesség kialakítása. 

f.) Erkölcsi érzelmek fejlesztése, az érzelemvilág gyarapítása, gazdagítása. 

g.) A hitoktatás keretében az egyetemes vallási értékek megismertetése. 

A feladatok megvalósítását elősegíti: 

Az Hit-és erkölcstan/ Erkölcstan tantárgy bevezetése a 2013-14. tanévben az 1. és az 5. 

évfolyamon heti 1, azaz  

évi 36 órában, a következő tanévtől pedig felmenő rendszerben a többi évfolyamon is. 
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 Élményszerű, pozitív minták felkínálása. 

 Személyes példamutatás, illetve jeles történelmi, vallási és irodalmi személyiségek 

tetteinek, magatartásának megismertetése az átélés lehetőségeivel. 

 A negatív, antiszociális minták romboló hatásának fékezése. 

Együttműködünk, és minden feltételt biztosítunk az egyházak hitoktatóinak abban, hogy 

iskolánkban, órarendi keretben hittanoktatás folyjon a szülők igényeinek megfelelően. 

 

A 2013/2014-es tanévben az Erkölcstan/ Hit- és erkölcstan tantárgy értékelésekor a részt vett/ 

nem vett részt kifejezést, minősítést használjuk. 

 

Az erkölcsi, vallási és hazafias nevelés színterei: 

Tanórák: hittan, erkölcstan, hon- és népismeret, ember- és társadalomismeret, történelem, 

irodalom és ének órák, osztályfőnöki órák, ill. bármely tanítási óra, ahol híres tudósainkról, 

művészeinkről, sportolóinkról ejtünk szót.  

Szabadidős tevékenységek: sportfoglalkozások, pl. honismereti szakkör, lövész szakkör, 

történelem szakkör – helyi értékeink megismertetése; sulitúra, színház- és múzeumlátogatások, a 

projekt hét programjai, ÖKO programok, alapítványi nap, kirándulások, nyári táborok.   

Honismeret, helytörténet: Óbuda-Békásmegyer története, iskolánk és lakóhelyünk múltja.  

Iskolai ünnepélyek nemzeti ünnepeinken: okt. 23., márc. 15., okt. 6.; Pais Dezső születésének 

évfordulója , jún. 4., a nemzeti összetartozás napja. Osztály szintű megemlékezések a magyar 

nyelv napján, a holokauszt emléknapon, a kommunizmus áldozatainak emléknapján. 

Tanulmányi kirándulások, erdei iskola: hazánk nevezetességeinek megismertetése – minden 

évfolyamon a tananyaghoz kapcsolódóan. 

B.) Értelmi nevelés: 

Értelmi nevelés útján a tanulók korszerű általános műveltséget szereznek, s kifejlesztik 

azokat a képességeket, amelyek az önálló ismeretszerzést lehetővé teszik. Az értelmi nevelés 

a tanítási-tanulási folyamat része, képességek, készségek kialakítása, fejlesztése. 

F e l a d a t o k :  

a.) Érzékelés, észlelés, megfigyelés, problémaérzékenység. 

b.) Képzelet és emlékezet fejlesztése. 

c.) Rugalmas, fegyelmezett gondolkodás fejlesztése. 

d.) Helyes tanulási szokások kialakítása. 

e.) Kreativitás, alkotásvágy fejlesztése. 

f.) Konkrét és absztrakt gondolkodás fejlesztése. 

g.) Beszéd- és kifejezőképesség fejlesztése. 

h.) Minták adása a feladat- és problémamegoldáshoz. 

i.) A tanulási nehézségek leküzdése. 

j.) A tanulási igény felkeltése, szinten tartás. 
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A feladatok megvalósítását elősegíti: 

 Tehetséggondozás 

 Tanulmányi versenyek 

 Felzárkóztatás 

 A Nevelési Tanácsadóval együttműködő felzárkóztató, szaktárgyi korrepetálások, 

foglalkozások. 

C.) Közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelés: 

Az ember, mint társadalmi lény életcélját, vágyait, törekvéseit csak társadalomban 

valósíthatja meg. Az egyén és a közösség életképes viszonyában az egymásra utaltság, 

együttműködés, szolidaritás tényének átélése, a velük kapcsolatos tevékenység során 

alakulnak ki a társadalomhoz, a környező világhoz, más emberekhez és önmagához való 

viszonyának jellemző vonásai: az együttérzés, önzetlenség, áldozatvállalás, udvariasság, 

testvériség, bizalom, kulturált magatartás. 

F e l a d a t o k :  

a.) Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. 

b.) Társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása. 

c.) Együttműködési készség kialakítása. 

d.) Kulturált kommunikáció elsajátítása. 

e.) Közösségért vállalt tevékenység. 

f.) Mások munkájának tisztelete, megbecsülése. 

g.) Felelősségérzet kialakítása a közösség tagjai iránt. 

h.) Jogok és kötelességek megismertetése. 

i.) Perszonális kapcsolatok pozitív értékrendjének kialakítása. 

j.) Egészséges versenyszellem biztosítása. 

k.) Döntési képesség kialakítása, a következmények felelős vállalása. 

A feladatok megvalósítását elősegíti: 

 A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással. 

 A tanulók kezdeményezéseinek segítése példamutatással, bírálattal. 

 Összehangolt követelményrendszer a tantestületben. 

 A társas együttélés alapvető szabályainak ismertetése, gyakoroltatása, betartatása a 

szabadidős tevékenységekben is. 

 A szülők bevonása a különböző szabadidős foglalkozásokba. 

 FONTOS: tájékozódás a közösségi kapcsolatokról szociometriás felmérésekkel. 

D.) Emocionális (érzelmi) nevelés: 

Az ismeret érzelemmel párosulva válik meggyőződéssé. A gyerekek érzelmeik hatására 

fogadják el, látják be a hit- és erkölcsi normák helyességét. Tanítási óráink érzelemfejlesztő 

hatása – irodalmi szemelvények, zenei és képzőművészeti illusztrációk, magnó-, 
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videofelvételek, személyes élmény, színes elbeszélés – akkor érvényesül, ha az érzelem 

összefonódik a képzelettel. A pozitív érzelmek felébresztése (megértés, szeretet, tapintat, 

jószívűség, segítőkészség, öröm, lelkesedés, bizakodás, megelégedettség, boldogság, 

optimizmus) mellett ugyanolyan fontos a negatív érzelmek elleni küzdelem. Az érzelmi 

nevelés legdöntőbb tényezője a személyi kapcsolat, a nevelő pozitív érzelmi viszonya a 

gyerekekhez és tantárgyakhoz. 

F e l a d a t o k .  

a.) Helyes cselekvésre ösztönző érzelmek kialakítása, fejlesztése. 

b.) Mások véleményének elfogadása, saját érzelmi reakciójuk szabályozása. 

c.) Az intézmény pozitív, biztonságot nyújtó érzelmi légkörének biztosítása. 

A feladatok megvalósítását elősegíti: 

 Az agresszivitás megfékezése, az indulatok levezetésének egyéb módjai. 

E.) Nemzeti, állampolgári nevelés: 

Hazafiságon hazaszeretetet értünk, melynek érzelmi elemei: nemzetünkkel, népünkkel, 

hazánkkal való összetartozás, irántuk való szeretet. Nemzeti nevelésre az iskola minden 

tantárgya lehetőséget nyújt. 

F e l a d a t o k :  

a.) Szűkebb szülőföldünk hagyományainak megismerése, ápolása. 

b.) Kulturális örökségünk ismerete, ápolása. 

c.) A fentiekhez való kötődés. 

d.) Európai azonosságtudat- egyetemes kultúra megismertetése. 

e.) Egészséges identitástudat kialakítása. 

f.) Nemzeti kultúránk megismerése, elfogadása. 

g.) Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. 

h.) Érdeklődés felkeltése társadalmi problémák iránt. 

i.) Iskolai és társadalmi közéletben való részvétel igényének kialakítása. 

j.) Nemzeti hagyományok ápolása, ünnepélyeken, megemlékezéseken aktív részvétel. 

A feladatok megvalósítását elősegíti: 

 A történelem tantárgy, a magyar nyelv és irodalom oktatása, az osztályfőnöki órák 

tematikája. 

 A nemzeti ünnepek méltó megünneplése, kiegészítve múzeumlátogatással, interaktív 

foglalkozásokkal, kirándulással. 

 Megemlékezés a magyar nyelv napjáról (november 13.) és a nemzeti összetartozás 

napjáról (június 4.). 

 Példaképek, eszményképek a történelemből, irodalomból. 
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 Közvetlen lakóhelyünk múltjának megismertetése, helytörténeti séták, együttműködés 

az Óbudai Múzeummal és az Aquincumi Múzeummal, filmvetítések, történelmi 

játszóházak látogatása. 

 

A 2013/2014-es tanévben a kötelezően választható heti 1 órás a Hon- és népismeret tantárgy 

értékelésekor az 5. évfolyamon a részt vett/ nem vett részt kifejezést, minősítést használjuk.  

F.) Munkára nevelés. 

A munkát csak úgy lehet megszeretni, csak akkor vonzó, ha a szellemet is foglalkoztatja, ha 

konkrét eredménnyel jár, ha nem múlja felül a gyermek fizikai erejét, teljesítőképességét. A 

munkára nevelésnek az iskolában három fő formája van: 

1. Tanulmányi munka (rendszeres tanulás) 

2. Társadalmilag hasznos munka (pl. udvarrendezés, hetesi feladatok) 

3. Fizikai munka (pl. szakkörön kerámiatárgyak készítése) 

F e l a d a t o k :  

a.) A munka fontosságának tudatosítása. 

b.) Önmagunk örömére és a közösség javára végzett munka. 

c.) Pontosságra, rendre, kötelességteljesítésre szoktatás. 

d.) Tanuláshoz, munkához való helyes viszony kialakítása. 

e.) Felelősi rendszer kialakítása, számonkérése. 

f.) A munka- és szabadidő helyes arányának kialakítása. 

g.) Tanulási szokások kialakítása. 

h.) Önkiszolgálás az iskolában és a másokért végzett munka. 

i.) Mások munkájának megbecsülése. 

A feladatok megvalósítását elősegíti: 

 Papírgyűjtés. 

 Az iskolaudvar és környékének rendben tartása. 

 Faliújság-készítés. 

 Hetesi kötelességek teljesítése. 

 „Szemétszüret” – együttműködés más intézményekkel (pl. Pilisi Erdőgazdaság). 

G.) Környezetvédelmi nevelés: 

Ismereteken, készségeken keresztül a környezettudatos magatartás, életvitel kialakítása annak 

érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének 

megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását, védelmét és a társadalmak 

fenntartható fejlődését. Ezen folyamatokba a tanulók aktívan, cselekvően, kreatív 

problémamegoldó gondolkodásmóddal kapcsolódjanak be. 

F e l a d a t o k :  

a.) A természet és a környezet szépségének, harmóniájának megismerése. 
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b.) Az értékek védelme, megóvása. 

c.) Felelősségérzet kialakítása a bolygónk iránt. 

d.) Együttműködési készség kialakítása. 

e.) Helyes cselekvésre ösztönző magatartásforma fejlesztése. 

 

 

A feladatok megvalósítását elősegítik: 

 Kirándulások, túrák. 

 Az iskolaudvar és környékének rendbe tartása, iskolakert gondozása. 

 Filmvetítések, előadások. 

 Az egyes tantárgyakban levő lehetőségek felhasználása. 

 Környezetvédelmi vetélkedőkön, pályázatokon, „akció programokban” való részvétel. 

 Civil szervezetekkel való együttműködés. 

H.) Egészséges életmódra nevelés: 

A szervezet egészségének megszilárdítását, a testi képességek fejlesztését és a 

mozgáskészségek kialakítását szolgálja. A testi nevelés legfontosabb eszköze a mozgás. 

A testgyakorlatok sokirányú működésre kényszerítik a szervezetet, rendszeres végzésük az 

ideg-, izom- és csontrendszer szerkezetében eredményez lényeges pozitív változásokat. A 

rendszeres gyakorlás pszichés változásokat is eredményez, érzelmi, akarati tulajdonságokat is 

fejleszt. Ki kell emelni a játék szerepét, amely fejleszti a testi képességeket, gyarapítja a 

képzeletet, önuralomra, állhatatosságra nevel, hozzásegít a gátlások leküzdéséhez, akaraterő 

növeléséhez.  

Az úszás, a kirándulás, a természetjárás, a táborok a testi nevelés szerves részei.  

F e l a d a t o k :  

f.) Egészséges életmód ismérveinek tudatosítása. 

g.) Egészséges, edzett személyiség kialakítása. 

h.) Egészséges életmód kialakítása. 

i.) Egészséges, higiénikus környezet megteremtése. 

j.) A tanulás és a munka higiéniai szokásainak megismerése. 

k.) Munka, pihenés és szabadidő helyes arányainak megteremtése. 

l.) A mozgás jelentőségének tudatosítása, hatása testi és szellemi teljesítőképességünkre. 

m.) Káros szenvedélyekről való leszoktatás, illetve a rászokás megakadályozása. 

A feladatok megvalósítását elősegíti: 

 Életkori sajátosságoknak megfelelő személyi higiénia megkövetelése. 

 Segítségnyújtás a pszichés és családi hátterű problémák megoldásában 

(családlátogatások, beszélgetés négyszemközt, együttműködés egészségügyi és szociális 

intézményekkel). 
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 Mindennapos sportolási lehetőség biztosítása, a tanulók mozgásigényének kielégítése. 

 Osztályfőnöki órákon: helyes étkezési szokások, helyes napirend kialakítása. 

 Önismeret és emberismeret (biológia tantárgyhoz kapcsolható): az ember testi és lelki 

működésének ismertetése. Együttműködés a körzeti védőnővel. 

 

 

I.) Esztétikai nevelés: 

Esztétikai nevelésen a tanulók olyan képességeinek a fejlesztését értjük, amelynek birtokában 

felfogják, átérzik és helyesen értelmezik a szépet a természetben, a társadalmi életben és a 

művészetekben egyaránt. Az esztétikai nevelésnek az egész személyiségre kell irányulnia. 

F e l a d a t o k :  

a.) A művészetek iránti érzék fejlesztése. 

b.) Olvasás megszerettetése. 

c.) Tudatos műélvezetre nevelés. 

d.) Ítéletalkotó képesség fejlesztése. 

e.) Ízlés formálása viselkedésben, külsőségekben is. 

f.) A természet szépségeinek felismerése. 

g.) Igényesség a környezetünk széppé tételében. 

A feladatok megvalósítását elősegíti: 

 Példamutatás: esztétikus külső megjelenés (a pedagógus és az iskola egésze; dekoráció). 

 Kulturált viselkedési normák elsajátítása (iskolában és iskolán kívül). 

 Kapcsolat a művészeti tantárgyakkal: irodalom, rajz, művészettörténet, vizuális kultúra, 

ének. 

 Kézműves foglalkozások szervezése az iskolában és a nyári táborokban (agyagozás, 

rajzverseny, gyöngyözés, batikolás). 

 Iskolán kívüli programok: színház, múzeum, könyvtár, könyvajánlás, programajánlat a 

pedagógusok által. 

J.) Családi életre való nevelés: 

A családi életre nevelés célja: előkészíteni az ifjúságot a boldog házasságra, 

gyermekvállalásra, egészséges nemi életre. Fontos eszköze a felvilágosítás, amely arra 

irányul, hogy a tanulókat felelősségérzetre nevelje, segítse erkölcsi ítélőképessége 

kialakulását. A felvilágosítás mindig a gyermek életkorának megfelelő szinten kell, hogy 

történjen, tudományos alapokon nyugodjon. 

F e l a d a t o k :  

a.) A család erkölcsi és vallási hagyományainak ismertetése. 

b.) A család szerepének, fontosságának tudatosítása. 



16 

 

c.) Felvilágosítás életkornak megfelelően. 

d.) A szexualitás biológiai vonatkozásai. 

e.) A felelősségérzet kialakítása a partner iránt. 

A feladatok megvalósítását elősegíti: 

 A családi viszonyok feltérképezése: családrajz készítése, fogalmazás, kötetlen 

beszélgetés. 

 A család erkölcsi és vallási hagyományainak ismertetése. 

 Szerepek a családban. 

 A kamaszkor nehézségei, értékzavara. 

 Pozitív példák kiemelése irodalmi művekből. 

A.) Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló hatékonyan tud keresni a világhálón, kulcsszavak segítségével, majd képessé válik 

elektronikus gyűjtőmunkát végezni. Tisztában van a videojátékok használatának helyes 

mértékével. Egyre inkább tisztában van a közösségi oldalak, valamint a médiatartalmak 

megosztásának esetleges veszélyeivel. A közösségi oldalakon megjelenő verbális agresszió 

elhárítására megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik. Odafigyel arra, hogy 

magánszférájába ne engedjen be nem kívánatos médiatartalmakat. Kialakulóban van kritikai 

érzéke a médiatartalmak hitelességét illetően. 

F e l a d a t o k :  

a. Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-

térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység során. 

b. A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és 

formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 

c. A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online   kommunikáció szövegszervező 

alapeszközeinek felismerése. 

d. Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, 

alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint. 

e. A tanuló tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az 

elektronikus sajtó műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és 

az internet társadalmi szerepét, működési módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul 

benne a médiatudatosság elemi szintje, az önálló, kritikus attitűd. 

f. Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, 

alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint. 

A feladatok megvalósítását elősegíti: 

 Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata. 
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 . A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak megismerése, alkalmazásuk a 

megismerési folyamatban. 

 Filmvetítések, előadások. 

 Az egyes tantárgyakban levő lehetőségek felhasználása. 

 Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) ismeretek, 

az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás- és olvasástudás . 

 Hang és kép együttes alkalmazása (pl. árnyjáték, dramatikus játék). 
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Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 

Általános iskola 1-8. évfolyam 

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 

6.Személyi-, környezeti- és mentálhigiéniát 

7.A szexuális felvilágosítást és az AIDS prevenciót 

 

A mindennapos 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! 



19 

 

 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 

1. és 5. évfolyamon mindennapos testnevelés, a többi évfolyamon heti négy óra, testnevelés órán 

kívül sportszakköri lehetőségek: 

2. évfolyam: sportszakkör /általános/ 

3-4. évfolyam: szivacskézilabda 

4. évfolyam: heti egy óra úszás 

5-6. évfolyam: kézilabda, labdarúgás, asztalitenisz 

7-8. évfolyam: kézilabda, labdarúgás 

3-8. évfolyam: természetjárás 

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 

 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) 
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 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 

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 
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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 

 Jólápoltság, 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 

 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 
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 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 

 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 
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 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 

 Project munkák 

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 



24 

 

 

A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatok 
 

Nevelés szempontjából a közösség autonóm egyének szerveződése. A közösség biztosítja 

a fejlődés keretét az egyén számára, így maga a közösség is fejlődik. A társas viselkedés egyéni 

tanulási színtere a közösség, fejlesztése kialakítja az egyén és társadalom közötti kapcsolatot. 

A tanulóközösségek fejlesztéséhez figyelembe vesszük az életkori fejlettséget is: A kisgyermek 

heteronóm személyiségének lassú átalakulásától az autonóm személyiséggé válásig. 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos céljaink: 

 Iskolánk valamennyi dolgozója pozitív példát mutasson tanulóink számára megjelenésével, 

viselkedésével, beszédstílusával. 

 Minden tanulónk ismerje meg a társas együttélés alapvető szabályait, életmódjában váljon 

meghatározóvá a felelősségtudat társai és környezete iránt. 

 Diákjaink tanuljanak meg tanulni, legyenek képesek helyes, egészséges életmódot 

kialakítani. 

 Tanulóink az összetartozást erősítő, tanulói közösségekre jellemző erkölcsi, viselkedési 

normákat, rendszeres tevékenységeket, hagyományokat alakítsanak ki, ápoljanak. 

 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

Az iskolai nevelés legfőbb célja a tanuló minél szélesebb körben történő fejlesztése, felkészítése 

az életre. A gyermek fejlődése azonban szorosan összefügg és nem választható el a közösségtől, 

a közösségi neveléstől. 

 

A közösségi nevelés területei: 

 Család 

 Iskola 

 Iskolán kívüli közösségek 

 

A család 

A legalapvetőbb közösség a család, melybe a tanuló beilleszkedik. A család meghatározza, 

formálja, befolyásolja a gyermek fejlődését, a másokhoz való viszonyát. Alapvető szociális 

kötődéseket, formákat alakít ki, amelyeket az iskolába kerülve lehet és kell is fejleszteni, 

formálni, alakítani. Így nagyon fontos szerepet kap az iskola és az osztályközösség is.  
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Az iskolai közösség 

A tanulók együttélésének és együttműködésének legtágabb keretét az iskolai közösség jelenti. 

Megkülönböztetett jelentőségű feladatok hárulnak az iskola vezetőire, az osztályfőnökre, a 

diákönkormányzatot segítő pedagógusra, az egyes iskolai eseményeket, rendezvényeket szervező 

tanárokra. 

 

Az osztályközösség 

A tanuló fejlődésének meghatározó tényezői a családban elsajátított szokásokon, morális 

tényezőkön túl a baráti körben kialakított emberi kapcsolatok és értékrendek. 

Az osztályközösség szokásokkal, szemléletmóddal rendelkező tanulók közössége, ahol az 

életszemléletet kell formálni és továbbfejleszteni. Ebben nagy a szerepe a közösségnek, mivel a 

kortársak hatnak egymásra. A tanuló idejének legnagyobb részét az osztályközösségben tölti, 

ezért nagyon meghatározó annak légköre, szellemisége, hatása a tanulók egymás között kialakuló 

kapcsolatrendszerére, viselkedési formáira. 

 

Az osztályközösség feladata: 

 valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása, 

  az egyéni értékek felismerése, 

  egymás tiszteletben tartása, 

  egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban, 

  a másság elfogadása, a tolerancia, 

  társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában, 

  mások gondjainak, nehézségeinek felismerése. 

 

A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek.  

Különösen fontos a szerepe a problémák felismerésében és azok megoldásában. Fontos a szerepe 

és a tevékenysége abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni a tanuló támogatásába, mennyire 

azonos alapelvekkel irányít az iskola és a család. Az osztályfőnök ismerje fel a tanuló problémáit, 

érzékelje az esetleges deviáns eseteket, és találja meg a problémák megoldásához a helyes utat, 

vagy azokat a személyeket, akik a probléma megoldásában a segítségére lehetnek. 

 

A tanulók iskolai közösségi nevelésének színterei és feladatai 

 

Tanórák 

A tanórán egy osztályközösség tagjai vesznek részt, így célunk valódi közösség létrehozása, 

amelynek közös a célja és hajlandó közös értékrend elfogadására. 

Feladataink:  

 A tanuló támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel. 

 Közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése, a tanulók kezdeményezéseinek segítése.  

 Önállóság, öntevékenység fejlesztése, folyamatosság. 
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 A nevelőtestület összehangolt nevelési eljárásokkal és követelésekkel irányítja az 

osztályközösségek munkáját. 

 Differenciált csoportmunka és egyéni munka kapcsán az egymás iránti felelősség erősítése. 

 Ellenőrzés és önellenőrzés képességének kialakítása. 

 

Tanórán kívüli foglalkozások és szabadidős tevékenységek 

 

.A tanulóközösségek, a közösségi élet kialakulása, a tanulóknak a közösségbe beilleszkedése nem 

valósítható meg kizárólagosan a tanórai foglalkozások keretében. Szükséges olyan együttlétek 

kialakítása, amely mentes a tanórák kötöttségétől, az ismeretek számonkérésének feszültségétől.  

A szabadidős tevékenységek olyan szervezett foglalkozások, amelyek kötődnek a tanulók 

személyes életéhez, hatásuk az iskola más területén is érvényesül, nem csak a csoporton belül.  

Feladatunk: 

 Megfelelő kapcsolatok kiépítése a tevékenységet segítő külső szakemberekkel, adott 

korosztállyal és a szüleikkel. 

 Csoporton belüli kapcsolatok erősítése, a közös munka során az önfegyelem fejlesztése, 

önismeret elmélyítése. 

 Életkor és egyedi személyiségek figyelembe vétele a tematika kialakításakor. 

 Tartós aktivitás kifejlesztése. 

 Hagyományok megteremtése és ápolása. 

 

Ilyen közösségfejlesztésre alkalmas tanórán kívüli lehetőségek iskolánkban: 

 napközi otthon, tanulószobai foglalkozások 

 szakkörök 

 énekkar 

 tömegsport 

 erdei iskola 

 tanulmányi és kulturális versenyek 

 házi bajnokságok 

 diáknapok 

 kulturális és sportrendezvények 

 ünnepélyek, megemlékezések 

 hagyományápolás 

 tanulmányi kirándulások, nyári táborok 

 DÖK munka: iskolagyűlések, hulladékgyűjtés, tanulói ügyelet, iskolarádió  

 színházlátogatás 

 könyvtári foglalkozás 

 múzeumlátogatás, múzeumi órák 
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Mivel a tanulók életkoruknál fogva segítségre, bátorításra szorulnak, így a pedagógusok 

kötelessége segíteni, előmozdítani a tanulók közösségi életének megszervezésére irányuló 

törekvéseket. 

 

Az iskola a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve 

végzi nevelő-oktató munkáját. 

 

A szülő kötelessége, hogy elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az 

iskola rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. A pedagógus alapvető 

feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége, hogy a tanuló 

életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttassa a közösségi együttműködés 

magatartási szabályait, és törekedjék azok betartására. 

 

Az iskolán belüli és az iskolához kapcsolódó közösségi formák: 

 Nevelőtestület 

 Szülői szervezet 

 Munkaközösségek 

 

Nevelőtestület 

A tanulói közösségeken kívül fontos szerepe van a nevelőtestületnek mint közösségnek, hiszen 

az egységes normák, tantestületi hagyományok, a nevelőtestületi közösség pozitív mintája a 

tanulói közösségeket is erősíti, példát mutat nekik. Fontos szerepe van a szülői háttérnek is, így 

iskolánk nevelőtestülete célnak tekinti a szabadidős tevékenységeknél olyan közösség 

kialakítását, ahol nem csak a tanulók, hanem szüleik is részt vehetnek (Pl. farsang, szülő – diák 

sportdélután, iskolanap). 

Szülői munkaközösség 

A szülői munkaközösség tagjait a tanév első szülői értekezletén választják meg a szülők. 

Rendszeresen tájékoztatjuk őket az oktatás helyzetéről, aktuális feladatainkról. Véleményeikkel, 

javaslataikkal segítik a pedagógusok munkáját. Részt vesznek a tanórán kívüli programok 

előkészítésében, lebonyolításában. 

 

Munkaközösségek 

Alsóban 2 munkaközösség, felsőben 7 munkaközösség működik. A felmerülő problémákat 

havonta megbeszélik, egységes követelményrendszert alakítanak ki. Előkészítik és megszervezik 

a tanulmányi versenyeket, továbbképzéseken vesznek részt. Munkaterveikben foglaltak alapján 

végzik szakmai munkájukat. 
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A pedagógusok helyi intézményi feladatai,  

az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 
 

A pedagógusok alapvető feladatai: 

 

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

szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői utasításában előírt 

pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása.  

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

 A tanulók írásbeli munkájának javítása, rendszeres értékelés. 

 A dolgozatok és kísérletek összeállítása. 

 Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint az éves munkaterv szerinti 

rendezvényeken, a szakmai munkaközösségek munkájában. 

 A tudomására jutott hivatali titok megőrzése. 

 A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai 

szakszerűségének figyelemmel kísérése. 

 Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli foglalkozásokra. 

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

órákon. 

 A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, 

szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon.  

 Szakleltárak és szaktantermek rendben tartása és szertárrendezés. 

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

szervezése, lebonyolítása. 

 A tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle versenyekre, vetélkedőkre stb. 

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

valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a 

felzárkóztatásra szoruló tanulók körében. 

 A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló 

tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása. 

 Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése. 

 Szabadidős programok szervezése. 

 Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel. 

 A munkaköri kötelességek teljesítése. 

 Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben.  

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

 Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása (innováció). 
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 Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában.  

 Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

 A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, 

beilleszkedésének segítése. 

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

 Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 

 

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök feladatai: 

 

A pedagógust az igazgató bízza meg az osztályfőnöki teendők ellátásával. 

 

1. Az osztályfőnök feladatai 

 A rábízott gyermekközösség irányítása, összefogása, példamutatás. Az iskolai és diák-

önkormányzati munkában és az iskolai rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki 

az osztályközösség megfelelő irányításával. 

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

Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend 

kialakítását és elfogadását. 

 Tanórákon kívüli - szükség esetén - iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős 

programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez. 

 Az osztály szintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra.  

Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit.  

 Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel.  

 Rendszeres kapcsolatot tart, együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel.  

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

szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 

 Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen - legalább 

havonta - tájékoztatja a szülőket. 

 A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal 

írásban értesíti. 

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

tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 

 Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

 A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 

 Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

 A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadóórákat tart. 

 Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal. 

 Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a 
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gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal. 

 Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai 

munkáját. 

 Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

 Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

 Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, 

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

fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). 

 Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát. 

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

magatartás és szorgalom osztályzatára. 

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

tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére. 

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

osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban 

előírt rendelkezések alapján jár el. 

 A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat , 

azokra előre felkészül. 

 A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai 

jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat. 

 Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, 

osztályfőnöki tanmenet). 

 Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 

 Kitölti és vezeti az osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség 

esetén gondoskodik azok pótlásáról. 

 Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

 Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai 

szakszerűségét. 

 

Az osztályfőnöki órák témái minden évfolyamon 

 A házirend megbeszélése. 

 Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése. 

 Az osztályközösség felelőseinek megválasztása. 

 Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek 

megbeszélése. 

 Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkohol- 

és kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes 

higiénia; a szexuális fejlődés) iskolaorvos, védőnő segítségének igénybe vételével. 

 Elsősegély-nyújtási alapismeretek. 
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 Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második 

félév végén. 

 Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről.  

 Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a költészet napjáról, a kommunista és 

egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapjáról, a holokauszt áldozatainak 

emléknapjáról, a Föld napjáról és a nemzeti összetartozás napjáról. 

 Megemlékezés az iskola névadójáról. 

 Osztálykirándulás előkészítése. 

Az osztályfőnöki óra többi témája az osztály összetételétől, neveltségi szintjétől függ. 

Megtalálható a helyi tantervben. 
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A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység helyi rendje 
 

 Különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

A sajátos nevelési igényű tanulónak joga, hogy különleges ellátás keretében állapotának 

megfelelő ellátásban részesüljön, attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. 

A szülő választja ki a tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó, nevelési-oktatási intézményt az 

illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló  

A tanulók beilleszkedési, tanulási és magtartási zavarait komplex hatások okozzák, így azokat 

egyidejűleg több irányból kell kezelni.  

Meg kell nyerni a tanulót, hogy együttműködjön a pedagógussal, segítő szakemberekkel 

(fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus).  

Ezen kívül hatást kell gyakorolni a gyermekek kortársi közösségére (elfogadó magatartás). 

Lényeges a szülőkkel való személyes kapcsolat kialakítása, esetleg a család környezetének 

megismerése. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel összefüggő pedagógiai tevékenységben az 

iskola partnerei a Pedagógiai Szakszolgálatok, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 

Tantestületünk arra törekszik, hogy a tanulók számára megtalálja a személyre szóló bánásmódot, 

az önbizalmat, örömet adó tevékenységeket. 

 

Fejlesztési alapelvek: 

 A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes műveltségi 

területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő készségek, azok fejlődési útjai, módjai, 

kialakulásuk időtartalma, mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvénye, így 

módosulhatnak. 

 A részképesség-zavar tüneteit mutató tanulók oktatása fejlesztő pedagógus és / vagy 

pszichológus közreműködését igényli. 

 Egyéni haladási ütemet igényelnek. 

 Differenciált fejlesztéssel, a módszerek változatos használatát kell biztosítani. 

 Minden gyermek egyéni problémamegoldást igényel. 

 Az értékelésüket önmagukhoz viszonyítva kell végezni. 

 

A fejlesztés kiemelt céljai feladatai: 

Diszlexia, diszgráfia jellegű tünetek: 

A testséma biztonságos kialakítása, téri és időrelációk kialakítása, a látás, a mozgás és a hallás 

koordinált működtetése, az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanulók 

egész iskolai pályafutása alatt, kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása 

során, lassított tempójú, nyújtott ütemű hangoztató, elemző, szótagoló módszer alkalmazása. 
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Diszkalkulia jellegű tünetek: 

Az érdeklődés, a matematikai nyelv használatának erősítése, a mechanikus számlálás 

fejlesztésének erősítése. Az érzékelés, észlelés, a figyelem, emlékezet, a gondolkodás és a beszéd 

összehangolt, intenzív fejlesztése, téri reláció biztonsága, relációk nyelvi megalapozása, segítő, 

kompenzáló eszközök használatának megengedése, fokozott mennyiségű gyakorlás során az 

egyéni sajátosságokhoz igazított segítő eljárások, technikák megtalálása, alkalmazása. 

Figyelemzavar esetén: 

A tanuló optimális helyének megválasztása a pedagógus kommunikációs jelzéseinek megfelelő 

érzékelésére. Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, 

érdeklődésének, terhelhetőségének ismeretében. A tanuló viselkedésének megismerése siker és 

kudarc esetén. Ennek alapján alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való beilleszkedésének 

segítése. 

 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

 

 A magatartási, beilleszkedési nehézségek okainak feltárása. 

 Kapcsolatfelvétel a szülőkkel, illetve szakintézménnyel (Nevelési Tanácsadó). 

 Az okok tisztázása után a tanuló segítséget kap szaktanárától, osztályfőnökétől, az iskola 

gyermekvédelmi felelősétől, pszichológustól, illetve a családgondozó segítségét is 

igénybe veheti. 

 Toleráló, megértő, elfogadó pedagógiai attitűd. 

 Empátiás készség kialakítása „életszerű” helyzeteken keresztül. 

 Konfliktushelyzetek feloldási és megoldási lehetőségei. 

 Szerepjátékok alkalmazása és a tanuló ezekbe való bevonása. 

 Az osztály illetve az iskola életének szervezésében való feladatok adása (felelősi 

rendszer, DÖK – programok, stb.). 

 Szokások kialakítása, s az ebben való részvétel. 

 Meghitt hangulat teremtése az osztályban. 

 A dicséret ösztönző erejének felhasználása. 

 Állandó kapcsolattartás a szülőkkel. 

 A tanuló legyen tisztában az elvárásokkal, az együttélés szabályaival, mert csak akkor tud 

teljesíteni, alkalmazkodni. 

 A tanulók tűrőképességét „emeljük”, legyenek belátóbbak a nehézségekkel küszködő 

gyerekekkel. 

 Szoros kapcsolat a helyi óvodákkal, nevelési tanácsadóval és gyermekjóléti szolgálattal. 

  Kis létszámú első osztály. 

 Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése. 

 Felzárkóztató órák. 

 A napközi otthon. 

 A tanulószoba. 
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 A felzárkóztató foglalkozások. 

 A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai. 

 A családlátogatások. 

 A szülők és a családok nevelési gondjainak segítse. 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

 

 A tanulási kudarc okának feltérképezése. 

 A tanulás módszereinek megismertetése. 

 Részképesség zavarok esetén (diszlexia, diszgráfia) szakemberhez irányítás. 

 Felzárkóztató (kis létszámú) osztályok indítása és működtetése. 

 

T a n í t á s i  ó r á n  b e l ü l :  

 Fokozatosság elvének betartása. 

 Differenciált foglalkozás. (Egyszerűbb feladatok adása, külön magyarázat.) 

 Ismeretátadás idejének növelése (az új ismeret többféle megközelítése). 

 Rendszeres ismétlés, gyakorlás. 

 Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése. 

 Az egyéni foglalkozások. 

 A felzárkóztató foglalkozások. 

 

T a n ó r á n  k í v ü l i :  

 Korrepetálások szervezése. 

 Napközi otthoni foglalkozások.  

 Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata. 

 A továbbtanulás irányítása, segítése. 

 Tanulószobai foglalkozásokon való részvétel. 

 Egyéni kiscsoportos foglalkozások. 

 

 Kiemelten tehetséges gyermekek  

Minden pedagógus, de elsősorban a szaktanár és osztályfőnök feladata, hogy felhívja a figyelmet 

tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről. 

E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. 

Ez a legszorosabb együttműködést igényli a családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó 

intézményekkel és szakemberekkel. 
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A tehetség értelmezésekor képességekre /adottságok, készségek, diszpozíciók/, különleges 

teljesítményekre gondolunk, mely képességek különböző területeken mutatkoznak meg. 

 

Ezek a területek: 

 intellektuális képességek, ezek kiemelkedő szintje szükséges a természettudományok, 

matematika, nyelvek területén nyújtott kimagasló teljesítményhez 

 a speciális képességek egy részét külön csoportba soroljuk: 

 művészeti képességek (képzőművészeti, zenei írói, rendezői), 

 pszichomotoros képességek (sport, tánc, kézügyességet igénylő tevékenységek) 

 szociális képességek (vezetői, szervezői, empátiás készség, kommunikációs képességek) 

Természetesen a területek a gyerekeknél még nem elkülönítettek. 

Vannak igazán korai időszakban felismerhető speciális képességterületek, ezek: sakk, 

matematika, zene, tánc. 

A kreativitás az intelligencia kiegészítője. A kreatív emberre jellemző a divergens 

gondolkodás, a többféle helyes válaszadás, asszociációk, szellemi rugalmasság. Jellemzője a 

feladatkötelezettség, mely alatt szorgalmat, kitartást, becsvágyat, teljesítménymotivációt 

értünk. A tehetség kibontakoztatása akkor történhet meg, ha ezt felismerjük, tisztában 

vagyunk halmozott előfordulásával. 

A következőkben felsorolt jellemzők halmozott előfordulása tehetséget jelezhet: 

Ismeretszerzés jellemzői: 

 nagyon sokat tudnak a legkülönbözőbb dolgokról, 

 szókincsük gazdag, szokatlan kifejezéseket is megfelelően használnak, 

 beszédük folyamatos, kifejező, 

 gyorsan megjegyzik a tényeket, 

 gyorsan felismerik az ok-okozati viszonyokat, 

 gyorsan tudnak érvényes állításokat felállítani, 

 a jelenségekben fellelhető hasonlóságokat és különbözőséget keresik, 

 jó megfigyelők és megfigyeléseiket könnyen felidézik olyan helyzetekben, amikor jól 

tudják hasznosítani, 

 sokat olvasnak és szeretik a felnőtteknek szóló könyveket, lexikonokat, atlaszokat, 

szótárakat, enciklopédiákat, 

 megpróbálják a bonyolult dolgokat megérteni, oly módon, hogy áttekinthető egységekre 

bontják szét, 

 kritikusan, függetlenül gondolkodnak, értékelik a helyzeteket. 

Motiváció jellemzői: 

 őket érdeklő kérdésekkel nagyon elmélyülten foglalkoznak,  

 igyekeznek feladataikat befejezni, zavarja őket, ha félbe kell szakítani elfoglaltságukat, 

 a mechanikus ismétlődő feladatok untatják őket, 

 ha a feladat érdekli őket, alig igényelnek külső biztatást,  
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 tökéletességre törekszenek, 

 önkritikusak, nem elégednek meg egykönnyen munkájuk gyorsaságával vagy 

eredményével, 

 szívesen dolgoznak önállóan, hogy elegendő idejük legyen egy probléma 

végiggondolására, 

 magas célokat tűznek ki és a saját maguk által vállalt feladatok megoldásánál a felnőttek 

segítségét csak addig veszik igénybe, míg feltétlenül szükséges, 

 sok felnőtt probléma érdekli őket már kisiskolás korukban. 

Kreativitás jellemzői: 

 sokféle és sokszor szokatlan kérdéseket tesznek fel, majd az azokra kapott válaszok 

alapján újabb kérdéseket fogalmaznak meg, 

 egy kérdés vagy probléma felmerülésekor sok ötletet, megoldási lehetőséget sorolnak fel, 

 gyakran szokatlan, furcsa vagy meglepő, frappáns, okos válaszokat adnak, véleményüket 

nem rejtik véka alá, 

 nem értékelik a sablonos megoldásokat, inkább kockáztatják, hogy tévednek,  

 gondolatban gyakran végigjátszanak szituációkat és megváltoztatják azokat, 

 kifejezett humorérzékük van, de a kisgyermekes gügyögés idegesíti őket,  

 kifejezetten érdeklődnek a kreatív tevékenységek iránt, 

 eredeti, színes fantáziaviláguk van. 

Szociális viselkedés jellemzői: 

 sokat foglalkoznak olyan fogalmakkal, mint igazságos - igazságtalan, jó – rossz, és 

készek a tekintéllyel szembeszegülni, 

 nem tartanak mindenáron a többséggel, nem félnek attól, hogy mások legyenek, mint a 

többiek, 

 ha más véleményük van, akkor provokálják a többieket és vállalják a konfliktusokat, 

 egyéniségek, individualisták, mennek a maguk útján. 

A tehetség kibontakoztatása tanítási órán: 

1. Differenciált oktatás: 

 Eltérő nehézségű feladatok megoldása. 

 Kiegészítő tananyag feldolgozása. (egyénileg vagy csoportosan) 

 Csoportmunkában vezető szerep. 

2. Az oktatási folyamatba konkrét módon történő bekapcsolódás:  

(pl. kiselőadások tartása) 

 Tanítási órán kívül: 

1. Tehetséggondozó szakkörökön való részvétel. 

      Aktív szakköri tevékenység (kutatás, megfigyelés, önálló prezentáció készítése stb.) 

2. Iskolai, kerületi, országos szintű tantárgyi versenyekre való felkészülés – felkészítés és 

részvétel. 

3. Műveltségi vetélkedők. 

4. Szereplési, fellépési lehetőségek biztosítása: 
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       Iskolai rendezvények, bemutatók (társainak, szüleinek) 

      Színdarabok előadása. 

      Ünnepélyeken való részvétel. 

5. Érdeklődési körüknek megfelelő rendezvények, intézmények látogatása csoportosan. 

6. Érdeklődési körüket, tehetségüket fejlesztő intézmények ajánlása. 
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A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvétele, 

jogaik gyakorlásának rendje 

 

A tanulók az intézményi döntési folyamatban való részvételét az iskolai diákönkormányzat teszi 

lehetővé. 

 

Az iskolai diákönkormányzat: 

 

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

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. A 

diákönkormányzatot segítő pedagógus jogosult a nevelőtestülettel való kapcsolattartásra és a 

diákönkormányzat képviseletére. 

Az iskolai diákönkormányzatot javaslattételi, véleményezési és döntési jog illeti meg. E 

jogkör gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie a 

diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

 Döntési jogköre van: 

 a tanulók közösségi életének tervezésében, szervezésében, 

 tisztviselőik megválasztásában, 

 jogosultak képviselni magukat a diákönkormányzatban. 

A tanuló joga, hogy válasszon a Pedagógiai Programban meghatározott választható tantárgyak, 

foglalkozások, pedagógusok közül. Ezzel a joggal a tanév folyamán egyszer élhetnek, a 

választásuk a következő tanévre szól. 

Az iskolai diákönkormányzatot vezetősége előre egyeztetett időpontban havonta, de szükség 

esetén hetente ülésezik. Itt kaphatnak tájékoztatást a tanulók a diákönkormányzatot segítő 

pedagógustól az aktuális programokról, ügyekről. 

Ezen a fórumon nyilváníthatnak szóban vagy írásban véleményt, élhetnek javaslattételi 

jogukkal, az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

Tanévenként egy alkalommal – az iskolai és diák-önkormányzati munkatervben rögzítettek 

szerint – iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 

A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat 

vezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola 

igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok 

helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásáról. 
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A szülők, a tanulók, a pedagógusok és az intézmény partnerei 

közötti kapcsolattartás formái 
 

 Az eredményes együttműködés feltétele a tanulói érdeklődés, valamint a szülői érdekek 

és iskolai célkitűzések összekapcsolása.  

 Az együttműködés alapja a közös nevelési felelősség, feltétele a kölcsönös bizalom, 

korrekt tájékoztatás mindkét részről, eredménye a gyermekek kedvező személyiségfejlődésében 

nyilvánul meg. 

 

1. Az iskolai közösségek együttműködése: 

 

Igazgatóság és nevelőtestület 

 Az igazgatóság és a nevelőtestület együttműködése megbízott munkaközösség-vezetők és 

választott képviselők útján valósul meg 

 Együttműködés fórumai: igazgatósági ülés, iskolavezetőségi értekezlet, megbeszélések, stb. 

 A feladatokról a tájékoztatás az éves munkatervben rögzített időpontokban, írásbeli 

értesítéseken keresztül, hirdetőtáblán jelzett időpontokban. 

 Az iskolavezetőségi döntésekről minden esetben tájékoztatja az illetékes közalkalmazottat. 

 A nevelők a kérdéseiket, javaslataikat szóban vagy írásban, önállóan, vagy képviselőik 

útján közölhetik az intézmény vezetőségével. 

 

Szakmai munkaközösségek együttműködése 

 Az iskolában tevékenykedő munkaközösségek együttműködéséért a munkaközösségek 

felelnek. 

 Éves munkatervüket közös megbeszélés és konszenzus alapján összeállítják. 

 Egymást és az iskolavezetést rendszeresen tájékoztatják az elvégzett munkáról. 

 Együttműködés a könyvtár, a munkaközösségek, osztályfőnökök között. 

 

A közalkalmazotti tanács és az iskola közösségének együttműködése 

 A közalkalmazotti tanács tagjai évente egyszer kötelesek tájékoztatni az általuk 

képviselteket a közalkalmazotti tanács tevékenységéről, valamint az általuk képviseltek 

kérdéseit, véleményüket továbbítják. 

 

A Szülői Munkaközösség és az iskola közösségének együttműködése 

 Az partnerek képviselői évente legalább kétszer tájékozódnak egymás munkájáról, 

javaslatokat, kérdéseket fogalmaznak meg egymásnak. Az iskola működéséről, 

munkatervéről az igazgató kétszer tájékoztatja az SZMK tagjait. 
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Nevelők és a tanulók kapcsolattartása 

 Az iskola igazgatója tájékoztatja a diákönkormányzat felelős vezetőjét, és az osztályfőnök 

tájékoztatja a tanulókat legalább egyszer az iskola életéről. 

 A szaktanárok a tanulót és a szüleiket folyamatosan tájékoztatják szóban vagy írásban az 

egyéni haladásukról. 

 A tanulók a belső szabályzatban biztosított jogaikat érvényesíthetik. 

 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat közvetlenül vagy választott 

képviselőiken keresztül eljuttathatják az iskola vezetőihez, nevelőikhez. 

 A tanulók érdekképviseleti szerve a diákönkormányzat, a tanulókat érintő valamennyi 

kérdésre kiterjed. 

 Az iskola vezetőségének, az igazgatói tanácsnak teljes jogú tagja az iskolai 

diákönkormányzat képviselője. 

 

A nevelők és a szülők együttműködése 

 Az iskola igazgatója a szülői szervezet vezetőségi értekezletén tájékoztatja a szülőket. 

 Az osztályfőnök a szülői értekezleteken folyamatosan tájékoztatja a szülőket. 

 Együttműködés fórumai: egyéni beszélgetések, fogadóórák, tervezett időpontokban szülői 

értekezletek, családlátogatás, nyílt tanítási napok, írásbeli tájékoztatások, családlátogatás. 

 A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, a házirend mindenki számára 

elérhető: honlapon, irattárban, könyvtárban, nevelői szobában, igazgatónál, 

igazgatóhelyettesnél. 

 

Formái az iskola részéről: 

 Nyílt napok, nyílt órák szervezése (Minden évfolyamon félévenként egy alkalom). 

 Bemutató órák az iskola életéről a leendő első osztályosoknak és szüleiknek. 

 (Március, április) 

 Szülők rendszeres tájékoztatása az iskola munkájáról, a tanulók előmeneteléről, 

magatartásáról.(SZMK Szervezeti és Működési Szabályzata) 

 Szülői értekezletek, fogadóórák szervezése.(Munkaterv szerint) 

 Előadások szervezése. 

 Családlátogatások.  

 Közös programok szervezése: iskola – szülői ház. (Farsang, Pais-nap) 

 Tanulóink rendezvényein való szülői részvétel. 

 Pályaválasztási tanácsadás. 

 Honlapon megjelenő információk. 

 

Formái a szülők részéről: 

 Őszinte véleménynyilvánítás. 

 Érdeklődő – segítő hozzáállás. 

 Nevelési problémák őszinte megbeszélése, közös megoldás keresése. 
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 Aktív részvétel az iskolai rendezvényeken, szülői értekezleteken, fogadóórákon. 

 Szponzori segítségnyújtás. 

 

Formái a tanulók részéről: 

 DÖK – gyűlések havonta egyszer (minden osztályt 2 tanuló képvisel) 

 DÖK – rendezvények 

 Farsang 

 „Felbolydul a suli” 

 Karácsonyi vetélkedők 

 Mikulás ünnep 

 Papírgyűjtés 

 Iskolanap 

 Sportnap 

 Honlap 

 Faliújság 

 Kirándulások  

 Személyes beszélgetések 

 

Az együttműködés továbbfejlesztési lehetőségei: 

 Családi versenyek rendezése (pl. alapítványi napon). 

 Osztály – család közös kirándulás. 

 Munkahelyi látogatás a szülő munkahelyén. 

 Fórum a szülőknek a nevelési problémák megoldására. 

 

2. Külső kapcsolatok, együttműködések iskolán kívüli intézményekkel 

 Munkakapcsolatot kell kiépíteni az iskola igazgatóságának: 

Az intézmény fenntartójával, az intézmény működtetőjével, területi illetékes önkormányzati 

képviselő-testülettel, a III. kerületi Polgármesteri Hivatallal, a Fővárosi Pedagógiai Intézettel, 

a helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeikkel, a területileg illetékes nevelési 

tanácsadóval. 

 Rendszeres kapcsolat a Tehetségekért Közhasznú Alapítvány kuratóriumával 

 Intézményi Tanáccsal 

 Közművelődési intézményekkel 

 Civil szervezetekkel 

 Gyermek- és ifjúsági szervezetekkel 

 Egyházakkal 

 Egészségmegőrző szervezetekkel 

 Gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetekkel 

 Az iskola épületét használó szervezetekkel 
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 Fejlesztésben részt vevő intézményekkel 

A kapcsolattartás formái: 

 Személyes találkozások 

 Levél  

 Elektronikus kapcsolattartás 

 Honlap 
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A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 

 

A tanulmányok alatti vizsgák: 

 

(20/2012.(VII.31), EMMI- rendelet7.§) 1)alapján 

 

Az általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető. 

A magántanulót fel kell menteni az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól. Ezen 

tanuló az igazgató, illetve a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot tudásáról. 

 

A vizsgák típusai: 

 

Javító vizsgát köteles tenni a második-nyolcadik évfolyamon tanuló diák, ha a tanév végén 

legfeljebb három tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot. 

Ha nem teljesíti a javító vizsga követelményeit, akkor az évfolyamot ismételni köteles. 

Osztályozó vizsgát köteles tenni az a tanuló, aki: 

 A tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel van mentve. 

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

kétszázötven órát meghaladja. 

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

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja. 

 A tanulmányi követelményeket engedély alapján egy vagy több tantárgyból az előírtnál 

rövidebb idő alatt teljesítette. 

 

Pótló vizsgát tehet az a tanuló, aki neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy 

megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

 

Az intézmény vezetőjének feladata a vizsga törvényes előkészítése és zavartalan lebonyolítása. 

Ezen feladatkör kiterjed az osztályozó- és javítóvizsgára, valamint a másik iskolából átvett 

tanulók különbözeti vizsgájára; az SNI tanulókra vonatkozó szabályok betartatására: többletidő, 

eszközhasználat biztosítása. 

Az igazgató feladata a szabálytalanságok kezelése, jogorvoslata, a vizsgák lebonyolítására 

vonatkozó nyilvánosság betartatása. 

Az intézményvezető feladata az iratkezelés szabályainak betartatása, ellenőrzése (jelentkezési 

lap, jegyzőkönyv, záradékok). 

 Az igazgató feladata az egész nevelőtestületre egységesen vonatkozó minősítés és értékelés 

rendjének betartatása / mit vár el a nevelőtestület a jeles, jó, közepes, elégséges minősítésért/. 



44 

 

Az intézményvezető figyel a törvényben előírt elméleti és gyakorlati vizsgák rendjére, valamint 

ügyel, hogy a tanulók tisztában legyenek a vizsgák - kerettantervben meghatározott - 

követelményeivel. 

Ügyel a vizsgák időpontjára, ami az iskola munkatervében kerül rögzítésre, illetve a házirendnek 

is tartalmaznia kell a vizsgák követelményeit. 

 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni. 

 

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola tantervében meghatározott 

követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tárgyakból, 

amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján - nem tanult. Ha a vizsgán az 

előírt szintet nem teljesíti, a vizsgát két hónapon belül megismételheti. Ha ismételt teljesítménye 

sem megfelelő, akkor évfolyamot ismételni köteles. 

 

Vizsgaszabályzat: 

A vizsgabizottság létszáma: 

 

1. Igazgató: felel a vizsga törvényben szabályozott rendjéért. 

2. Elnök: feladata a vizsga törvényes és szakszerű megtartása. 

3. Tagok: feladata a vizsga lebonyolítása, a jegyzőkönyv elkészítése, a záradékok pontos 

bevezetése a dokumentumokba. 

4. Amennyiben a vizsgabizottságot (független vizsgabizottság) a kormányhivatal jelöli ki, 

úgy ezen feladatok jogköre átruházódik. 
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Eljárásrend 

Cél 

Feladat 

Felelősök, 

végrehajtók 

Határidő Dokumentumok 

1. 
 A minimális követelményt nem 

teljesítő tanulók, illetve a hiányzás 

miatt osztályozó vizsgára kötelezett 
tanulók felmérése évfolyamonként 

osztályfőnök 

szaktanár 

munkaközösség- 

vezető 

év végi osztályozó 

értekezlet 
névsor 

2.  

A szülői kérésre osztályismétlő 

tanulók felmérése 

osztályfőnök osztályozó értekezlet névsor 

3. 

A bukott tanulók, ill. az 

osztályozó vizsgára kötelezettek 

besorolása 

igazgatóhelyettes 
év végi értekezlet 

 
névsor 

4. 

A legfeljebb három tantárgyból 

bukottak, illetve a szülői 

kérésre, évfolyamot ismétlők 

osztályba sorolása 

szaktanárok 

osztályfőnökök 
év végi értekezlet 

anyakönyv, 

bizonyítvány 

5. 

Javítóvizsga, osztályozó vizsga 

követelményeinek összeállítása 

 

szaktanár bizonyítványosztás  

6. 

Javítóvizsga, osztályozó vizsga 

időpontja 

munkaközösség 

osztályfőnökök 
  

7. 

Javítóvizsga, osztályozó vizsga 

követelményeinek kiadása a 

tanulóknak a bizonyítvánnyal 

együtt. 

osztályfőnökök bizonyítványosztás követelmény 

8. 

Javítóvizsga, osztályozó vizsga 

lebonyolítása 

igazgatóhelyettes 

szaktanárok 
tárgyév 08.15-08.31. 

jegyzőkönyv, 

bizonyítvány, 

anyakönyv 

9. 

Azoknak a tanulóknak osztályba 

sorolása, akik a javítóvizsgán, 

osztályozó vizsgán nem feleltek 

meg 

igazgatóhelyettes 

osztályfőnökök 
tárgyév október 1. napló, anyakönyv 

10. 

Az évismétlő tanuló tanulmányi 

munkájának folyamatos 

figyelemmel kísérése a tanév 

folyamán 

osztályfőnökök 

szaktanár 
folyamatos napló értékelő része 
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A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel: 

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 

 javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell. 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő 

követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve szaktanárok állapítják meg a 

helyi tanterv életbe lépésének megfelelően, évente felmenő rendszerben 

 2013-2014. tanév júniusban az első és ötödik évfolyamon. 

 2014-2015. tanév júniusban a második és a hatodik évfolyamon. 

 2015-2016. tanév júniusban a harmadik és a hetedik évfolyamon. 

 2016-2017. tanév júniusban: A negyedik és a nyolcadik évfolyamon. 

A követelmények elfogadásáról az előbbi ütemezésnek megfelelően a nevelőtestület dönt. 

A tantárgyi követelményeket, az iskola helyit tanterve tartalmazza. 

A tanulmányok alatt a következő tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 

vizsgarészeket tenni a tanulóknak. 

 

Tantárgy 

Alsó tagozat 

Magyar nyelv írásbeli szóbeli  

Magyar irodalom írásbeli szóbeli  

Idegen nyelv írásbeli szóbeli  

Matematika írásbeli szóbeli  

Hit-és Erkölcstan  szóbeli  

Környezetismeret írásbeli szóbeli  

Ének-zene  szóbeli gyakorlati 

Vizuális kultúra   gyakorlati 

Életvitel és gyakorlat   gyakorlati 

Testnevelés és sport   gyakorlati 

 

Tantárgy 

Felső tagozat 

Magyar nyelv írásbeli szóbeli  

Magyar irodalom írásbeli szóbeli  

Idegen nyelv írásbeli szóbeli  

Matematika írásbeli szóbeli  

Hit-és Erkölcstan írásbeli szóbeli  

Történelem  szóbeli  

Természetismeret írásbeli szóbeli  

Fizika írásbeli szóbeli  

Kémia írásbeli szóbeli  

Biológia írásbeli szóbeli  

Földrajz írásbeli szóbeli  

Ének-zene írásbeli szóbeli gyakorlati 

Hon-és népismeret  szóbeli  

Vizuális kultúra   gyakorlati 

Informatika  szóbeli gyakorlati 

Technika, életvitel és gyak.   gyakorlati 

Testnevelés és sport   gyakorlati 
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Az iskolába jelentkező tanulók felvételének, átvételének alapelvei 

 

A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

 

A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói 

jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és átvétel jelentkezés útján történik. 

A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. 

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. 

A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától gyakorolhatja. 

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye az iskola körzetében található. 

Megszűnik a tanuló jogviszonya, ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján. 

Az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján. 

Megszűnik a tanuló jogviszonya a tankötelezettség megszűnése után, a bejelentés tudomásul 

vételének napján. 

A szabad iskolaválasztás jogán a szülő gyermekét bármikor átírathatja másik iskolába. 

 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

 a szülő személyi igazolványát; 

 a gyermek lakcímkártyáját; 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 

 a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; 

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

 a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

 a szülő személyi igazolványát; 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, 

illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató a tanuló 

felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam 

osztályfőnökeinek véleményét. 

 

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző 

tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott 

évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 
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Az iskola körzetén kívül lakó tanulók felvételéről az iskola igazgatója dönt a következők 

alapján: 

 Szülő kérése 

 Körzetátlépési kérelem 

 Az osztályok száma az adott évfolyamon 

 Az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembevétele alapján 

 Az eddig tanult idegen nyelv 

 Tanulmányi eredmény 

 Szorgalom, magatartás érdemjegy 

 A különleges bánásmódot igénylő tanuló esetén a fejlesztési lehetőség biztosítása, 

személyi, tárgyi feltételek megléte. 

 Különleges helyzetű az a tanuló, akinek a testvére már az intézménybe jár. 

 

Ha az igazgató elutasítja a felvételi kérelmet, akkor ezt a tanuló képviselőjével írásban közli. A 

szülő figyelmét felhívja arra az igazgató, hogy a döntés ellen jogorvoslattal lehet élni.  

 

Az első évfolyamba lépés feltételei: 

Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a kormányhivatal által meghatározott 

időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé 

kell tenni. 

A kormányhivatal határozza meg az iskola felvételi körzetét. 

Iskolánk felvételi körzete: Zsirai Miklós utca, Bebó Károly utca, Margitliget utca, Csobánka tér 

Ófalu, Puszta köz, Pusztadombi lakópark, Észak-Budai Téglagyár területe, Gulácsy Lajos utca, 

Lukács György utca. 

 

Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési –oktatási intézmények működéséről szóló 

rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 

 

Ha a hatodik életévét december 31-ig tölti be, a szülő akkor is kérheti az első évfolyamra való 

felvételét gyermekének. 

 

 

Leendő első osztályos tanulók felvételének rendje: 

1. Az iskola körzetébe tartozó állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

tanulók. Az adatokat lakcímkártyával igazolni kell. 

2. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. 

3. Körzeten kívüli hátrányos helyzetű tanuló 

4. Sorsolás: 
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Sorsolás előtt felvehető az a tanuló, aki különleges helyzetű. A különleges helyzetről nyilatkozni 

kell. Különleges helyzet: 

- Szülő, testvér tartósan beteg. 

- Testvér tanul az intézményben. 

- A kerületben dolgozik és/vagy közalkalmazott a szülő 

 

Amennyiben ezt az iskola helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, úgy sorsolást kell tartani. Ennek 

a részletes szabályai: 

A sorsolás időpontját az iskola igazgatója határozza meg. A sorsolás nyilvános, melynek 

lebonyolításáról jegyzőkönyv készül. 
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Továbbhaladás, magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

1. Az első évfolyamon a közoktatási törvény előírásának megfelelően a tanuló csak abban az 

esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való 

igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni, az adott tanév során 250 óránál többet 

mulasztott. 

2. A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha 

az oktatási miniszter által kiadott tantervekben "A továbbhaladás feltételei" c. fejezetekben 

meghatározott követelményeket az adott évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból 

teljesítette. 

3. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 

érdemjegyei alapján bírálják el. A második-nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból az 

"elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.  

4. Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon tanév végén egy, kettő vagy három tantárgyból 

szerez elégtelen osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát 

tehet. 

5. Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon a javítóvizsgán sem teljesítette az előírt 

követelményeket, akkor az évfolyamot ismételni köteles. 

6. A második-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi 

osztályzat megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

 Magántanulóként végezte tanulmányait. 

 Egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott. 

 A tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve. 

 A tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítette. 

 

Egy évfolyamon belül másik osztályba való átlépés feltételei: 

 Szülői kérésre a törvény által meghatározott rendelkezés alapján (Az igazgató döntési 

joggal rendelkezik). 

 Fegyelmi útján. 

 

Tanulói jogviszony megszűnése: 

A Köznevelési Törvényben szabályozottak alapján. 
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátíttatásával kapcsolatos 

iskolai terv: 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók: 

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát 

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit  

 sajátítsák el az alapvető elsősegély-nyújtási módokat 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével 

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén. 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten foglalkozzanak az elsősegély-nyújtással 

kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 

Balesetvédelmi oktatással kezdjük a tanévet. Az őszi, téli, tavaszi szünetek megkezdése előtt 

felelevenítjük. 

1-4. évfolyamon:  

 Óvjuk egészségünket! 

 Sérülések és kezelésük 

 Segítenek a bajban 

5-8. évfolyamon: balesetek, baleset megelőzés, elsősegély-nyújtási alapismeretek 

 vészhelyzetek, viselkedési módok (egészségtan) 

 rovarcsípések, légúti akadály, artériás és ütőeres vérzések, sebellátás törés, ficam esetén, 

újraélesztés (egészségtan- és biológia óra) 

 mérgezések, savmarás, vegyszer okozta sérülések, égési sérülések, forrázás, szénmonoxid 

mérgezés (kémia óra) 

 égési sérülések, forrázás, áramütés (fizika óra) 

 esések, rosszullétek, törés, ficam (testnevelés óra) 

 beszélgetések 

 DVD filmek 

 gyakorlati tanácsok (védőnő, osztályfőnök) 

 szituációs helyzetek, feladatok (védőnő, osztályfőnök) 
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Több tanító és tanár rendelkezik elsősegélynyújtó alapismeretekkel, gyakorlattal. 

Egész évben szervezett folyosói ügyeleti rendszer működik alsó és felső tagozaton egyaránt. 

 

Baleset, sérülés esetén: 

 Sérült ellátása /szükség esetén/ 

 Mentő hívása 

 Szülő értesítése 

 


