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tanulók integrált nevelése, oktatása a Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános
Iskolában
 Pedagógus etikai kódex
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A pedagógiai program legitimációja
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Az intézmény mottója:
"Az embert nem lehet valamire megtanítani,
csak hozzá lehet segíteni ahhoz,
hogy a tudást maga szerezze meg."
(Galilei)

1. BEVEZETŐ
Az intézmény neve:
KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA
Az iskola működésének törvényi feltétele az egységes szerkezetbe foglalt szakmai
alapdokumentum.
Az Észak-Pesti Tankerületi Központ által kiadott szakmai alapdokumentum

Helyzetelemzés
Intézményi alapadatok

A köznevelési intézmény neve: Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola
Feladatellátási helye/ székhelye: 1151. Budapest, Bogáncs utca 51-53.
Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere
Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Fenntartó neve: Észak-Pesti Tankerületi Központ
Fenntartó székhelye: 1165 Budapest, Jókai utca 6.
Típusa: általános iskola
5
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Köznevelési és egyéb alapfeladata:
1. általános iskolai nevelés-oktatás

- nappali rendszerű iskolai oktatás
- alsó tagozat-felső tagozat
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos,
beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési
zavarral küzdők, értelmi fogyatékos-enyhe értelmi fogyatékos. érzékszervi fogyatékos-hallási
fogyatékos, érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos)
2. egyéb köznevelési foglalkozás




tanulószoba
napköziotthonos ellátás
iskolaotthon, egész napos iskola

3. Az iskola maximális létszáma
(szakmai alapdokumentum szerint) : 646 fő
( Az intézményvezető újabb, az iskola területének paramétereit figyelembe vevő számítása
szerint 416 fő az optimális. A módosítás iránti igény benyújtásra került)
4. Iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel
A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga
1151 Budapest, Bogáncs utca 51-53.
Helyrajzi száma: 89260
Hasznos alapterülete: 3460,15 nm
Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
Fenntartó jogköre: ingyenes használati jog
Az iskola vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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. Feladataink meghatározásánál figyelembe vett dokumentumok
 2011. évi CXC Törvény a nemzeti köznevelésről
 229/2012. (VIII. 28. ) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról (Végrehajtási rendelet)
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Működési rendelet)
 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról (Életpálya rendelet)
 Nemzeti Alaptanterv (110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet
 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről
 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
(Költségvetési törvény)
 Az EU Általános Adatvédelmi Rendelete : GDPR (General Data Protection
Regulation) Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete
 2011. évi CXII törvény Az információs önrendelkezési jogról és az
információsszabadságról
 Belső szabályzatok
 Munkaköri leírások
 A településkörnyezetből adódó lehetőségek
 Tárgyi és személyi feltételek
 A tanulók szociokulturális háttere
 Országos kompetenciamérés eredményei
 Belső mérések eredményei
 Az intézmény kapcsolatrendszere
 Vélemény megismerő, értékelő kérdőíves felmérések eredményei
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1.1. Az iskola hagyományai
A hagyomány közösségteremtő és megőrző erő, amely bizonyos állandóságot és
folyamatosságot teremt az iskola mindennapi életében, szerepe lényeges az érték- és
normaközvetítés területén. Iskolánk tudatosan ápolja, őrzi, és folyamatosan bővíti
hagyományait. A hagyományteremtő és hagyományápoló munkánk során támaszkodunk a
nevelőtestület és a tanulóközösség valamint a szülői közösség véleményére, javaslataira,
valamint figyelembe vesszük az iskolahasználói elképzeléseket is. A tudatosan kialakított
szokások és jelképek erősítik az iskolához való tartozást, ugyanakkor az egyéni arculat jól
megkülönbözteti intézményünket más iskoláktól.
Jelképeink az iskola névadójához, I. Károly (Róbert) magyar királyhoz kapcsolódnak:
-

jelvény: kettős pajzs, a belső színe kék, benne arany Anjou-liliom; a külsőben két
oldalt a felirat – Károly Róbert / Általános iskola; a pajzs tetején arany korona
zászló: színe kék-sárga, rajta az iskola jelvénye, s az iskola neve

Iskolánk büszkesége a Németh Gábor kollegánk által készített Károly Róbert festmény.
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A vitrinben található korona Károly Róbert királyunk koronájának elképzelt másolata.
Ezt egy szülő készítette és ajánlotta fel az iskolának.
Az intézménybe belépő vendéget Károly Róbert mellszobra fogadja, melyet a Károly
Róbert héten megkoszorúznak iskolánk tanulói, ezzel is kifejezve tiszteletüket nagy királyunk
és az ő ország építő tevékenysége iránt.
A falakat az iskola tanítványainak és dolgozóinak tablói borítják, felidézve a régi idők
emlékeit. Nagy hangsúlyt fektetünk továbbra is a hagyományokra. Ezeket méltóképpen
őrizzük, egy-egy új elemmel kibővítjük, újítjuk. Ilyen hagyományok pl. a Károly Róbert
napok, korhű jelmezekben előadott korabeli jelenetek névadó királyunk életéből, a kor
történetéből, Károly Róbert napi vigasságok, újabb nevén a Családi nap, apród - és
lovag képzés, Magyarok napja, pályázat, plakát, videofilm készítés, korabeli ruhák,
pajzsok tervezése, kerületi szintű Károly Róbert vers- és prózamondó verseny, Károly
Róbert gála. Tanulmányutakat, tanulmányi kirándulásokat szervezünk, hagyományőrző
egyesületeket hívunk meg a rendezvényeinkre.
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Károly Róbert-díj, Károly Róbert Emléklap adományozása
Károly Róbert-díj
A díjban részesülhetnek:
- a Károly Róbert Általános Iskola végzős, 8. osztályos diákjai,
- a Károly Róbert Általános Iskolába járó 8. osztályos tanulók szülei (indokolt esetben
alsóbb évfolyamos szülők is).
A felterjesztők köre: nevelőtestület tagjai (osztályfőnökök), iskolai szülői szervezet,
diákönkormányzat
A felterjesztés szempontjai:
Tanulók esetében:
- példamutató magatartás és szorgalom
- kitűnő vagy jeles tanulmányi eredmény
- kiemelkedő közösségi munka
- elismerésre méltó feladatok teljesítése
- az iskola hírnevének növelése
- a hagyományok ápolásában végzett kimagasló tevékenység
- kiemelkedő környezetvédelmi, egészségvédelmi feladatvállalás
- tanulmányi, kulturális, szabadidős, sportversenyeken eredményes részvétel
- a diákönkormányzat munkájának segítése
- pályázatok készítése, pályázatokon való eredményes részvétel
- a tanulói etikai kódexben lefektetett alapelvek példaértékű képviselete
Szülők esetében:
- a tanulókért, az iskoláért végzett segítő tevékenység
- programok szervezése, támogatása, ezeken való aktív részvétel
A díj odaítélésében dönt: a nevelőtestület
A Károly Róbert-díj részei: plakett és oklevél
Az emléklap átadása ünnepélyes keretek között történik.
Az átadás időpontja: ballagás vagy tanévzáró ünnepély
Kizáró ok:
- a díjban nem részesülhet olyan diák, aki fegyelmi vétséget követ el,
- vagy magatartásával és szorgalmával nem méltó a felterjesztésre.
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Károly Róbert Emléklap
Az emléklap adható:
- az iskola 8. évfolyamán végző diáknak, amennyiben kiemelkedő tevékenységével az
iskola közösségi életét erősítette, hírnevét öregbítette.
Felterjesztéskor az alábbi szempontok valamelyike vehető figyelembe:
- jó magatartás és szorgalom
- jó tanulmányi eredmény
- aktív részvétel iskolánk hagyományainak ápolásában
- versenyeken való eredményes szereplés (részvétel)
- DÖK-munka segítése
- az iskolai élet szabályainak betartása
A felterjesztők köre:
- nevelőtestület tagjai (osztályfőnökök)
- iskolai szülői szervezet,
- diákönkormányzat
Az emléklap odaítélésében dönt: a nevelőtestület
Az emléklap átadása ünnepélyes keretek között történik.
Az átadás időpontja: ballagás, vagy tanévzáró ünnepély
Kizáró ok:
- az emléklapban nem részesülhet olyan diák, aki fegyelmi vétséget követ el,
- vagy magatartásával és szorgalmával nem méltó a felterjesztésre.
Károly Róbert- díj elismerésben részesülhetnek az iskola dolgozói is.
A Károly Róbert- díj az iskola bármelyik dolgozójának is odaítélhető. Erre javaslatot
tehetnek
 az intézmény vezetői
 munkaközösségek
 munkacsoportok
 kollegák
 Közalkalmazotti Tanács
 szülői szervezetek
 Diákönkormányzat
 Intézményi Tanács
A díj odaítélésének szempontjai:
 Magas színvonalú nevelő-oktató munka végzése és segítése
 Egységes követelményrendszer betartása és betartatása
11
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 Az átmenetek segítése (óvodából iskolába, alsó tagozatból felső tagozatba, általános
iskolából középiskolába )
 Folyamatos szakmai megújulás
 Bemutató órák, foglalkozások vállalása-belső tudásmegosztás
 Belső ellenőrzések, önértékelési és minősítési folyamatok eredményei
 Hagyományápolás
 Ünnepélyek, műsorok, megemlékezések szervezése
 Rendezvények előkészítése, lebonyolítása
 Tanórán kívüli programok, szabadidős és sport tevékenységek szervezése
 Tehetséggondozás
 Felzárkóztatás, egyéni fejlesztés
 Közösségépítés
 A tanulók versenyekre való felkészítése-versenyeredmények
 Pályázatok
 Diákönkormányzati tevékenység
 Gyermekvédelmi tevékenység
 Könyvtári tevékenység
 Fenntarthatóságra nevelés, környezeti –és egészségnevelés
 Közvetlen környezet igényes kialakítása, folyamatos gondozása
 Témahetek szervezése, témaheteken való aktív részvétel
 Országos méréseken elért eredmények
 Kapcsolattartás a partnerekkel
 A tárgyi feltételek magas színvonalon történő biztosítása
 Pontos, precíz adminisztrációs tevékenység
 Az iskola hírnevének növelése
 A munkakörbe nem tartozó feladatok vállalása
 Nyugdíjba vonulás
A felterjesztéseket az intézmény vezetősége (intézményvezető, igazgatóhelyettesek,
Közelkalmazotti Tanács, Szakszervezet képviselője) megvizsgálja és dönt a díj
odaítéléséről.

Intézményünk a SWOT analízis tükrében
Erősségek

Gyengeségek

 Az iskola elhelyezkedése- nyugodt,
kertvárosi környezet
 Biztonságos körülmények
 Barátságos iskola, szép, ízléses
tantermek
 Tankerület által biztosított felújítások
 Sok régi tanítványunk gyermeke jár
ide –erős kötődés az intézményhez
 Családias légkör
 Kitűnő, szakmailag jól felkészült

 Az épület állapota
 Szemléltetőeszközök hiányosak
 Az intézményben a pedagógiai –
szakmai munka hatékony végzéséhez
szükséges eszközök nem állnak
maradéktalanul rendelkezésrebeszerzésük folyamatos
 Távol vagyunk a várostól, nehezebb
és költségesebb a különböző
programokra való eljutás
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nevelőtestület
 Tartalmas munkára képes
munkaközösségek
 Az intézmény nevelő-oktató munkája
a pedagógiai program alapelveinek
megfelelő napi pedagógiai
gyakorlatot tükrözi
 Előrehozott intenzív nyelvoktatás
 Jó magatartás, szorgalom és
tanulmányi átlagok (4.5)
 Kevés a kirívó fegyelmezetlenség
 Tanórán kívüli tevékenységek gazdag
kínálata
 Hagyományápolás, rendezvényeink
 Iskolába csalogató programjaink
 Felzárkóztatás, tehetségfejlesztés,
versenyek
 Szülőkkel való kapcsolattartás
 Egyéb partneri kapcsolatok
 Egészség-, környezetvédelem,
drogprevenció, DADA program
 Jó továbbtanulási mutatók
 Korrekt, naprakész tájékoztatás
 Esélyegyenlőség biztosítása
 Új, modern eszközök –számítógépek,
projektorok, lap-topok, táblagépek
 Határtalanul pályázat
 Fenntarthatóságra nevelés
 Tehetséggondozás- „Regisztrált
Tehetségpont”

 Egységes követelményrendszer,
egységes nevelőtestületi fellépés
hiányosságai
 Értékelési rendszer betartása
 Munkafegyelemidőnkénti
minőségromlása
 Adminisztrációs nehézségek
 Szülői igények : több délutáni
szakkör, sportolási lehetőség
 A sajátos nevelési igényű tanulók
egyénre szabott fejlesztése
 Folyosói ügyeleti
rendszerhatékonyságának
hiányosságai
 Belső ellenőrzés-óra és foglalkozás
látogatások,
 Hagyományos óraszervezés
 Önértékelési folyamatok
 Kevés számú jelentkezés minősítési
eljárásra
 Azonos teherviselés

Lehetőségek

Veszélyek

 Partnerek bevonása
 Német nyelvi kapcsolatok bővítése
( partneriskolák keresése)
 Szponzorok keresése
 Alapítvány
 Ingyenes továbbképzések (szakmai
fejlődés)
 Tanulmányutak
 Határtalanul pályázatok
 Ökoiskolai pályázat
 Egyéb pályázati lehetőségek
 Lázár Ervin program

 Az iskola körzetében a lakosság
elöregedése, az iskolás korú népesség
számának csökkenése
 A nyolc- és hatosztályos középiskolák
elszívó ereje
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1.1.1 Szervezeti hagyományok
Az iskola pedagógiai tevékenységének szerves részét képezik a nevelőtestület, a
tanulóközösség és a szülő közösség által létrehozott szervezetek.

Tanulók

Iskola

Szülők
A pedagógusok szervezetei
Nevelőtestület
Az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a közoktatási
intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület határozza meg
alapvetően az intézmény tartalmi munkáját (SZMSZ).
Munkaközösségek
Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös minőségi és szakmai
munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket
hoznak létre. Az iskolában működő szakmai munkaközösségek tevékenységét a Köznevelési
törvény és az iskolai SZMSZ határozza meg.
Iskolánkban a következő szakmai munkaközösségek kerülnek kialakításra:
-

Alsó tagozatos munkaközösség
Természettudományi és reál munkaközösség
Társadalomtudományi és művészeti munkaközösség
Idegen nyelvi munkaközösség
Osztályfőnöki, sport, egészséges életmód, szabadidős munkaközösség

Munkacsoportok






Önértékelési munkacsoport
Tehetséggondozó munkacsoport
Higiénés munkacsoport
Jubileumi munkacsoport
Ökomunkacsoport

Tantárgygondozói hálózat (matematika, magyar nyelv és irodalom, művészetek..)
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A tanulóközösségek szervezetei
A tanulóközösség által létrehozott szervezetek képviselik a tanulók érdekeit, szolgálják
tájékoztatásukat, és részt vesznek az iskola által szervezett kulturális sport- és turisztikai
programok szervezésében és lebonyolításában.
Rendszeresen közreműködnek az iskolai élet mindennapjait szabályozó házirend
kialakításában, formálásában.
Diákönkormányzat
Élén a Diákönkormányzat DÖK elnöke áll, vele együtt dolgozik a diákönkormányzatot
segítő pedagógus. Tagja az iskola valamennyi tanulója. Irányító szerve a Diáktanács, mely az
osztályok diák-képviselőiből áll. Legfelsőbb döntéshozó fóruma a Diákközgyűlés.
- Az iskolai diák újság a szerkesztőség által meghatározott időszakokban és tartalommal
jelenik meg.
 a szerkesztőség diákokból és pedagógusokból áll.
 megjelentetésében a szülői és egyéb támogatás is fontos szerepet játszik.
- Az iskolarádió (KORONA RÁDIÓ) rendszeresen megszólaló információs és szórakoztató
helyi média.
 a szerkesztőség diákokból , pedagógusokból és szülőkből áll.
 munkáját egyéb partnerek segítik

A szülők szervezetei
Iskolai Szülői Szervezet (ISZSZ)
A Köznevelési törvény alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és
kötelességük teljesítésére szülői szervezetet hoznak létre. Működésük tartalmi és formai
kérdéseit saját SZMSZ-ükben szabályozzák. Irányító szervük az Iskolai Szülői Választmány
(ISZV) az osztályok szülői munkaközösségeinek elnökeiből, ill. delegáltjaiból áll.
A szülői szervezet jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében, illetve az intézmény
egészét érintő ügyekben.
A szülők képviseltetnek az Intézményi tanácsban, melyben a pedagógusokkal megegyező
arányban vesznek részt.
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A szülőkkel való kapcsolattartás formái:


















nyitott iskola révén a napi személyes találkozás
fogadóórák
fórumok
szülői értekezletek
ISZSZ /választmányi értekezletek
családlátogatások
nyílt órák
programok, rendezvények
tanulmányi séták, kirándulások
szabadidős programok
üzenőfüzet
E-napló
internet
e-mail, facebook
online csoportok
honlap
kérelmek, határozatok
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1.1.2 Tantárgyi hagyományok
A 2013-ban elfogadott Pedagógiai program tantárgyi hagyományai jelentősen
megváltoztak. A változások két alapvető okra vezethetők vissza. Egyrészt az új Nemzeti
alaptanterv, a Kerettanterv megjelentetésével kapcsolatos - a tantárgyi struktúrát érintő –
változások átvezetése, másrészt a 2020-at megelőző gyakorlat a nevelési-oktatási feladatok
célok, újragondolása, racionalizálása. A módosított Nemzeti alaptanterv, kerettantervek
alapján kialakított helyi tanterv bevezetése:

A módosított nemzeti alaptanterv bevezetésének üteme (felmenő rendszerben)
1.évf

2.évf.

3.évf.

4.évf.

5.évf.

6.évf.

7.évf.

8.évf.

20202021.
tanév

NAT
m.

NAT
r.

NAT
r.

NAT
r.

NAT
m.

NAT
r.

NAT
r.

NAT
r.

20212022.
tanév

NAT
m

NAT
m

NAT
r.

NAT
r.

NAT
m.

NAT
m.

NAT
r.

NAT
r.

20222023.
tanév

NAT
m

NAT
m

NAT
m

NAT
r.

NAT
m.

NAT
m.

NAT
m.

NAT
r.

20232024.
tanév

NAT
m

NAT
m

NAT
m

NAT
m

NAT
m.

NAT
m.

NAT
m.

NAT
m.

Nat m.: NAT módosított
Nat r.: NAT régi
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Szabadon tervezhető órakeret felhasználása
Évfolyam:
Kötelező
alapóraszám
Szabadon
tervezhető
órakeret
Szabadon
tervezhető
órakeret
felhasználása
Maximális
órakeret

1.

2.

3.

4.

22

22

22

23

2

2

2

2

1 óra magyar
nyelv és
irodalom
1 óra
matematika
24

2 óra idegen
nyelv

2 óra idegen
nyelv

1 óra magyar nyelv
és irodalom
1 óra idegen nyelv

24

24

25

Szabadon tervezhető órakeret felhasználása
Évfolyam

5.

6.

7.

8.

Kötelező
alapóraszám
Szabadon
tervezhető
órakeret
Szabadon
tervezhető
órakeret
felhasználása

27

26

28

28

1

2

2

2

1 óra dráma
és színház

1 óra hon-és
népismeret
1 óra idegen
nyelv

1 óra magyar nyelv
és irodalom
0.5 óra idegen nyelv
0.5 óra matematika

28

28

1 óra idegen
nyelv
0.5 óra magyar
nyelv és irodalom
0.5 óra
matematika
30

Maximális
órakeret

18

30

-

-

-
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Alsó tagozaton a tanulók Kerettantervben meghatározott kötelező óraszámát – a
szabadon tervezhető órakeretből – megemeltük:
 a magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámát, 1. évfolyamon 1 órával,
 matematika tantárgy óraszámát az 1. és évfolyamon 1 órával,
 az idegen nyelv óraszámát a 4. évfolyamon 1 órával, s ezzel egy időben
előrehoztuk a tantárgy oktatását a 2. évfolyamra, heti 2 órában, a 3. évfolyamra
heti 2 órában
 a magyar nyelv és irodalom óraszámát a 4. évfolyamon1 órával
megemeltük
Felső tagozaton a tanulók Kerettantervben meghatározott kötelező óraszámát – a
szabadon tervezhető órakeretből – megemeltük:
 a magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámát, 7. évfolyamon 0.5 órával,
nyolcadik évfolyamon 1 órával emeltük meg
 az idegen nyelv óraszámát 6-7 évfolyamon 1 órával, nyolcadik évfolyamon 0.5
órával megemeltük
 matematika tantárgy óraszámát 7.-8. évfolyamon 0.5 órával emeltük meg
 Az 5. évfolyamon a szabadon választható órakeretből 1 órát kapott a tánc-és
színház, 6. évfolyamon pedig a hon-és népismeret
Az idegen nyelvet (angol és a német nyelv) már 2. osztálytól – az orientációs
időszakban játékos, beszéd- és társalgásközpontú formában - tanítjuk.
A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett képzési forma elnevezése:

Előrehozott, intenzív nyelvoktatás továbbra is az iskola profiljaként működik.

Alsó tagozat: Egész napos iskola rendszerében működik
Iskolánk a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseinek alapján egész napos
iskolaként működik alsó tagozatban.. Egész napos nevelés-oktatás akkor szervezhető, ha –
szükség szerint egy másik párhuzamos osztály indításával, ha ez nem megoldható, akkor az
érintett szülő egyetértésével egy másik iskolába történő átvétellel gondoskodunk a tanuló
ellátásáról, akinek a szülője, gondviselője nem kívánja az egész napos iskolai szolgáltatást
igénybe venni. Az egész napos iskola olyan iskolaszervezési forma, amelyben a tanórai és
egyéb foglalkozásokat az iskola délelőtt és délután, egyenletesen elosztva, a tanulók arányos
terhelését figyelembe véve 16.00 óráig szervezi meg.. Ez a tanulásszervezési forma lehetővé
teszi mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás sajátos tevékenységeit, így támogatva a
képességfejlesztés hatékony pedagógiai eljárásait. A kötelező tanórákon túli foglalkozások
teret adhatnak a művészeti nevelésnek, a testmozgásnak vagy más, az iskola arculatához illő
szakköri és egyéb foglalkozásoknak, illetve az önálló tanulásnak. Intézményünkben az egész
napos iskolai forma reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig tart. Ebben az időkeretben történik
a kötelező, a kötelezően választható tanórák ,foglalkozások és napközis, szabadidős
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tevékenységek megtartása. Egyúttal biztosítjuk az egyéni foglalkozások megtartását szolgáló
időkeretet.
Az 1.-4. évfolyamon történő egész napos iskolai foglalkoztatást a nevelőtestület vállalja.
Egy osztálynak két egyenrangú tanítója van, akikhez csatlakoznak az idegen nyelvet vagy más
tantárgyat tanító kollegák. A tanórák egyenletes elosztása, a szabadidő optimális szervezése
igazodik a tanulók életkori sajátosságaihoz, biztosítva a higiénés ellátást, a nyugodt
körülmények közötti étkezést, a pihenést, a szabadidő hasznos és kultúrált eltöltését. Fő
szabály szerint a tanítók délelőtti és délutáni váltás szerint dolgoznak. Együttműködésük
biztosított, napi szinten megbeszélik a tapasztalatokat. Az egész napos iskolai oktatás során
otthoni házi feladat nem adható fel, kivéve az idegen nyelvi, szorgalmi feladatokat vagy a hét
végi gyakorlást. A tanulók a feladatokat az egész napos oktatás keretében, az iskolában oldják
meg tanítóik segítségével, fokozatosan rászoktatva őket az önálló tanulásra. Az egész napos
oktatás keretében a tanítók szervezhetnek belső és külső programokat, projektnapokat és
projekt heteket, átcsoportosítva ezáltal a napi beosztást. Külsős programok esetén köteles az
iskola gondoskodni megfelelő számú kísérőről.

Felső tagozat: napközi, tanulószoba
Felső tagozaton biztosítjuk a tanulók számára a napközis, vagy igény szerint a
tanulószobai foglalkoztatást. Ezeken a foglalkozásokon a házi feladatok megoldása az
elsődleges cél. Segítséget kapnak a diákok a tanórákra való felkészüléshez, lehetővé válik
a felzárkóztatás, egyéni segítségadás. A kötelező tanulási időn kívül a maradék kevés
időben a diákok szabadidős, sport tevékenységeket folytathatnak, kézműveskedéssel,
egyéb más választott tevékenységgel tölthetik ki az idejüket.
A tanulók részére 16.00 óráig különböző foglalkozásokat szervezünk (szakkörök,
korrepetálás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés, énekkar, sportkörök, egyéb foglalkozások)
A felső tagozaton a szülő kérésére az intézmény vezetője felmentheti a tanulót az
iskolában 16.00 óráig történő itt tartózkodás alól (a 16.00 óra előtti tanórán kívül
szervezett foglalkozások alól)
Ügyeleti tevékenység: Az intézmény a tanórák előtt 7.00 órától 7.30-ig, a tanórák és
napközis, tanulószobai, egyéb foglalkozások között, valamint a tanítás befejeztével
16.00órától 17.00 óráig ügyeletet tart. A reggeli és délutáni ügyelet helye: a kijelölt
helyiségek/ jó idő esetén az udvar is lehet.
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1.1.3 Rendezvények
A rendezvények iskolánk egész életét átfogják, a személyiségformálás fontos eszközei. A
nyilvánosság előtt zajlanak, ezért ezek az iskoláról alkotott jó vélemény, az iskola jó
hírnevének letéteményesei. Olyan rendezvényeket tartunk, melyekhez érzelmileg,
értelmileg is kötődünk, s élmény szintjén egyaránt megjeleníthetők, többek között:









Kulturális és ünnepi rendezvények, iskolai ünnepélyek
Tanévnyitó ünnepély
Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk
Október 23. ünnepély
Március 15. ünnepély
Föld Napja
Ballagás
Tanévzáró ünnepély

Iskolai szintű rendezvények:
Tehetségnapok
Könyvtárak éjszakája
Ki mit tud?
Mikulás bál
Luca napi vásár
Gyertyagyújtás
Farsangi bál
Húsvéti programok
Húsvéti bál
Ökonapok/
KERT hét - Környezetvédelmi, Egészségvédelmi Rendezvénysorozat a
Természetért
 Fenntarthatósági témahét
 PÉNZ7
 Digitális témahét












Károly Róbert Napok rendezvénysorozata:
 Ünnepélyes megnyitó műsor
 Pályázat
 Kiállítás
o Károly Róbert és kora műveltségi vetélkedő
o Meseszínház
o Apródképző
o Lovagképző
o Magyarok napja
o „Veszélyben a király!” sakk
o Történelmi kalandozások
o Tematikus foglalkozások
o Művészeti Gála
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o Családi nap
o Károly Róbert napi vigasságok
o Károly Róbert nyomában –tanulmányi kirándulások, kihelyezett tanórák,
foglalkozások
o „Regösök húrján” Károly Róbert kerületi vers- és prózamondó verseny
o „Regösök lantján”Károly Róbert zenei fesztivál

KERT hét- Fenntarthatósági Témahét rendezvénysorozata:
 Ünnepélyes megnyitó műsor
 Meghívott előadók- a fenntarthatóság jövője /diákoknak, pedagógusoknak,
szülőknek
 Iskolarádiós felvezetés
 Pályázat
 Ökofaliújság
 Kiállítás
 Gyümölcs szobrászat
 Egészséges ételek készítése
 „Károly Róbert eledele”-receptgyűjtés, receptalkotás
 Balesetvédelemmel kapcsolatos bemutatók /újraélesztés, segítségnyújtás
 Újrahasznosítható anyagokból kézműveskedés
 Energiatakarékossággal kapcsolatos programok, mérések, kísérletek
 Külsős előadók által tartott foglalkozások
 Takarítási akciók
 Kertrendezés
 Faültetés
 Virágosítás
 Tanulmányi kirándulások, túrák, természetvédelmi területek felkeresése
 Ökológiai kísérletek
 Védnökség vállalás természetes vagy épített környezeti érték felett
 Gyűjtési akciók: elem, kupak, ruha, játék,
PÉNZ7 Témahét rendezvénysorozata:






Előzetes feladatok, pályázat kiírása
Pályázati anyagokból kiállítás szervezése
Károly Róbert nyomában-aranyforint gyűjtése
Tematikus foglalkozások
Külsős szakemberek, előadók által tartott foglalkozások

Digitális Témahét:
Csatlakozás a központi programokhoz
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„Őshonos állatok nyomában”
Színház, bábszínház-és cirkusz látogatások
Zenei programok
Előadóművészet

Határtalanul program:
3-4 napos tanulmányi kirándulások keretében látogatjuk meg a pályázati kiírásban
szereplő, országhatáron kívüli területeket. Előzetes felkészülés keretében feldolgozzuk az
érintett területek történelmi nevezetességeit, a nevezetességekhez kapcsolódó történelmi
,irodalmi, zenei , művészeti ismereteket.. Találkozunk diákokkal, iskolákba látogatunk el.
Tapasztalatokat gyűjtünk, forrásokat elemzünk, a látottakról élménybeszámolókat,
tudósításokat készítünk.
A program részt vevői: felső tagozatos, elsősorban 7. évfolyamos diákok. A programon a
diákok térítésmentesen vehetnek részt.
Idegen nyelvi programok:



























Idegen nyelvi napok
Angol nyelvi délután
Német nyelvi délután
Valentin nap
Halloween party
Szent Márton nap-vonulás
Akadályverseny
Szókincsverseny
Nyelvi vetélkedők
Levelezőkapcsolat kialakítása
Országismereti foglalkozások
Célnyelvi cserekapcsolat-„testvériskola” projektek kialakítása
Célnyelvi országokba utazások szervezése
Bemutató órák, foglalkozások
Nyílt órák
Témanapok
Projektórák, projektfoglalkozások
Kiállítások
Faliújság készítés
Iskolába csalogató programok
Kakaó party, Csodavár
Ünnepek, szokások (Mikulás, Karácsony, Húsvét)
Farsangi mulatságok
Színdarabok, dramatikus játékok bemutatók
Tehetségnapok
Idegen nyelvi tábor
23

Iskolai szintű versenyek:
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Alsós népdaléneklési verseny,
Alsós tanulmányi verseny,
Alsós szavalóverseny,
Házi olvasás-szövegértés verseny
Házi nyelvtan,-helyesírás verseny
Házi matematikaverseny
Alsó tagozatos meseillusztrációs verseny
Aranytoll vetélkedő
szaktantárgyi vetélkedők
Simonyi helyesírási verseny
Iskolai szépkiejtési verseny

 felső tagozatos
 szavaló felolvasó helyesírási verseny,












Károly Róbert vers- és prózamondó verseny
Kazinczy felolvasóverseny
Felső tagozatos vers- és prózamondó verseny
pályázatok, művészeti kiállítások,
csocsó- és biliárd verseny
Sportversenyek
Idegen nyelvi versenyek
Szókincsverseny
Akadályversenyek
Sakkverseny
Tanterem dekorálási verseny

Kerületi, területi és országos szintű szintü versenyek:















Károly Róbert vers- és prózamondó verseny
Bólyai
csapatverseny
(matematika,
magyar,
természettudomány)
sakkverseny
Simonyi helyesírási verseny
Vers és prózaíró pályázat
Kerületi mese akadályverseny
Kerületi mesemondó verseny
Kerületi gyakorlati matematika verseny
Simonyi kerületi helyesírási verseny
Időutazó-országos történelem verseny
Zrínyi Ilona területi matematikaverseny
kerületi Kazinczy felolvasóverseny
kerületi Aranytoll helyesírási verseny
24
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kerületi Lila szavalóverseny
kerületi rajzverseny
Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny
Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny
Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny
Pangea matematikaverseny
Kaán Károly Országos természet-és Környezetismereti Verseny
Kerületi idegennyelvi verseny
Kossuthtalesz matematikaverseny
Kerületi tanulmányi verseny
Ügyes kezek-kerületi kreatív verseny
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
Internetkereső verseny
Kedvenc versem- kerületi versmondó verseny
Környezetvédelmi akadályverseny
A Föld napja- kerületi környezetvédelmi vetélkedő-alsó-felső tagozat
Budapesti általános iskolások matematika versenye
Kerületi kémia, fizika csapatverseny
Kerületi népdaléneklő verseny
Diákolimpia

Egyéb iskolai rendezvények:
„Károly Róbert csodavár, ahol számtalan csoda vár!” iskolába csalogató
Kakaó party iskolába csalogató
tanulmányi kirándulások, túrák
erdei iskola,
nyári táborok (életmód, sport, kézműves),
pályaválasztási börze, pályaválasztási fórumok
iskolai takarítási, szépítési, zöldítési, fásítási, virágosítási akciók,
nyílt napok az alsó. és felső tagozatban,
bemutató foglalkozások
„Itt élnek közöttünk a hősök”,A hősök köztünk élnek koszorúzás és
megemlékezés Karsa Ferenc ’48-as honvédtiszt sírjánál,
 Környezetvédelmi Hét











Jeles napok, emléknapok:











Az olvasás világnapja
A népmese napja
A zene világnapja
Az állatok világnapja
Az aradi vértanúk emléknapja
A magyar kultúra napja
A kommunista és egyéb diktatúrák emléknapja
A magyar zászló és címer emléknapja
A víz világnapja
A magyar költészet napja
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A holokauszt áldozatainak emléknapja
A Föld napja
Madarak és fák napja
Nemzeti Összetartozás Napja

Iskolába csalogató programok:







Kerti party-családi nap, zsibvásár
Kakaó-party-iskolába csalogató leendő elsősöknek
Károly Róbert Csodavár- iskolába csalogató leendő elsősöknek
Az iskola bemutatkozása az óvodákban
Nyílt órák a leendő elsős szülőknek
Fórum a leendő elsős szülőknek

Osztályprogramok:































Színházlátogatások
Bábszínház látogatások
Cirkuszlátogatások
Állatkerti séták feladatokkal egybekötve
Őshonos állatok megtekintése
Nevesincs-tó
Csobogós-patak
KRESZ-park
Farkaserdő
Homoktövis Természetvédelmi Tanösvény
Városliget
Hősök tere
Gellérthegy
Szemlőhegyi barlang
Margitszigeti séták
Visegrádi kirándulás
Veresegyházi medvefarm
Katalinpusztai kirándulás
Ópusztaszer
Agárd
Szentendre
Esztergom
Tata
Dunakeszi
Természetvédelmi területek, tanösvények látogatása
Gyárak, üzemek, cégek látogatása
Vasúttörténeti Park
Természettudományi Múzeum
Nemzeti Múzeum
Mezőgazdasági Múzeum
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3D galéria
Utazó Planetárium
Szent István Bazilika
MTVA látogató Központ
General Electrik
Parlament
Bonbonetti Csokoládégyár
Fővárosi Csatornázási Művek
Fővárosi Hulladékhasznosító Mű
Nagy Sportág Választó
Korcsolya a Pólus Centerben
Játszótér látogatások
Játszóházak
Szabadulós szoba
Kalandpark
Paintball
Mozi
Luca-napi, karácsonyi bütyköldék
Húsvéti bütykölde
Népi hagyományok
Halloween
Szent Márton Nap
Farsang
Osztály klubdélutánok
Versenyek, vetélkedők
Mikulás
Karácsony
Húsvét
Gyereknap
Túrák, kirándulások
Családi programok
„Nagyikert” látogatás
Mezőgazdasági területek, üzemek, állatfarm látogatás
Tűzoltóság, Rendőrség
Zenei programok
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1.1.4 A településhez kötődő hagyományok
Az általános iskolai - az alapító okiratban meghatározott – feladatainak zavartalan és magas
szintű ellátása érdekében kerületi, illetve budapesti (országos) intézményekkel tartunk fenn
rendszeres kapcsolatot:
Külsős partnereink a következők:







































Észak-Pesti Tankerületi Központ
Oktatási Hivatal
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota – Pestújhely - Újpalota Önkormányzata
Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala
Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ
XV. kerületi Rendőrkapitányság
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Budapest IV-XV. kerület Tűzoltó parancsnokság
Csokonai Kulturális és Sportközpont
kerületi óvodák
kerületi iskolák és a szomszéd kerületek középiskolái (pályaválasztás)
Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Kerületi Tehetségpont
Kerületi munkaközösségek
Iskolaorvosi és védőnői szolgálat
Iskolafogászat
A hittan oktatással kapcsolatos egyházak képviselői
TERKE- Tegyünk Együtt Rákospalota - Kertvárosért Közhasznú Egyesület
XV. kerületi média
Budapesti Legyőzhetetlen Feketék (BLF)
A Négy Muskétás (tánc egyesület)
KELLÓ Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Pedagógiai Oktatási Központ
EGYMI
Szakértői bizottságok
Színházak, bábszínházak
Fővárosi Nagycirkusz
XV. kerület óvodái, alap- és középfokú intézményei,
Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ,
Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Csokonai Kulturális Központ
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó
Tagintézménye
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV. Kerületi Tagintézménye
„FIÓKA” Család- és Gyermekjóléti Központ
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat I. Szakértői Bizottság Tagintézménye
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Izabella utca 1. Telephelye
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat III. Szakértői Bizottság Tagintézménye
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat III. Szakértői Bizottság Tagintézménye
28
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 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó,
Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye
 Részvétel a közéletben
Az iskola a szülői kapcsolatok által folyamatosan részt vesz a közvetlen lakókörnyezet
éltében. Miután a jelenlegi szülők közül sokan tanítványaink voltak, a nagyszülőkkel is
régre nyúló, jó kapcsolat alakult ki a több évtized alatt. Célunk továbbra is a gyümölcsöző
partneri kapcsolatok fenntartása. A személyes kapcsolatokon felül a lakók folyamatosan
tájékozódhatnak az iskola honlapjáról, a helyi média teremtette lehetőségekből, a
különböző szabadidős és hagyományörző tevékenységek kapcsán az intézmény életéről. A
szülőket, nagyszülőket, családokat bevonjuk az intézmény színes életébe, családi napokat,
környezetszépítési akciókat szervezünk, Különböző kerületi rendezvények, versenyek,
iskolába csalogató programok (Kakaó party, Csodavár) alkalmával ápoljuk és bővítjük
kapcsolatainkat a kerületben található óvodákkal, iskolákkal, közművelődési és egyéb
intézményekkel.

PEDAGÓGIAI PROGRAM FENNTARTÓ ÁLTAL VÁLLALT KIEMELT ELEMEI

2020. szeptember 1-jétől

Károly Róbert Napok rendezvénysorozata:
Károly Róbert udvarában- ünnepélyes műsor
Károly Róbert és kora műveltségi vetélkedő
Apród-próba, lovagképző, lovag avatás
Meseszínház, kulturális programok
Művészeti Gála
Magyarok napja- vetélkedő
Károly Róbert napi vigasságok, családi nap
Történelmi játék, témadélután
Kvízjátékok
29
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„Károly Róbert nyomában”- tanulmányi kirándulások, emléktúrák, erdei iskola, projektnapok,
tábor
„Károly Róbert regősei”(„Regősök húrján” )– kerületi vers- és prózamondó verseny
„A hősök köztünk élnek” - Koszorúzás és megemlékezés Karsa Ferenc ’48-as honvéd-tiszt
sírjánál
Környezetvédelmi Egészségvédelmi Rendezvénysorozat a Természetért (KERT hét)
Ünnepélyes megnyitó műsor
 pályázatok
 kiállítások
 kézműves tevékenységek
 egészségvédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos előadások
 projektnapok,
 területrendezési akciók, faültetés, zöldítés, virágosítás, takarítás
 vetélkedők
 tanulmányi kirándulások, túrák, erdei iskola, tábor

Fenntarthatósági Témahét
PÉNZ7
Digitális Témahét
Előrehozott, intenzív nyelvoktatás (angol, német)
Könyvtárak éjszakája
Tehetség gondozó programok ( regisztrált tehetség pont )
Ökoiskolai programok
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2. NEVELÉSI PROGRAM

2.1 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka alapelvei, alapvető céljai, feladatai,
eszközei, eljárásai
2.1.1 Pedagógiai alapelveink
A Károly Róbert Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató
munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni.
 Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik
magukat.

-

Ennek keretében:
a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk,
a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,
a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,
diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így
tudhatják, mit várunk el tőlük,
minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi
munkájában és életének egyéb problémáiban,
az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:
 tanuló és tanuló,
 tanuló és nevelő,
 szülő és nevelő,
 nevelő és nevelő között.

 Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók
korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a
legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg
egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.
-

-

Ennek érdekében:
a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra
korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt,
iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a
tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a
tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat
szűkebb és tágabb környezetükben,
az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű
fejlesztésében látjuk,
fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit,
szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának
becsülete legyen,
törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre,
31

-

Pedagógiai program

segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat,
törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és
helyes formáinak kialakítására,
szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk
eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek
megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet.

 Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt
kíván venni lakóhelyünk életében.
-

-

Ennek érdekében:
rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,
igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről,
eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint környezetünk
érdeklődő polgárai,
ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a kerületünkben található óvodákkal,
iskolákkal és közművelődési intézményekkel,
nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven –
továbbra is képviseltesse magát a különféle kerületi rendezvényeken, illetve a tanulók
számára szervezett kerületi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában
maga is részt vegyen.

 Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.
-

Ennek érdekében:
biztosítjuk a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a
képesség-kibontakoztató foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres
integrációt, illetve azt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi
beilleszkedés követelményeinek.

 Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés
eredményeképpen egyesíti magában az legfontosabb emberi tulajdonságokat.
Azaz:
- humánus,
- erkölcsös,
- fegyelmezett,
- művelt,
- kötelességtudó,
- érdeklődő, nyitott,
- kreatív, alkotó,
- becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát,
- képes a problémák érzékelésére és megoldására,
- gyakorlatias,
- 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,
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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, a környezet értékeit,
 más népek értékeit, hagyományait,
 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit,
a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti
környezetben,
ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,
ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését
biztosító szabályokat,
ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott
formáit és módszereit,
viselkedése udvarias,
beszéde kulturált,
társaival együttműködik,
szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli,
képes szeretetet adni és kapni,
szereti hazáját,
megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket,
szellemileg és testileg egészséges, edzett,
egészségesen él,
szeret sportolni, mozogni,
megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.

Tudjuk, hogy a nevelőmunkánk eredményességét bizonyító tulajdonságok mindegyikét nem
vagyunk képesek kialakítani minden egyes hozzánk járó tanuló személyiségében. Nevelőink
mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk
rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel.
Fejlesztési területek- nevelési célok
A fejlesztési területek áthatják a pedagógiai folyamat egészét. Közös értékeket jelenítenek
meg. E területek egyesítik a hagyományos értékeket és a fejlődéssel együttjáró új társadalmi
igényeket.
 A nevelési célok beépülnek az egyes műveltségi területek,tantárgyak fejlesztési
folyamataiba, követelményeibe, tartalmaiba.
 Tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelennek meg.
 Alsó tagozaton tematizálják a tanítói munkát, felső tagozaton elsősorban az
osztályfőnöki órák témaköreit.
 Témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó
egyéb foglalkozások, programok számára.
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A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi nevelése, a felelősségtudatuk fejlesztése,
igazságérzetük kibontakoztatása, a közösségekbe való beilleszkedésük segítése, az önálló
gondolkodásra nevelés, a későbbi önálló , felelős életvitelre való felkészítés. Az erkölcsi
nevelés révén lehetőség adódik a környező világ s az abban központi szerepet játszó emberi
lét lényeges kérdéseinek megértésére, megvitatására. Az iskolai nevelés támogatja az olyan
fontos és alapvető készségek megalapozását és fejlesztését, mint
- a kötelességtudat
- a mértéktartás
- az együttérzés
- a munka becsülete
- a segítőkészség
- a tisztelet
- a tisztesség
- a türelem
- a megértés
- az elfogadás
- az empátia
- a korrupció elleni fellépés.
A tanulást segítő beállítódások kialakítása az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át az
inetllektuális érdeklődés felkeltéséig hatással lesz a tanulók későbbi életére, elősegítve a
munka világában történő elhelyezkedésüket és helytállásukat.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Cél, hogy a tanulók ismerkedjenek meg hazánk nemzeti, népi kultúrájának emlékeivel,
hagyományaival. Ismerjék meg a jeles magyar történelmi személyiségek munkáságát.
Sajátítsák el azokat az ismereteket, melyek megalapozzák a szűkebb és tágabb környezet
megismerését és megbecsülését.
Alakuljon ki a tanulókban a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén
Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Ismerjék meg Európa
történelmét, kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő
eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Az iskolai nevelés során a tanulók ismerjék meg a főbb állampolgári jogokat és
kötelezettségeket, és ennek keretében az iskola biztosítja a honvédelmi nevelést. A
közügyekben való részvétel kreatív, önálló mérlegelő gondolkodást, elemzőképességet és
a vitakultúra fejlesztését kívánja meg. A tanulók tevékenységére építő tanítás és tanulás
szervezési eljárások hatékonyan támogatják
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2.1.2 A kulcskompetenciák fejlesztése
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kompetenciákra épülnek. Összekötik a
tanulási területek bevezetőit és fejlesztési feladatait.
A nevelés-oktatás alapvető értékei és emberképe
Az alapvető emberi, társadalmi értékek, a környezeti fenntarthatóság az egyén integritásának
és a közösség összetartó erejének alapját alkotják.
Melyek ezek az általunk preferált értékek:

















becsületesség
igazságosság
empátia
önbecsülés
az élet, az emberi méltóság, az emberi teljesítmény , a munka tisztelete
szabadság
demokrácia
a család mint közösség
az anyanyelv és a nemzeti kultúra
nemzeti hagyományok és identitás ápolása
a társadalmat alkotó csoportok nyelve, kultúrája és identitása
a kulturális tolerancia
a szolidaritás
a felelősségvállalás
az emberi jogok tiszteletben tartása
a természetes és az épített környezet védelme, megóvása

A nevelő-oktató munka fő céljai és feladatai:






Minden egyes tanuló értelmi, érzelmi, erkölcsi és fizikai fejlődésének támogatása
Önmaga és mások elfogadására nevelés
Az autonómia megélése és a közösségi feladatvállalás
Újító kezdeményezésre való nyitottság, a bevált megoldások alkalmazása
Reflektív mérlegelés és aktív, cselekvő részvétel a különböző tevékenységekben

Mindezek a következő alapelvek figyelembevételével:






a méltányosság elvének érvényesítése
a kiválóságra törekvés támogatása
a sikeres autonóm tanulói szerep ösztönzése
a személyes integritás és kreativitás kibontakoztatása
a társadalomban szerepet vállaló aktív és tájékozott magatartás kialakulásának
ösztönzése
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Tanulási és nevelési célok

Testi-lelki egészségre nevelés
Önismeretre, emberismeretre nevelés
Együttműködésre és kölcsönös tiszteletadásra nevelés a társas kapcsolatokban
Kommunikációs kultúra és médiahasználatra nevelés
Autonóm tanulásra és tudatos életpálya-építésre nevelés
nemzeti és európai azonosságtudatra, hazaszeretetre és aktív állampolgárságra,
demokráciára nevelés
A fenntartható jelen és jövő iránti elkötelezettség








A tanulás és tanítás alapelvei













Aktív tanulás
Tanulási környezet
A tanulási környezet fizikai feltételei
A tanulási környezet társas feltételei
A tanulási környezet megteremtésének pedagógiai irányelvei
Egyénre szabott tanulási utak, a tanulói sokféleség figyelembevétele
Személyre szabott tanulás és pedagógiai támaszrendszerek
Személyre szabott tanulás és differenciált oktatás
Általánosan alkalmazott differenciált tanulásszervezési módok
A különleges bánásmódot igénylő tanulók integrált nevelése
Technológia által támogatott tanulás
Az eredményes tanulás segítésének elvei

Tanulási környezet
 A tanulás közvetlen helyszíneként használt helyiségeket (kiemelten osztálytermeket)
lehetőség szerint úgy kell biztosítani, hogy a különböző tanulásszervezési eljárások
alkalmazásához a berendezések rugalmasan és gyorsan átalakíthatók legyenek,
illeszkedjenek az osztályba járó tanulók korosztályi és egyéni szükségleteihez,
valamint nyugodt, biztonságos és támogató tanulási környezetet teremtsenek
valamennyi tanuló számára. Lehetőség szerint biztosítani kell, hogy a tanulók a
foglalkozásokon IKT és digitális eszközöket (számítógép, más iskolai vagy saját
eszköz), internetkapcsolatot és prezentációs eszközöket vehessenek igénybe, valamint
hozzáférhetővé váljanak a hagyományos iskolai és az elektronikus könyvtárak
egyaránt.
 A tanulók, a pedagógusok, a szülők és a pedagógiai munkát támogató minden szereplő
kapcsolata - a közös célt szem előtt tartva - a kölcsönös tiszteleten és nyílt
párbeszéden alapul.
 A tanulók értékelését egyéni fejlődésük és sikeres tanulási teljesítményük érdekében
az igazságosság, az esélyteremtés és a méltányosság alapelveit szem előtt tartva,
emberi méltóságuk tiszteletben tartásával, az értékelés személyes jellegének
figyelembevételével szükséges megvalósítani.
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 A tanulók tanulási tevékenységekben való aktív részvétele kulcsfontosságú, ezért
ennek előmozdítása érdekében a pedagógusoknak mindvégig a tevékenységközpontú
tanulásszervezési formákat kívánatos előnyben részesíteniük. A tanulás társas
természetéből adódó előnyök, a differenciált egyéni munka adta lehetőségek
kihasználása, valamint a párban vagy csoportban végzett kutatásalapú, felfedező,
tevékeny és jól szervezett, együttműködő tanulás támogatása szintén hozzájárul a
korszerű tanulási környezet megteremtéséhez.
 Fontos, hogy a tanulóval szemben támasztott elvárások egyértelműek legyenek, az
azokhoz igazodó mérési stratégiákkal együtt, és már a tanulási folyamat elején
ismertté váljanak. Az iskolai légkör bizalmi jellege elsődleges feltétele annak, hogy a
tanulási problémákra és a személyes nehézségekre időben fény derüljön. Ennek a
bizalomnak a megteremtése és fenntartása minden intézményvezető és pedagógus
állandó felelőssége.
 Az aktív tanulási alapelvek szerint szerveződő, több tantárgy, tanulási terület
ismereteinek integrálását igénylő témákat, jelenségeket feldolgozó tanórák,
foglalkozások, témanapok, témahetek, tematikus hetek és projektek alkalmazása segíti

Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a
tudásokat és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát
egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz,
másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához.
Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák
meghatározott rendszere.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás
alapú társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az
emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik.
Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges elemek
támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a
kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. A műveltségterületek
fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett rendszerben jelenítik meg.
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A Nemzeti alaptanterv az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva az
alábbi kompetenciákat határozza meg
A tanulás kompetenciái








Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi kompetenciák
Digitális kompetenciák
Matematikai gondolkodási kompetencia
Személyes és társas kapcsolati kompetencia
Kreativitás, önkifejezés, kulturális tudatosság
Munkavállalkozói, vállalkozói kompetencia
Bár a Nemzeti alaptantervből kimaradt, de továbbra is fontosnak területnek tekintjük a
természettudományi és technológiai kompetenciák fejlesztését.

2.1.3 Kiemelt fejlesztési feladatok
Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek
Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek
Az aktív tanulás a tanulónak a tanulási tevékenységekben történő részvételét
hangsúlyozza. A tanulási tevékenység legfőbb célja olyan tanulói kompetenciák
fejlesztése, amelyek lehetővé teszik az ismereteknek különböző helyzetekben történő
kreatív alkalmazását. A tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák segítik
a tanulót a tanulási eredmények által kijelölt ismeretek megszerzésében, és ezen keresztül
a kompetenciák fejlesztésében. Lehetőség szerint ki kell használni a tanulás társas
természetéből adódó előnyöket, a differenciált egyéni munka adta lehetőségeket. Segíteni
kell a párban vagy csoportban végzett felfedező, tevékeny és jól szervezett,
együttműködésen alapuló tanulást. A tanulási eredmények elérését segítik elő az olyan
differenciáló módszerek, mint a minden szempontból akadálymentes és minden tanuló
számára egyformán hozzáférhető tanulási környezet biztosítása, a tanulói különbségekhez
illeszkedő, differenciált célkijelölés, a többszintű tervezés és tananyag-alkalmazás, a
fejlesztő, tanulást támogató értékelés.
A differenciált tanulásszervezés jellegzetességeit képviselik az olyan eljárások, mint az
egyéni munka vagy az adaptált szövegváltozatok felhasználása, melyek kiterjeszthetik és
elmélyíthetik a tankönyvek tartalmát.
A pedagógus a probléma-megoldási és a jelenségértelmezési folyamatot – a tanuló
szükségleteinek megfelelően – közvetett, illetve közvetlen eszközökkel segíti. A
pedagógus az aktív tanulói tevékenységek megvalósítása során lehetővé teszi iskolán kívüli
szakemberek bevonását, valamint a külső helyszínek nyújtotta pedagógiai lehetőségek
felhasználását (könyvtár, múzeum, levéltár, színház, koncert). A pedagógus együttműködik
más tantárgyakat tanító pedagógusokkal azért, hogy a tanulóknak lehetőségük legyen a
tanórákon vagy a témahetek, tematikus hetek, projektnapok, témákhoz szervezett
események, tanulmányi kirándulások, iskolai táborok alkalmával a tantárgyak szervezett,
összefüggő, illetve kapcsolódó tartalmainak integrálására.
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Az iskoláknak tanítási évenként több olyan tanóra megszervezését ajánlott beilleszteniük a
a tanítási gyakorlatba, amelyben több tantárgy ismereteinek integrálását igénylő
(multidiszciplináris) téma kerül a középpontba, a tanóra céljának, tartalmának és
megvalósítási módszereinek megjelölésével.
A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a tananyag feldolgozásánál a
pedagógusnak figyelembe kell vennie a tantárgyi tartalmaknak a tanulói sajátosságokhoz
való illesztését. A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében ez az adaptálás
lehetővé teszi az egyéni haladási ütem biztosítását, valamint a differenciált (optimális
esetben személyre szabott) nevelés,-oktatás során az egyéni módszerek alkalmazását.
Az aktív tanulás segítése a tanuló tehetségének, különleges nevelési-oktatási
szükségleteinek vagy fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező
szakember támogatásával történik.
Differenciálás
A differenciálás speciális megvalósulása lehet az együttnevelés során a habilitációs,
rehabilitációs szemlélet érvényesülése. A hátránykompenzáció biztosítása érdekében (SNI,
BTMN, HH, HHH) a tanuló szükségleteihez, képességeihez, készségeihez illeszkedő
módszertani eljárások (eszközök, módszerek, terápiák, a tanulást-tanítást segítő speciális
eszközök, a gyógypedagógus módszertani iránymutatásainak beépítése, egyéni fejlesztési
terv készítése és rendszeres ellenőrzése) alkalmazása szükséges a különböző pedagógiai
színtereken. A tanulói szükségletek ismeretében az egységes gyógypedagógiai módszertani
intézmények, a pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó
intézmények, valamint az utazó gyógypedagógiai hálózatok működtetésére kijelölt
intézmények és más szakemberek szolgáltatásainak igénybevételével egészítendő ki a
tanulók és pedagógusok szakmai támogatása. Ez elősegíti az integrációt, illetve ennek
magasabb szintjét, az inklúziót is annak érdekében, hogy a Nat-ban foglalt nevelésioktatási alapelvek és célok minden tanuló esetében megvalósulhassanak. A tehetséges
tanulók tekintetében ezek a szempontok kiemelten fontosak lehetnek, mivel az ő esetükben
a tanulási fókuszt és az érdeklődést jellemzően a megfelelően motiváló feladatokkal lehet
fenntartani. A tehetséggondozást valamennyi nevelési-oktatási szakaszban, minden
neveléssel, oktatással foglalkozó intézménynek, így iskolánknak is alkalmaznia kell, és a
pedagógiai programjába szükséges beillesztenie.
Előremutató és hatékony más szakemberekkel, más tantárgyakat tanító
pedagógusokkal történő együttműködés, mely során lehetőség adódik a tantárgyak
tartalmainak integrálására.
Az eredményes tanulás segítésének elvei:
Megfelelő tanulási környezet







nyugodt, biztonságos , támogató tanulási környezet
bizalomra épülő légkör
rugalmasan és gyorsan átrendezhető tanulási helyiségek
IKTés digitális eszközökhöz való hozzáférés
hagyományos iskolai és elektronikus könyvtárakhoz való hozzáférés
A pedagógusok, tanulók, szülők és a pedagógiai munkát segítők kölcsönös tiszteleten
és nyílt párbeszéden alapuló kapcsolata
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 A tanulók egyéni fejlődése és sikeres tanulmányi teljesítményük elérése érdekében
történő értékelés, mely az igazságosságon alapul, az esélyteremtés és méltányosság
alapelveit szem előtt tartva, az emberi méltóságuk tiszteletben tartásával az értékelés
személyes jellegének figyelembe vételével történik.
 Tevékenységalapú, tevékenységközpontú tanulásszervezési formák előnyben
részesítése
 kutatásalapú, felfedező, motiváló, tevékeny és jól szervezett , együttműködő tanulás
támogatása
 Az egyéni diferenciálás, a tanulás társas természetéből eredő előnyök kihasználása
 A tanulóval szemben támasztott elvárások ismertek és egyértelműek legyenek ,
igazodási ponttul szolgáljanak a tanuló számára.
Egyénre szabott tanulási lehetőségek
 A tanulók képességeinek megfelelő, egyénre szabott tanulási módszerek, lehetőségek
biztosítása
 A tanulók képességhatárainak figyelembe vételével tervezett fejlesztés
 Tanulási hátrányok csökkentése (szociális háttér, településszerkezeti hátrányok, eltérő
kulturális és nyelvi fejlődés…)
 Kiemelt pedagógiai figyelmet igénylő tanulók megfelelő fejlesztése (együttműködés a
fejlesztő szakemberekkel)
 habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése a teamtanítás során
 hátránykompenzáció biztosítása ((SNI, BTMN, HH, HHH )
 A tanulók szükségleteihez alkalmazkodó módszertani eljárások biztosítása
 tehetséggondozás
 digitális technológiával támogatott oktatási módszerek sokfélesége
 a pedagógus és a diák új típusú szerepe
 szemléletváltás, a hagyományos módszerek felváltása hatékony, eredményre vezető
módszerekre
Képesség-kibontakoztatás támogatása







A tanulói teljesítmény értékelésének célja a tanuló és szülő objektív tájékoztatása
a tanulási folyamat hatékonyságának ismerete
a pedagógiai munka nyomon követése, szükség szerinti újratervezése
a tanulók előzetes tudásának, aktuális fejlettségi szintjének feltérképezése
életkori sajátosságainak figyelembe vétele
a tanulási folyamat rendszeres értékelése és visszajelzése lehetővé teszi a tanuló
fejlődésének folyamatos nyomon követését.
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A mindennapos művészeti nevelés
Az alsó tagozatos nevelés-oktatás egyik kiemelt feladata a mindennapos művészeti
nevelés, amely az iskola délutáni foglalkozási keretének felhasználásával is
megvalósulhat, így teremtve alkalmat a tanulók különféle egyéni, kisközösségi művészeti
tevékenységeinek fejlesztésére.
Az 5-8. évfolyamokon folyamatosan biztosítani kell a művészeti nevelés tanórai és tanórán
kívüli iskolai feltételeit, lehetőségeit
Projektnapok, projekthetek
Sajátos pedagógiai módszerek, eljárások, tevékenységformák segítik az eredményes és
élményt nyújtó tanulást. Ezek sorában különleges helyet foglalnak el a témanapok,
projektnapok(pl.: Károly Róbert nyomában, Almaprojekt, gyümölcsprojekt, különböző
témákhoz, alkalmakhoz, eseményekhez, hagyományokhoz kapcsolódó projektek), illetve
a projekthetek(Károly Róbert hét, Környezetvédelmi, Egészségvédelmi tevékenységek a
természetért (KERT hét, Fenntarthatósági témahét, Pénz7-témahét, Digitális témahét)
melyek alkalmával több tantárgy akár integrált oktatásával, a feladatok összehangolásával
, egy-egy téma köré csoportosított feladatsorral és élménypedagógiai módszerekkel,
eszközökkel igyekszünk segíteni az elsajátítást és biztosítani az élményt nyújtó
ismeretszerzést.
A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elve iskolánkban :
 Csoportbontásban (osztály-évfolyam szinten) tanítjuk az idegen nyelvet, és az
informatikát. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a
kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására.
Évfolyam szinten csoportbontásban biztosítjuk a szülők választása szerinti etikaórát
illetve hit-és erkölcstan oktatást.
 Terveink között szerepel (a személyi feltételek és az óratömeg függvényében ) egyéb
tantárgyak csoportbontásban való tanítása is (matematika és magyar nyelv
csoportbontása 7. és 8. évfolyamon.)
 A választott foglalkozások tekintetében (választható órák, szakkörök, egyéb
foglalkozások) a választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és
tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra
lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.
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Nevelési és oktatási szakaszok és kiemelt pedagógiai feladatok


Alsó tagozat feladatai



Óvoda-iskola átmenet



Az 1-4. évfolyam kiemelt céljai és nevelési-oktatási feladatai



Felső tagozat feladatai



Átmenet az alsó és a felső tagozat között



Az 5-8. évfolyam kiemelt céljai és nevelési-oktatási feladatai



Átmenet a nyolcadik évfolyam és a középiskola között

2.1.4 Egységes követelmények
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek
tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.
Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra,
érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos
alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és
határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.
1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények
védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt.
2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges
és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek
kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az
egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek
megelőzése).
3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés,
önbizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom,
kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és
létrehozására.
4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés,
tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.
5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.
6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség,
mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem.
Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok
kezelésére, készség a megegyezésre.
7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és
önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.
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8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra
ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak,
jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és
hazaszeretet.
9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban
élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik
tiszteletben tartása.
10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek
egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a
társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi
tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére.
Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását
elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra
kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez
kapcsolódó folyamatos értékelés.
Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott
személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.
Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:
1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül,
személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.
2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói
közösségen keresztül érvényesül.
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka, eszköz- és eljárásrendszere
Az iskola oktató-nevelő munkájával kapcsolatosan felsorolt általános, illetve konkrét
fejlesztési szakaszokra lebontott célok megvalósítása érdekében azokat a nevelési
módszereket kell kiválasztani, amelyek:
 igazodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz,
 értelmi fejlettségéhez,
 képességeihez.
Egyben igazodnak a nevelők személyiségéhez, pedagógiai kulturáltságához,
felkészültségéhez, vezetői stílusához és figyelembe veszi a mindenkori szituációt és annak
tartalmát.
A nevelési módszereket úgy kell megválasztani, hogy azok a leghatékonyabb alkalmazást
tegyék lehetővé.
A differenciált tanulásszervezés keretén belül különösen az alábbi szempontokat
emeljük ki:
- Előnyben részesítjük azokat a szervezési megoldásokat, amelyek előmozdítják a
tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását,
fejlesztését.
- Fő feladatunknak tartjuk a tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatását.
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- A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások segítsék elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek
korrigálására és tudásának átrendeződésére.
- Alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit.
- Fő feladatunknak tartjuk a tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az
osztálymunkában, a csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni,
individualizált oktatásában) a tanulók tevékenységeinek, önállóságának,
kezdeményezésének, problémamegoldásainak, alkotóképességének előtérbe állítását.
- A pedagógus elsőrendű feladata a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben.
- Az egyes feladatokhoz illeszkedő tanulásszervezési technikák alkalmazása
nélkülözhetetlen a hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése
érdekében.
- Sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazásával valósítjuk meg a különleges
bánásmódot igénylő, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő
tanulók nevelésének, oktatásának feladatai.
- A tanulási folyamatok szervezésénél az együttműködést, a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat alkalmazzuk mind az iskolán kívüli és az
iskolai munka terén.
- A digitális kompetencia fejlesztése keretén belül az információs és kommunikációs
technika, a számítógép felhasználása által gazdag lehetőséget nyújtunk a tanulók
adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés számára.
A módszerek alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások kombinációja.
Alkalmazható módszerek csoportosítása a nevelés folyamatában betöltött szerepük alapján:
A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei:
 az oktatás valamennyi módszere
 minta, példa, példakép
 bírálat, önbírálat
 beszélgetés, előadás, vita, beszámoló
A tevékenység megszerzésének módszerei:
 követelés
 megbízás
 ellenőrzés
 értékelés
 játékos módszerek
 gyakorlás
 A magatartásra ható módszerek:
 ösztönző módszerek
 kényszerítő módszerek
 gátlást kiváltó módszerek
Ösztönző módszerek
 ígéret
 helyeslés
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biztatás
elismerés
dicséret
osztályozás
jutalmazás
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A dicséret használatos módjai:
Szóbeli
osztályfőnöki órán, osztályközösség előtt, iskolai összejöveteleken (tanévzáró ünnepély,
ballagás)
Írásbeli
- szaktanári dicséret (ellenőrzőbe)
- osztályfőnöki dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba)
- igazgatói dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba)
- oklevél, kitüntetés, kerületi, országos elismerések
A jutalmazás:
indoka lehet:
- hosszabb ideig tanúsított példamutató magatartás,
- szorgalmas, folyamatos, odaadó közösségi munka
- rendkívüli tanulmányi teljesítmény (kerületi, országos helyezések)
formái lehetnek:
- szóbeli dicséret
- írásbeli dicséret
- oklevél, kitüntetés
- jutalom (könyv, tárgyi jutalmak)
Kényszerítő módszerek
- felszólítás
- követelés
- büntetés
A büntetés használatos módjai:
Szóbeli
figyelmeztetés, észrevétel, határozott rendreutasítás.
Írásbeli
- szaktanári figyelmeztetés (ellenőrzőbe),
- osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás (ellenőrzőbe, osztálynaplóba),
- igazgatói figyelmeztetés, intés, rovás,
- nevelőtestületi figyelmeztetés, intés, rovás,
- nevelőtestület elé idézés; kivételes esetben áthelyezés másik iskolába; tanuló kizárása
az iskolából. (csak a tankötelezettség korhatárán túl!)
Gátlást kiváltó módszerek
Ezek a módszerek a nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célozzák, a negatív
viselkedés kialakulását próbálják akadályozni:
- felügyelet
- ellenőrzés
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Eszközök, módszerek
Eszközöknek nevezzük a nevelési módszerek különböző formáit, változatait.
Nyelvi (verbális) eszközök:
- beszéd
- interjú
- beszélgetés
A beszélgetés a nevelés egyik nagyon fontos eszköze, amelyben mindkét fél aktívan részt
vesz. Tartalmát tekintve lehet szabad vagy irányított beszélgetés. Szervezettség alapján lehet
spontán vagy tervezett, formája alapján egyéni vagy csoportos.
Nem nyelvi (non verbális) eszközök:
A nem nyelvi eszközök (arckifejezés, testtartás gesztusok, kulturális jelzések) kísérhetik,
nyomatékosíthatják vagy helyettesíthetik közléseinket.
Szociális technikák:
Ezeket a technikákat a tanulók a felnőttektől tanulják el. Kezdetben a családban (gyermekkori
beidegződés), majd az iskolai közösségben. Ezért nagyon fontos, hogy a diákok milyen mintát
kapnak otthon és az iskolában.
Technikák az ön- és emberismeret fejlesztésében:
Ezek olyan eszközök, amelynek lényeges eleme, hogy a világra vonatkozó ismeretek mellett,
azonnal szinkronban fejlesszük a tanulók belső, pszichés világát, társas kapcsolatait, egyedi
tulajdonságait, készségeit:
- fejlesztő interjú
- fejlesztő beszélgetés
Szociális készségfejlesztő technikák:
A tanulók problémamegoldó és konfliktuskezelő készségeinek fejlesztése, illetve a meglévők
erősítése:
- minta- és modellnyújtás
- megerősítés (buzdítás, dicséret, jutalmazás)
- szerepjáték
- dramatizáló tevékenység.
2.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Pedagógiai feladatainkat a NAT-ban leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása,
valamint az ezekre épülő differenciálás határozza meg.
Célunk, hogy tanulóink
 a különböző szintű adottságaiknak
 az eltérő mértékű fejlődésükkel,
 az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal,
 egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel,
 szervezett ismeretközvetítéssel,
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spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki
személyiségüket.
A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési,
kommunikációs, egységes és kulturált életmód iránti, cselekvési motívumainak,
képességeinek a kialakítására, fejlesztésére.


Minőségpolitikánk lényege: az EU konform oktatás
Célunk: szilárd alapműveltség, biztos alapkészségek megteremtése, harmonikus,
kiegyensúlyozott, boldog emberek nevelése, mindez jól felkészült, szakmailag igényes,
megújulásra kész pedagógusok vezetésével, a szülőkkel való szoros együttműködés alapján.
Tevékenységünk igazi hivatás, melyet magas fokú elhivatottság jellemez . Ez szolgálat is
egyben, melyet a társadalom, a partneri igényeknek megfelelően igyekszünk végezni.
Fontos ezért a partnerek azonosítása, az igények felmérése. Ezzel kapcsolatban feladataink
köre tágas. Küldetés-és jövőképünk meghatározása, a kulcsfontosságú folyamatok
rendszerének vizsgálata, a munkatársak szakmai ismereteinek és képességeinek elemzése,
fejlesztése és hasznosítása, a partneri kapcsolatok és a belső erőforrások elemzése, tervezése,
menedzselése, a munkatársi és partneri elégedettség mérése, folyamatos elemzése,
(önértékelési folyamatok), a kulcsfontosságú, a társadalmi hatásokkal kapcsolatos
eredmények vizsgálata.
Képzésünk tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a
tudományokra, a technikára vonatkozó kultúrára alapvető eredményeit foglalja magában, a
tanulók életkori fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással, elrendezéssel.
A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók műveltségét,
világszemléletük formálódását, társas kapcsolatát, tájékozódásukat szűkebb és tágabb
környezetükben.
Elsődleges fontosságú a tanulók képességeinek fejlődéséhez olyan követelményeket
meghatározni, amelyek ösztönzik a személyiségfejlesztő oktatást.
Éppen ezért nevelési programunk összeállításánál az alábbi feladatoknak adtunk prioritást:
Az iskola nevelési, tanítási-tanulási folyamata adjon teret:
 a színes, sokoldalú iskolai életnek, tanulásnak, játéknak, munkának,
 fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, eddze akaratukat,
 járuljon hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk
fokozatos kialakításához.
Álljon a középpontban a tanuló tudásának, képességeinek, kulcskompetenciáinak, egész
személyiségének fejlődése, fejlesztése, figyelembe véve, hogy az oktatás-nevelés színtere
nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is.
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:
1. A tanulók erkölcsi nevelése
Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és
meggyőződéssé alakítása.
2. A tanulók értelmi nevelése
Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges
képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés
igényének kialakítása.
47

Pedagógiai program

3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése
Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas
kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A
kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása.
4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése
Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és
önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek
kialakítása.
5. A tanulók akarati nevelése
Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására
vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az
elkötelezettség kialakítása.
6. A tanulók nemzeti nevelése
Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A
nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete,
ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése.
7. A tanulók állampolgári nevelése
Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az
érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása
a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.
8. A tanulók munkára nevelése
Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók
önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek
gyakoroltatása.
9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése
Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény
felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és
az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti
igény kialakítása.
2.3 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A nevelés szempontjából közösségnek nevezzük az autonóm egyének szerveződését. Az igazi
közösség kibontakoztatja, fejleszti az egyéniséget. Maga a közösség a fejlődés keretét
biztosítja, miközben tagjai önfejlődésével a közösség is fejlődik, több lesz, mint tagjai
egyszerű együttese.
Az igazi nevelőközösség a legegyetemesebb emberi, kulturális, vallási, nemzeti és szociális
értékek hordozója, közvetítője amellett, hogy messzemenően figyelembe veszi a közösség
tagjának egyéni sajátosságait.
A pedagógiai program szempontjából az iskola keretén belül működő közösségi nevelés
területei:
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a tanórák;
a tanórán kívüli, felnőttek által szervezett iskolai foglalkozások (iskolaotthon,
szakkörök, kirándulás stb.);
 a diákok által szervezett, tanórán kívüli iskolai foglalkozások (diákönkormányzati
munka);
 szabadidős tevékenység.
Nagyon fontos az oktatás és a szabadidős tevékenység gondosan megtervezett, átgondolt
munkamegosztása, egymásra épülése.



A négy terület sajátos foglalkoztatási formát követel, de valamennyien tevékenyen
hozzájárulnak:
 az egyén (tanuló) magatartásának kialakításához,
 véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez,
 a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend),
 az együtt érző magatartás kialakulásához,
 a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez.
2.3.1 A személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló
tevékenységi rendszer és szervezeti formák
2.3.1.1 A tanítási órák
A tanórán résztvevő tanulók egy osztályközösség tagjai az osztályközösséget a közösségi
érdek, közös cél, közös értékrend és a tudat tartja össze.
Legfontosabb célunk, hogy a kezdeti csoportból olyan valódi közösséget formáljunk, amely
képes a közös cél érdekében a közös értékrend elfogadására, és az iskola szervezett keretein
(tanórák) belül ennek megfelelően viselkedni, munkálkodni.
Ennek érdekében az alábbi feladatok megvalósítására törekedhetünk:
 a tanulói kíváncsiság felkeltése, a motiváció
 a tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással,
tanulmányi és munkaerkölcs erősítésével,

közösségi

ellenőrzéssel,

 a tanulók kezdeményezéseinek segítése,
 a tanulók segítség egymást (tanulópárok, csoportos foglalkozások, kooperatív tanulás,
projektmunkák, egyéb módon …)
 közvetlen tapasztalatszerzés segítése,
 a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése (példamutatással, bírálat,
önbírálat segítségével),
 a folyamatosság biztosítása: a már elért eredmények továbbfejlesztése, a következő
évfolyamon (iskolafokon) a már elért eredményekre való építés,
 olyan nevelőkollektíva kialakítása, megtartása, mely összehangolt követeléseivel és
nevelési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni és tevékenységüket koordinálni
tudja,
 a különböző változatos munkaformákkal (páros és csoportmunka, egyéni munka,
kísérlet, verseny) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének
erősítése.
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 a digitális eszközök használata, a digitális technikák alkalmazása
2.3.1.2 A tanórán kívüli tevékenységek
Ezek a foglalkozások kötetlenebb tevékenységi formák, értelemmel teli élményei a
közösségfejlesztés kiváló lehetőségeit adják.
Feladata, hogy a tanulókat önellenőrzésre, egymás segítésére nevelje, átgondolt játéktervvel
és tevékenységgel erősítse a közösségben való tartozás érzését. Egyben ismertesse meg a
tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való harmonikus
kapcsolathoz elengedhetetlenek. A sokoldalú, és változatos (irodalmi, zenei, képzőművészeti)
járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez, a kirándulások mélyítsék el a természet
iránti tiszteletet és a környezet iránti felelősség érzését.
2.3.1.3 Tanórán kívüli foglalkozások
Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei
szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a
tanulók közössége, a szülői szervezet, továbbá a szakmai munkaközösségek
kezdeményezhetik az igazgatónál.
A tanév tanóráin kívüli foglalkozásait az intézmény szeptember 10-éig hirdeti meg és a
tanulók érdeklődésüknek megfelelően szeptember 15-éig választhatnak.
A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén, a foglalkozásokon a részvétel kötelező. A
tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az általános igazgatóhelyettes rögzíti az
iskola heti tanórán kívüli órarendjében terembeosztással együtt.
Szakkörök
A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók – érdeklődésétől
függően indítja az iskola. A szakköröket vezető pedagógusokat az igazgató bízza meg.
A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. A szakkör vezetője felelős a
szakkör működéséért. A szakkörök működésének feltételeit a fenntartó biztosítja. Ezek körét
évente az igényeknek megfelelően alakítjuk ki.
Énekkar
Az iskola énekkara sajátos önképzőkörben működik, a tantárgyfelosztásban meghatározott
időkeretben. Az énekkar célja a megfelelő adottságú tanulók zenei képességeinek,
személyiségének igényes fejlesztése és színpadképes zenei produkciók létrehozása. Vezetője
az igazgató által megbízott kórusvezető tanár. Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek és
rendezvények zenei programját. Az énekkari foglalkozás időpontját az éves munkatervben
rögzíteni szükséges. Ezen idő alatt ugyanannak a tanulónak más szakkör,
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A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport
megszerettetésére sportköri foglalkozásokat és edzéseket tartanak a testnevelő tanárok.
Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni. Iskolánk lehetőségeket nyújt
különböző sportági (kosárlabda, röplabda, labdarúgás, atlétika) foglalkozásokon és
versenyeken való részvételre. A foglalkozásokon való részvételhez – testnevelő tanár
felügyelete mellett – a tárgyi feltételeket biztosítja.
Könyvtár
Az iskola könyvtára a könyvtári tanórákon és minden tanítási napon nyilvántartási idejében
áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére. A könyvek és a folyóiratok, valamint egyéb
információhordozók igénybevételéről a könyvtár használati rendje intézkedik.
Felzárkóztató foglalkozások
A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való
felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. A felzárkóztató
foglalkozások differenciált módon zajlanak, amelyeken a szaktanár javaslatára egyes
tanulóknak vagy tanulócsoportoknak a részvételét kötelezővé lehet tenni.
Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások a szülők beleegyezésével és támogatásával
Versenyek, bajnokságok:
A diákok tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken, valamint
bajnokságokon való részvétele kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges.
Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások (önköltséges):
- Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat szervezhet, melyeknek célja
– a pedagógiai program célkitűzéseivel összhangban – hazánk tájainak és kulturális
örökségének megismertetése és az osztályok közösségi életének fejlesztése.
- A kirándulások az iskola munkaterve alapján elsősorban tanítás nélküli munkanapon,
vagy tanítási szünetben szervezhetők. Az osztálykirándulás tervezetét írásban kell
leadni az igazgatónak, egyeztetni kell az osztály szülői közösségével szülői
értekezleten.
Tanfolyamok
Az iskola tanfolyamokat indíthat a tanulók érdeklődésének és a szaktanárok vállalkozásának
függvényében. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban kéri a
tanfolyamvezetőtől. A tanfolyamokon való részvételért előre vagy havi részletben térítési díj
fizetendő. Tanfolyamok indításakor a fenntartóval való egyeztetés kötelező.
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2.3.2 A diákönkormányzati munka

A diákönkormányzatok a tanulók önirányító, önszervező közösségei, melynek keretében a
tanulók a pedagógus irányításával együtt, saját fejlettségüknek megfelelő szinten önállóan
intézik saját ügyeiket.
Feladata olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, amelyek segítik az
egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak. A kialakított, esetleg hagyományokon
alapuló közösségi szemléletek, közösségépítő tevékenységek fejlesztése, amely nagy
jelentőségű a felelősségtudat megerősítésében.
Lényeges olyan közösség kialakítása, amely büszke saját sikereire, értékeli egyéni, csak rá
jellemző tulajdonságait.
A diákönkormányzatnak jelentős szerepe van a diákokat érintő szabályozások, programok
kialakításában, megvalósításában, véleményezésében. Az iskolai diákönkormányzat az iskolai
élet egyik szervezője, a tanulók érdekeinek képviselője. Véleményt nyilváníthat, javaslattal
élhet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Fontos az önálló kezdeményezések, vélemények kifejtése, a vitakultúra, az érvelés, a
meggyőzés technikáinak elsajátítása,a közösségi érdekek képviseletén túl a közösség iránti
felelősségérzet kialakítása, a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek
szervezése .
2.3.3 A szabadidős tevékenység
A szabadidős tevékenységek olyan örömet adó munkaformák köré szervezett foglalkozások,
amelyek kötődnek a tanulók személyes életéhez és kihat az iskola más területeire is.
A tevékenységeket élményre épülő, problémamegoldást fejlesztő módszerekre kell építeni.
Feladata, jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel, valamint a tevékenységet
segítő külső szakemberekkel.
A tevékenységformákat hassa át a kölcsönösség és az egyéni képességre való odafigyelés.
Kialakításukban, tematikájukban törekedni kell arra, hogy a résztvevők adottságára építve
érdeklődésük ne alkalmanként, véletlenszerűen érvényesüljön, hanem tartós aktivitásra
ösztönözzön. Cél olyan erős érzelmi-értelmi felhúzó erővel bíró témák kijelölése, amely során
felfedezhetik önmagukban a másik iránti érdeklődés, részvét, megértés, türelem szándékát és
képességét, erősítve ezzel a közösséghez való kötődést.
Összefoglalva a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink a következők:









Minden tanuló ismerje meg a társas együttélés alapvető szabályait.
Legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások iránt.
Váljon érzékennyé környezete állapota iránt.
Életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére
törekvés váljon meghatározóvá.
Tanulóink tudjanak társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról, anyanyelven
szabatosan kommunikálni.
Ismerje meg a környezet egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb
tényezőit és azok elkerülésének módjait.
Kapjon kellő mélységű támogatást a káros függőségekhez vezető szokások
kialakulásának megelőzéséhez.
Legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére.
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A pedagógusok közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatainak összefoglalása:





Biztosítson elegendő lehetőséget a közösségi cselekvések kialakításának,
fejlesztésének segítésére.
Irányítsa a tanulót arra, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás, érvek
kifejtése álljanak a kommunikációs kultúra középpontjában.
Fejlessze ki a tanulókban az új információs rendszerben való eligazodás, valamint
annak kritikai módon való használatának képességét. Alakítsa ki a beteg, sérült és
fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást.
Adjon átfogó képet a munka világáról, fordítson figyelmet a családi életre történő
felkészítésre, az együvé tartozás és az egymásért való felelősség érzésének
kialakítására.

Külön ki kell emelni, hogy a közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van
feladatuk, hanem az iskolában foglalkoztatott összes dolgozónak, sőt az iskolát segítő
szervezetek vezetőinek is, hiszen megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, társas
kapcsolatával valamennyien példaként állnak a diákok előtt.
2.4 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai feladatok
1. Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő
tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének,
ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő
módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban.
2. Munkánk során kiemelten kezeljük:
- a sajátos nevelési igényű;
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő;
- a kiemelten tehetséges;
- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei
 A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a NAT-ban meghatározott
egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási
folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez
igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell megszervezni:
 a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell
megjelölni ott, ahol erre szükség van;
 igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat,
követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni;
 - szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs
módszerek és eszközök, alkalmazásának beépítése a nevelés, oktatás
folyamatába;
 - az iskola segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogatja a tanulókat,
elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal
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élő tanulókkal összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók
iskolai oktatásának tantervi irányelve és a alapján.

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő
tanulók integrált nevelése, oktatása a Budapest XV. kerületi Károly Róbert Általános
Iskolában
Minden tanulónknak a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel élő és a sajátos nevelési
igényű tanulónknak is esélyt kell kapnia a képességei szerinti fejlődésre, a felzárkózásra,
hátrányaik leküzdésére. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a tanulási, magatartási és
beilleszkedési nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók és a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók
együttnevelése, az iskolai integrációs oktatás megvalósítása fontos feladatunk.
Sajátos nevelési igényű tanulók
A hatályos jogszabályok értelmében sajátos nevelési igényűnek tekinthető az a tanuló, aki a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, és mindezek kapcsán különleges bánásmódra
jogosult.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló: az a különleges bánásmódot
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához
viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási,
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos
nevelési igényűnek,
Fejlesztő pedagógiai ellátás: a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermek, tanuló tantárgyi felzárkóztatására és készségfejlesztésére irányuló kötelező
foglalkozás,
A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség és a sajátos nevelési igény komplex
jelenség, a személyiség problémája, amelyben értelmi, érzelmi és akarati tényezők
ötvöződnek. A pedagógus számára figyelemfelhívó jel, ha a gyermek
 szórt figyelmű;
 nehezen tud koncentrálni;
 gyorsan felejti, és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat;
 túlmozgásos vagy túlzottan lassú;
 kézügyessége fejletlen;
 lassan vált át egyik feladatról a másikra;
 olvasási, helyesírási, matematikai problémái vannak,
Ha a fentiek alapján felmerül a tanulási nehézség/zavar gyanúja elengedhetetlen a pedagógiai
szakszolgálattal való kapcsolat felvétele, vizsgálat kezdeményezése, szakvélemény kérése.
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Az integrációt felvállaló iskola feladata a szakértői bizottságok pszichológusainak,
gyógypedagógusainak javaslatai alapján, pedagógiai módszerekkel a tanuló támogatása,
osztályközösségbe történő be- ill. visszaillesztése és kapcsolatainak javítása, a
gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok hatékony közreműködésével.
Általános alapelvek
A Nemzeti Alaptanterv alkalmazása mind a sajátos nevelési igényű, mind a tanulási,
magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók iskolai nevelésének, oktatásának,
fejlesztésének is alapdokumentuma, a benne meghatározott, kiemelt fejlesztési feladatok a
különleges bánásmódot igénylő tanulókra is érvényesek. Az intézmény pedagógiai
programjának és helyi tantervének elkészítésekor figyelembe kell venni





a köznevelési törvény,
a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve előírásait,
a helyi sajátosságokat, célkitűzéseket,
az integrált oktatásba bekapcsolódó, alapító okiratban meghatározott sajátos
nevelési igényű csoportok sérülés-specifikus jellemzőit.

A Budapest XV. kerületi Károly Róbert Általános Iskola Szakmai alapdokumentumában
vállalja a mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral, továbbá pszichés fejlődési zavarral élő, enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos: hallási, érzékszervi, látási fogyatékkal élő sajátos nevelésű tanulók
együttnevelését, az érintett tanulók maradéktalan integrálását.
A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása az SNI-s tanulók részére

Integráló iskolaként a különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében is az iskola helyi
tantervét alkalmazzuk az SNI irányelvek figyelembevételével. Nevelési, oktatási gyakorlatunk
kialakítása támogatja a sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, sikeres
iskolai pályafutását.
Gondoskodunk a nemzeti köznevelésről szóló törvény által meghatározott
többletszolgáltatások, pozitív diszkriminációt nyújtó előírások biztosításáról. Így a
szabályozás alapján
 Az iskola meghatározott tanórai foglalkozásokon túl, kötelező egészségügyi és
pedagógiai célú rehabilitációs tanórai foglalkozásokat szervez.
 A sajátos nevelési igényű tanulót az intézményvezető – a pedagógiai szakszolgálat
javaslatára – mentesítheti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a
minősítés alól.
 A sajátos nevelési igényű tanulót a hosszabb felkészülési idő illeti meg, lehetővé kell
tenni számára az iskolai tanulmányai során alkalmazott segédeszköz (számológép,
számítógép, szövegszerkesztő stb.) használatát, szükség esetén pedig az írásbeli
beszámoló szóbeli beszámolóval, illetve a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval
történő kiváltását.
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 A sajátos nevelési igényű tanuló számára engedélyezhető a tanuló egyéni
adottságához, fejlettségéhez igazodó tovább haladást biztosító, egyéni előrehaladású
nevelési-oktatási forma.
 Az eredményes együttneveléshez elengedhetetlen, hogy a fejlesztésben résztvevő
szakemberek team-munkában dolgoznak, hiszen együtt kell meghatározniuk a
tennivalókat.
 A közös munka során a lehetőségekhez mérten alkalmazkodunk az eltérő
képességekhez, az eltérő viselkedéshez.
 Egy-egy sajátságos tanulási, nevelési helyzet megoldására alternatívákat, követendő
mintákat keresünk.
 A tanórai tevékenységek során a pedagógiai diagnózisban szereplő adatokat beépítjük
a tanítási-tanulási folyamatokba.
 Szükség szerint változtatunk a pedagógiai eljárásokon, speciálizált módszereket
választunk.
 Szükség esetén az egyéni haladási ütem biztosítása végett egyéni fejlesztési tervet
készítünk, differenciált nevelést, módszereket alkalmazunk.
A fejlesztés hatékonysága szempontjából az integrációban részt vevő gyermek szüleinek
befolyásoló hatása is kiemelt fontossággal bír, hiszen a szülőknek, az egyéni igényekhez
igazodó, optimális, támogató környezetet kell biztosítaniuk gyermekük részére.

A helyi együttnevelés sikeres megvalósítását szolgáló objektív tényezők:
Személyi feltételek

A fejlesztő tevékenységeket végző szakemberek:
 jól felkészült, differenciált tanulásszervezésben jártas többségi tanítók, tanárok
 fejlesztőpedagógus(ok)
 gyógypedagógus(ok)
 egyéb gyógypedagógiai ellátást biztosító szakemberek az egységes gyógypedagógiai
módszertani intézmények, pedagógiai szakszolgálatok keretein belül (logopédus,
szomatopedagógus, szurdopedagógus, gyógytestnevelő)
 pszichológus
 szociális segítő szakember
Tárgyi feltételek
Helyiségek:
- tanterem,
- fejlesztő szoba/logopédiai helyiség,
- pszichológusi szoba
- mozgásfejlesztő szoba, tornaszoba
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Fejlesztő eszközök, tanórai segédletek:
A fejlesztő szoba tárgyi felszereltsége a fejlesztés minél sokoldalúbb megvalósítását
hivatott szolgálni:
 tér az elemi mozgásformák gyakorlásához (pl.: iránygyakorlatok vagy feszültségoldó
mozgások, ismeret-rögzítést elősegítő mozgássorok stb.),
 variálható (szét-és összetolható) tanulói asztalok,
 székek,
 szőnyeg
 kereskedelmi forgalomban kapható és egyedi készítésű fejlesztő eszközök, játékok,
könyvek
 mágnes tábla (filctollhoz),
 számítógép

A mozgásfejlesztő szoba, tornaszoba felszereltsége:









tornaszőnyegek,
labdák,
fittneszlabdák,
egyensúlyozó lapok,
mozgásfejlesztő tölcsér, henger,
alagút,
ugrálókötelek,
tornabotok

A Pszichológiai szoba tárgyi felszereltsége:
 asztal székekkel,
 szőnyeg,
 tesztek, játékok
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének alapelvei
Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás
Az oktatási-nevelési intézmény feladata, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni
szükséglete és a pedagógiai szakszolgálat véleménye alapján a kötelező egészségügyi
és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat megszervezze. A
sajátos nevelési igényű tanuló annyi egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs tanórai foglalkozáson vesz részt, amennyi a sajátos nevelési igényéből
eredő hátránya csökkentéséhez szükséges, ennek heti időkeretét a köznevelési törvény
6. melléklete tartalmazza, a szakszolgálat a szakvéleményében is rögzíti.
A habilitációs, rehabilitációs fejlesztést csak gyógypedagógus végezheti, történhet
egyéni és csoportos keretek között.
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 Nem korrepetáló jellegűek, hanem olyan pedagógiai célú foglalkozások,
melyeket a gyermek az eltérő fejlődéséből eredő, sajátos igényeitől függő
eljárások, módszerek, terápiák alkalmazásával valósítunk meg.
 Fő célkitűzés, hogy a gyenge vagy éretlen képességterületek fejlesztését,
hiányzó képességek kialakítását célozza meg.
 A részterületek fejlesztésén túl az egész személyiséget befolyásolja, segítve
ezáltal a pozitív énkép, reális önértékelés kialakítását.
 A fejlesztést befolyásolja a pedagógus és a tanuló, a pedagógus és a szülő
közötti bizalom kiépülése, az együttműködés kialakulása.
A fejlesztő tevékenység a gyermek képességeinek, a fejletlen vagy sérült funkciók
feltárásával, a diagnosztikus vizsgálatok eredményeinek áttekintésével indul, melyek
alapján egyéni fejlesztési terv készül.
Az egyéni fejlesztési terv összegzi a szükséges fejlesztendő területeket, meghatározza
a feladatokat, időtervet állapít meg, illetve további együttműködési lehetőségeket vesz
számba.
Az integrációban részt vevő tanuló egészségügyi és pedagógia célú rehabilitációját a
gyógypedagógus a központilag kiadott egyéni fejlődési lapon dokumentálja.
A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának módszertani elvei
A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, nevelésének sérülés specifikus elveit az
Oktatási Hivatal honlapján megtalálható Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásnak irányelvei c. dokumentum szerint alkalmazzuk.
Sajátos nevelési igényű tanulók
-

-

-

-

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt,
integrált formában folyik.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2.
sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
alapján szervezzük meg.
A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével –
habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján
terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.
Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az
illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó
intézmények szolgáltatásait.
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek:
o gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása,
o gyógypedagógus együttműködése a gyermeket tanító pedagógusokkal,
o a fogyatékosság típusának megfelelően egyéb szakember ( pszichológus,
logopédus, szurdopedagógus stb. ) alkalmazása
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o az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola helyi
tantervének,
o a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek,
o a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás,
o a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása,
o speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök,
o képességfejlesztő játékok, eszközök,
o számítógépek fejlesztő programokkal.
Tanórán kívül:









gyógypedagógus vezetésével egyéni fejlesztési terv szerinti foglalkozások
gyógypedagógus együttműködése a gyermeket tanító pedagógusokkal,
felzárkóztató (egyéni vagy kiscsoportos) foglalkozás,
ajánlott a napközi vagy tanulószoba
szoros kapcsolattartás a családdal
képességfejlesztő játékok, eszközök, programok alkalmazása
otthon megoldandó, sikerélményt nyújtó egyéni feladatok,
középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése.

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek
-

szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti
szolgálattal,
az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;
egyéni foglalkozások;
képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés;
nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata;
a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;
iskolai sportkör, szakkörök;
a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás);
a szülőkkel való együttműködés;
családlátogatások;
szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;
szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.
A beilleszkedési, tanulási és magatartásproblémákkal küzdő tanulók fejlesztését:
a tantárgyi fejlesztés vonatkozásában: szakképzett pedagógusok (tanítók, szaktanárok)
a készségfejlesztés tekintetében: fejlesztő pedagógusok látják el.
tanító, szaktanár fejlesztő pedagógus, pszichológus együttműködése

Tanórán kívüli feladat:
-

fejlesztő foglalkozások a szakértői vélemény alapján (fejlesztőpedagógus, módszerek,
óraszám),
felzárkóztató (egyéni vagy kiscsoportos) foglalkozás,
ajánlott a napközi vagy a tanulószoba,
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a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok);
szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);
középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység
Hazánk uniós tagságának következtében döntő jelentősége van a tehetséges gyerekek
fejlesztésének, a velük való foglalkozásnak. A pedagógiának ez sarkalatos kérdése sajátos
történetiségre tekint vissza: esetenként jobban előtérbe került az „ígéretes” gyerekek iránti
érdeklődés, máskor inkább háttérbe szorult.
Ám a szakmát magas színvonalon művelő és a gyerekek iránt elkötelezett pedagógus
gyakorlatában mindig is jelen volt.
Gyakran előfordul, hogy a tehetség nem specializáltan, nem egy tantárgyhoz köthetően jelenik
meg, hanem a gyermek olyan képességekkel rendelkezik, melyek „tantárgyi vetületben”, vagy
még „azon kívül jelentkeznek”.
Külön figyelmet érdemelnek a potenciálisan tehetségesek, akik – noha tantárgyi eredményeik
nem kiválóak – alkotó, kreatív gyerekek.
A tehetséggondozás és képességfejlesztés a tantárgyi ismeretátadás területén más-más
absztrakciós szinten és komplexitást igényel, és hogy ugyanakkor a tehetséges gyerek –
éppúgy, mint minden gyerek – melegséggel, biztonságnyújtással, az egyedisége iránti
elfogadó érdeklődéssel fejleszthető. Az adottságok megfelelő tevékenységekben alakulnak
olyan képességekké, amelyeknek összességét nevezzük tehetségnek.
Feladat: a megfelelő tevékenységek lehetőségének sokszínű biztosítása.
Iskolánk a 2019/2020. tanévben elnyerte a „Regisztrált Tehetségpont” címet.
A tehetséggondozás érdekében számos területen és módon kínálunk lehetőséget a
tehetségek felkutatására, a gondozására.
Tehetségnevelés az oktatás különféle területein:
 a tanítási órákon
 tanórán kívüli tevékenységek során
 kiscsoportos foglalkozásokon
 szakkörökben
 versenyeken
 speciális tanfolyamokon
 táborokban
 erdei iskolákban
 hagyományőrző tevékenységek során
 „Tehetségnapokon”
 pályázatokon
 projektnapokon
 témaheteken
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Tanítási óra
A differenciált képességfejlesztés elsődleges és legfontosabb színtere csoportbontás
tudásszint, készségszint alapján:
 nyelvi órán (angol, német)
 informatika órán
Adott esetben ösztönzően hat a csoportváltás, az elért eredmények alapján.
Szakkörök
1. -8. évfolyamon, érdeklődési körnek megfelelően:
Önképzőkör( újság és diákrádió műsor
szerkesztése)
Kötözködő szakkör
Tehetséggondozó Disputa szakkör
Képzőművész kör
Néptánc szakkör
Ügyes kezek szakkör
Töprengő szakkör
Dráma szakkör
Tömegsport
Mesevilág szakkör
Mozdulj szakkör
Énekkar
Természetbúvár szakkör
Idegen nyelvi szakkör, klub
Olvasókör
Dráma szakkör, klub
Múltidéző szakkör
Sakk szakkör
Pántlika zenede
Észpörgető
Egyéb, a tanulók érdeklődésének
megfelelő szakkörök, klubok,
önképzőkörök

Versenyek, pályázatok
Házi versenyek és pályázatok készítik fel és teszik alkalmassá a diákokat az iskolai, kerületi,
területi, budapesti, országos , Kárpát - medence szintű tanulmányi versenyekre.
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Speciális tanfolyamok (amennyiben igény van rá)
 modern tánc
 néptánc (folklór)

Erdei iskola
Az elmúlt évtizedekben nagy hagyománya volt a tananyaghoz, a hagyományokhoz, egyes
kiemelt nevelési területekhez köthető erdei iskolai programoknak. A jövőben lehetőséget
biztosít az iskola az erdei iskola programhoz való csatlakozáshoz. A program kidolgozása a
munkaközösségek és munkacsoportok feladata, melyet az éves munkaterv részeként
szerepeltetni szükséges.
Táborok
A tanulók érdeklődésének megfelelően a kerületi táborokban (Bernecebaráti, Balatonvilágos)
biztosítjuk a nyári szünet egy részének tartalmas eltöltését. Az egészséges életmód-életvitel
helyes gyakorlatát, és a kreativitást fejlesztő táborok önköltségesek.
A tanulók az önkormányzati fenntartású nyári szabadidős táborokban vehetnek részt a
különböző programokban.
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő
tevékenységek
-

képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés, mely a pedagógiai program
mellékletét képező „Intézményi integrációs program” alapján folyik;
szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti
szolgálattal,
az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;
egyéni foglalkozások;- kiscsoportos foglalkozások
a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen;
nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata;
a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;
iskolai sportkör, szakkörök;
a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok);
szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);
a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás);
a szülőkkel való együttműködés;
családlátogatások;
szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;
szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.
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2.5 Az iskola tanulóinak szociokulturális háttere, és az ebből adódó feladatok
A jogelőd többcélú intézmény létrehozása után a kerületben történő körzetmódosítások
következtében a Sződliget utcai iskola körzetét elvesztettük, így tanulóink egy része körzeten
kívüli. Az ő felvételük elengedhetetlenül szükséges a tanulólétszám biztosításához.
Tanulóink jelentős része az iskola közvetlen környezetében családi házakban, illetve
négyemeletes panellakásokban él szüleivel, testvéreivel. (A nagyszülőkkel együtt élő modell
többnyire megszűnt.)
A családokat érintő társadalmi folyamatok mentálisan terhelik a családtagokat. A gyermekek
magukra maradása, a családi nevelés hiányosságai nehezítik az intézményi nevelést.
Növekszik a nehezen nevelhető, magatartási problémákkal küldő gyerekek aránya. A
gyermekeink egy része nem megfelelő szociokulturális háttérrel rendelkezik. A széthulló,
elhanyagoló, túlterhelt családokban beszűkülhetnek a szociális kapcsolatok, sérül a mintaadó
szerep. A szülők sok esetben nem képesek megoldani konfliktust. A család nagysága,
összetétele, nagyban hozzájárulnak a felnövő gyermekek személyiségének alakulásához.
Feladatunk segíteni
kibontakoztatásában.

minden

szociális

hátrányban

lévő

tanulót

képességeinek

a) A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő
célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése.
Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában,
a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában,
megszüntetésében.
b) Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős működik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető
feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen
belül feladatai közé tartozik különösen:







a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről,
intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak,
családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében,
a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot,
segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét,
a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás
megállapítását kezdeményezi,
tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról.

c) Az iskola gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: a gyermek fejlődését
veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése.
A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit
az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni,
megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és
ifjúságvédelem területén:
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fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit,
meg kell keresni a problémák okait,
segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához,
jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek

d) A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk
együttműködik a területileg illetékes:







nevelési tanácsadóval,
gyermekjóléti szolgálattal,
családsegítő szolgálattal,
polgármesteri hivatallal,
gyermekorvossal,
továbbá a gyermekvédelemben
egyházakkal, alapítványokkal.

résztvevő

társadalmi

szervezetekkel,

e) Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a
gyermekvédelem céljainak megvalósítását:
















a felzárkóztató foglalkozások,
a tehetséggondozó foglalkozások,
az indulási hátrányok csökkentése,
a differenciált oktatás és képességfejlesztés,
a pályaválasztás segítése,
a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek),
egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,
a családi életre történő nevelés,
a napközis és a tanulószobai foglalkozások,
az iskolai étkezési lehetőségek,
az egészségügyi szűrővizsgálatok,
a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok),
a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás),
a szülőkkel való együttműködés,
tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
Szervesen kapcsolódik a gyermekvédelemhez, ezen túli területek különösen:
 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata,
 szülők, családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése,
 pályázatokkal, illetve alapítványi hozzájárulással a közösségi programokon való
részvétel támogatása,
 alapítványi támogatás a tehetséges gyermekek tanulásáért.
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2.6 A szülő, tanuló és pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének
lehetőségei
A nevelés tulajdonképpen nem más, mint a személyiségformálás folyamata. Célunk a tanuló
személyiségének harmonikus fejlesztése, amely a nevelés két alapvető közösségének – a
család, szülők és az iskola, pedagógusok – koordinált, aktív együttműködését feltételezi. A
tanuló nevelését a szülők kezdik meg, segítik a gyermeket az első közösségi beilleszkedésben.
A szülők nevelési tevékenységét folytatják, illetve egészítik ki a pedagógusok. Ezen
összehangolt együttműködés alapja a gyermekekért érzett közös nevelési felelősség.
Feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség.
Ennek érdekében:




informálni kell a szülőket az iskola nevelési céljairól, feladatairól, az alkalmazott
módszerekről,
ugyanakkor az iskolának mindezekről ismernie kell a szülők véleményét,
alkalmat kell biztosítani a szülőknek, hogy az iskolai közélet tevékeny résztvevői,
közreműködői és segítői lehessenek.

Az együttműködés lehetőségei:
A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat várjuk el:
 aktív részvétel az iskolai rendezvényeken,
 őszinte véleménynyilvánítást, együttműködő magatartást,
 nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását, a családi nevelésben
jelentkező nehézségek közös legyőzését.
Iskolánk a gyermek helyes neveléséhez a következő segítségnyújtási formákat kínálja:
- nyílt napok szervezése,
- rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról,
szorgalmáról (személyesen, telefonon, E-naplón keresztül)
- változatos témájú szakkörök, önképzőkörök indítása,
- előre eltervezett szülői értekezletek, fórumok
- fogadóórák,
- előadások szervezése (pl. drog-prevenció)
- közös kirándulások.
- családi napok
Hogyan segítünk a szülőknek az iskolaválasztásban?
- Az iskola vonzáskörzetében működő óvodákba eljuttatjuk az iskolánkat bemutató
kiadványunkat.
- Az 1. osztályt tanító kollégák óvodai szülői értekezleteken oktató-nevelő munkánk
sokszínűségéről tájékoztatják a szülőket.
- Nyílt tanítási napra invitálják az érdeklődőket. A nyílt tanítási napon a szülők
személyesen megismerhetik azt a pedagógust, akire gyermeküket bíznák, egyben részt
vehetnek az iskolát bemutató egyéb programokon (pl. Kakaó party „Károly Róbert
Csoda Vár – itt a gyerekekre csoda vár”).
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- Az ezt követő szülői értekezleten, fórumon részletes ismertetést kaphatnak az
intézményben folyó munkáról, és kérdéseket tehetnek fel azzal kapcsolatban.
A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztésének lehetőségeit biztosíthatják:
- a közös rendezvények, amelyeken szülők és pedagógusok egyaránt részt vesznek.
2.6.1 Szülői képviseleti fórumok iskolánkban
A Köznevelési törvény 73. § rendelkezik a szülők közösségéről, valamint az iskolaszékről.
Iskolánkban a szülők érdekeinek képviseletét az Iskolai Szülői Szervezet (ISZSZ) látja el.
Szülői értekezletek
Célja: - a közös feladatok, célok megtervezése,
- problémák megoldása,
- kapcsolatteremtés iskola-szülő, szülő-szülő között.
Ideje: tanévenként 3 alkalommal, a szülők munkaidejéhez igazodva, az esti órákban.
Fogadóórák
Célja:

a szaktanárokkal való egyéni találkozáson véleményezze a gyermek tanulmányi
munkáját, iskolai viselkedését
Ideje: a szülői értekezletek közötti hónapokban, lehetőleg tárgyhó első hetében az éves
munkatervben megjelölt időben
Nyílt nap - leendő első osztályosok szüleinek, szaktárgyi bemutató órákon való részvétel
megszervezése.
- minden, az intézménybe járó tanuló szülei részére
Célja: megismertetni a szülőkkel az intézményben folyó speciális nyelvi képzés folyamatát,
eredményességét.
Megismertetni az intézményben folyó nevelő-oktató munkát
Közös programok, rendezvények,
Célja: a közös élményszerzés
Hagyományok
Célja: az együvé tartozás, a közös élmények átélése, hagyományok tisztelete, értékek
továbbvitele
Hogyan kapcsolódhat be a szülő az iskola közéletébe? - Az iskola működésében a következő
szülői szerepek jelennek meg:
- a szülő, mint a szolgáltatás megrendelője,
- a szülő, mint a tanulói-nevelési folyamat segítője,
- a szülő, mint az iskolai közélet szereplője.


A szülő, mint a szolgáltatás megrendelője, kérheti:
- a speciális képzési programban való részvétel lehetőségét,
- az idegen nyelv megválasztását,
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- az ifjúságvédelem segítségét,
- a logopédus segítségét,
- iskolaotthonos ellátást,
- a tanulószobai ellátást,
- az étkezési hozzájárulás csökkentését,
- a nem kötelező, tanórán kívüli foglalkozások szervezését.


A szülő, mint a tanulói nevelési folyamat segítője az alábbi területeken
tevékenykedhet:
- Bogáncs Utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány támogatásában,
- az iskola eszközparkjának gazdagításában,
- az iskola esztétikai arculatának alakításában.



A szülő, mint az iskolai közélet szereplője:
Minden olyan szülői kezdeményezés iránt nyitottak vagyunk, mely az
intézményünkben folyó oktatási-nevelési feladatainknak sikerességét támogatja,
erősíti, színesíti. Színtere lehet:
-

az osztályfőnöki óra
a szülői értekezlet,
a szabadidő tevékenység,
kulturális területek.

Kezdeményezője:
- a szülői szervezet,
- az osztályfőnök,
- az iskola vezetése.
A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv
évenként határozza meg.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával,
nevelőtestületével.
2.6.2 Tanulói részvétel az iskolai szervezetben
Iskolai Diákönkormányzat
A tanulók, a tanulóközösségek érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hoznak létre. Az
osztályközösségek a tanév első napjaiban választják meg az osztálytitkárt, akit delegálnak a
diákönkormányzat vezetőségébe.
A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
A nevelőtestületi értekezleten és az iskolavezetés értekezletein a diákönkormányzatot segítő
tanár képviseli a diákok érdekeit.
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A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:

az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a
diákönkormányzat vezetőségének ülésén,

a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének
ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül,

az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.
A tanulók és az iskola együttműködésének továbbfejlesztésének lehetőségeit biztosíthatják:

















2.7.

Részvétel a tanítás nélküli munkanap programjának szervezésében;
„DÖK”- nap szervezése (pl.”Károly Róbert udvarában”-hagyományőrző nap, ,
környezetvédelemi, fenntarthatósági témanap, „Mozdulj!” –sportnap, „Apafia” ,
„Anyalánya” –sportversenyek szervezése),
Könyvtárak éjszakája program segítése
Házirend Bizottság létrehozása (az iskolai Házirend felülvizsgálatára),
„Fenntarthatósági fejlődés” –„Öko bizottság” diák munkacsoport létrehozása
Diákönkormányzati, Öko fórumok szervezése, előkészítése
Hagyományok, szabadidős programok szervezése, lebonyolítása
DÖK elnök részvétele a nevelőtestületi értekezleten, amikor a diákokat érintő
kérdéseket tárgyalják.
Aktív részvétel a fenntarthatóságra nevelésben (energiafogyasztás megfigyelése,
takarékossági intézkedések, (Energiakommandó /Energia Őrjárat létrehozása)
tisztasági, területrendezési akciók, ezek
szervezése, értékelése, szelektív
hulladékgyűjtés segítése,
növények ültetése, gondozása
madáretetők készítése, élelemmel való ellátása
kérdőívek összeállítása, a diákok meginterjúvolása
„testvérosztályokkal” kialakított kapcsolatok
Iskolarádió, diákújság működtetése, szerkesztése
az iskola képviselete külsős helyszíneken

Környezeti nevelési program

A környezeti nevelés fogalma
„Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket
felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és
élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a környezeti nevelés:megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő ill.
élettelenkörnyezettel; - kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére;
- felkelti az igényt, képessé tesz:  a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására; 
összefüggő rendszerben történő értelmezésére; a rendszerben felismerhető kapcsolatok
megértésére;  a problémák megkeresésére, okainak megértésére;  kritikai és kreatív
gondolkodás kialakítására, és ezáltal a lehetséges megoldások megkeresésére;  az egyéni és
közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására környezeti kérdésekben;  a
környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.” (KöNKomP, 2004)„A környezeti nevelés
olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak meghatározásának folyamata, amelyek
68

Pedagógiai program

segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai környezet
sokrétűkapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és hozzáállás
kifejlesztésében. A környezeti nevelés hatást gyakorol a környezet minőségét érintő
döntéshozatalra, személyiségformálásra és egy széles értelemben vett viselkedésmód
kialakítására.” (IUCN, 1970)1.2
„Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket
felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és
élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a környezeti nevelés:
- megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő
ill. élettelen környezettel;
- kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére;
felkelti az igényt, képessé tesz: a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására,
összefüggő rendszerben történő értelmezésére; a rendszerben felismerhető kapcsolatok
megértésére; a problémák megkeresésére, okainak megértésére; kritikai és kreatív
gondolkodás kialakítására, és ez által a lehetséges megoldások megkeresésére; az egyéni
és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására környezeti kérdésekben; a
környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.” (KöNKomP, 2004)
2.7.1 Az alapelveket szabályozó jogi háttér
„A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos
magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék
képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő
természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A fenntarthatóság
pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével
olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó
gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a
jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben.”
(NAT)
A közoktatási stratégiai célok figyelembevétele:
Az iskolai környezeti nevelési program akkor szolgálja igazán a diákok érdekeit, ha
megvalósulásuk hozzájárul a közoktatás-fejlesztés stratégiai céljainak eléréséhez.
A közoktatási stratégiai célok:







Az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén
Az oktatási esélyegyenlőtlenségek mérséklése
Az oktatás minőségének fejlesztése
A pedagógus szakma fejlődésének támogatása
Az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) alkalmazásának fejlesztése
Az oktatás tárgyi feltételei javítása

Szükségesnek tartjuk a környezeti nevelési programok két-háromévente történő
felülvizsgálatát.
Iskolánk csak akkor tud megfelelni a rohamosan változó társadalmi igényeknek, ha maga is
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változik, s terveinket – köztük a környezeti nevelési programot – is módosítjuk a
változásoknak megfelelően.
2.7.2 Helyzetelemzés, helyzetkép
Az iskola rövid története
Intézményünk, a Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola közel 60 éves múlttal
büszkélkedhet. Az 1960/1961-es tanévben nyitotta meg kapuit a környéken lakó gyermekek
előtt. Az iskola a közvetlen településkörnyezet központja volt, a Szabó Ervin Könyvtár egyik
fiók könyvtára az intézmény épületében működött, az akkori szülők, itt élő lakosok számos
programon vehettek részt az intézmény szervezésében. A régi „Bogáncs” jó hírét megalapozta
az országban először itt megvalósuló egész napos nevelés, oktatás, a tantárgyak közötti
integráció megteremtése. „Nyitott kapuk” keretében a környék lakossága térítésmentesen
vehette igénybe szombatonként az iskola tornatermét, udvarát sportolási céllal. Szoros
kapcsolat alakult ki a lakosság és az intézmény között. A 80-as évek elején négyemeletes
társasházak épültek az iskola körzetében, melynek következményeként egy újabb
épületrésszel bővítették az intézményt. Megnövekedett a gyermeklétszám, ez idő tájt az iskola
létszáma 600 fő körül mozgott.
1961
1961. február 5-én adták át az iskolát, kezdetben tornaterem nélkül, hat tanteremmel, ezért az
alsó tagozaton váltott műszakban folyt a tanítás.
1976
Közös igazgatás alá vonták az Alagi téri és a Bogáncs utcai Iskolát. Az alsó tagozat az Alagi
téren, a felső tagozat a Bogáncs utcában tanult.
1984
Elkészült az új épületszárny. 25 tantermet, jól felszerelt kémiai előadót, tornacsarnokot és
nagy könyvtártermet, aulát foglalt magába az épület, de még két iskolában folyt a tanítás.
1986
Az Alagi téri iskolát a református egyháznak adta át a kerület. Ez újabb nehézséget jelentett,
hiszen két osztály nem fért el a Bogáncs épületében. Ezt a két osztályt egy évig a Kossuth
utcai iskolába utaztatták.
1988
Az iskola elérte a legmagasabb létszámot. A 699 tanuló 24 tanulócsoportba járt. Délután 16
napközis csoport működött.
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Az idegen nyelvet (német, angol) emelt óraszámban, a magyar és matematika tantárgyat
nívócsoportban oktatták.
Két korszerű számítógépekkel felszerelt számítástechnika teremben tanították az informatikát,
illetve az ugyanilyen jól felszerelt szaktanteremben a háztartási és műszaki ismereteket.

Igazgatók:







dr. Máthé Ákosné (1961-1962)
Bordács Péterné (1962-1985)
Mészáros Hubáné (1985-1999)
Molnár István(1999-2010)
Kovács Tibor (2010-2017)
Kőszegi Árpád Jánosné (2017-)

Az 1999/2000. tanévben a Bogáncs Utcai Általános Iskolát összevonták az akkori Károly
Róbert Általános Iskola és Kereskedelmi Szakközépiskolával (régen: Sződliget Utcai
Általános Iskola) majd egy év múlva kiegészült a többcélú intézmény a Vácrátót téri
Óvodával. Így jött létre a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola,
Általános Iskola és Óvoda.
A jogelőd közoktatási intézmény, a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola,
Szakiskola, Általános Iskola és Óvoda három intézményegységben vállalta a 3-6 éves óvodás
gyermekek, valamint 14 évfolyamon 6-20 éves tanköteles és továbbtanuló serdülők
intézményes nevelését. A több mint egy évtizedes működés lezárásaként A Bp. Főváros XV.
kerület Önkormányzat képviselő-testülete 2011. július 31-ével megszüntette a közös
igazgatású, többcélú intézményt, s jogutódként hozta létre a Károly Róbert Általános Iskolát.
Az általános iskola különvált- megtartva a Károly Róbert nevet.
Az iskola helye, múltja és épülete
Az iskola épülete a kerület rákospalotai részén található, a Bogáncs utca 51-53. sz. alatt. Az
újabb épületrész 1984-ben lett átadva és az akkori demográfiai csúcsot levezető könnyű
szerkezetes (nem évtizedekre tervezett) technológiával készült. Mára az épület állaga – a
folyamatos karbantartás és részleges felújítások ellenére sem – éri el a közepes szintet. Az
épület állaga az elmúlt több évtizednyi idő alatt sokat romlott. Az elmúlt két évben a
fenntartó, az Észak-Pesti Tankerületi Központ jelentős felújításokat végeztetett. Sor került az
energetikai rendszer megújítására, a földszinti terület legalább 90%-ának álmennyezet
cseréjére, majd a nyár folyamán, a régi épületben megtörtént a közel 60 éves, nagyon rossz
állapotban lévő ablakok cseréje.
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Problémás területek, melyek felújításra, karbantartásra várnak
 Külső vakolat omlásának megszüntetése
 Salétromos falfelületek kezelése
 Felső szint álmennyezet csere, az álmennyezet – több kilós gipsz elemek - az épület
több helyén nem biztonságos, kérjük felülvizsgálatát, javítását, pótlását. (újabb
épületrész, emelet, alsó szinten irodák…)
 Balesetveszélyes linóleum burkolatok cseréje
 Az intézmény területén található fák átvizsgálása, balesetveszélyes ágak, levágása, fák
kivágása
 Szertárajtók cseréje
 Nyílászárók állapota, nyílászárók javítása, cseréje az újabb épületrészben
halaszthatatlan. Balesetveszélyesek, állapotuk miatt magasabb a fűtési költségünk.
 Régi épületben az öltözőszekrények felújítása
 Zártkert vízlefolyásának megoldása
 Tornacsarnok szellőzőrendszerének megjavítása, beüzemelése
 Mellékhelyiségek állapota, mosdók festése, felújítása
 A csőrendszerünk lepusztult, nagyon sok helyen korrodálódott. Sok a dugulás, a
csőtörés. A csőtörések miatt magasabb a vízfogyasztásunk.
 Régi csatornahálózat megjavítása, szétrohadt csövek kicserélése
 Lépcsőkön a csúszásgátló balesetveszélyes.
 Az épületben a PVC burkolat elhasználódott, kopott, balesetveszélyes.
 Udvari játszóvár elemei elkorhadtak, balesetveszélyes, nem használható
 A tornacsarnok öltözői, mellékhelyiségei, folyosója a fokozott igénybevétel
következményeként – kosárlabda egyesület edzései, mérkőzései a hét minden napján
– folyamatosan rongálódnak (betört falak, ajtók…)
Az iskola működése környezeti nevelési szempontból
A tantestület intenzíven foglalkozik környezeti nevelési kérdésekkel, a tanórákon és azokon
kívül. Vannak, akik minden akcióban, munkában részt vállalnak, s vannak, akik időnként
kapcsolódnak egy-egy tevékenységi területhez. A környezeti nevelés az a területe az iskolai
életnek, ahol csak nagyon fokozatosan és lépésenként haladunk előre. A további munkában is
szükség van az iskolavezetőség, a tapasztaltabb és a fiatal kollegák együttműködésére.
Erőforrások
A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai
élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó
munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és a közöttük kialakuló
együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk erőforrása is.


Nem anyagi erőforrások

Tanárok pedagógusok
Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával
példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti nevelés, ill. oktatás
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közös szemléletben és célokkal valósuljon meg, ki kell alakítanunk, illetve tovább kell
fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését. Azoknak a kollégáknak, akik most
kívánnak bekapcsolódni az iskolai környezeti nevelési munkába, a tapasztaltabb kollégák
tanácsokat, javaslatokat adhatnak.
Diákok
Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezete tisztaságára, épségére és
figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai
diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt
különösen érdeklődő és elkötelezett diákoknak.
Pedagógusok, pedagógiai munkát segítők, diákok, szülők
A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös munka
során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. Iskolánkban nagy szerepe
van a környezettudatos szemlélet kialakításában az erdei iskoláknak, a témanapoknak, a
hulladékgyűjtési és iskolatakarítási akcióknak, valamint a nyári táboroknak, melyek
önköltségesek. A diákok és tanárok együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai
környezet létrehozásában és megőrzésében is. A tanórák környezeti tartalmát a
munkaközösségek határozzák meg, a tanórán kívüli környezeti nevelési tevékenységek
áttekintése a nevelési igazgatóhelyettes feladata.
Iskolapszichológus
Az iskolapszichológus felméréseivel, és azok elemzésével segíti környezeti nevelési
munkánkat. A továbbiakban rendszeressé kívánjuk tenni ezeket a vizsgálatokat, hogy
munkánk hatékonyságáról is tájékoztatást kapjunk.
Pedagógusok és szülők
Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola
harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt a
környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Iskolánkban ez egyrészt
azon keresztül valósul meg, hogy az elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is
alkalmazzák a tanulók, másrészt az egyes környezeti nevelési programjaink anyagi fedezetét –
a lehetőségeiket figyelembe véve – a családok maguk is biztosítják.
Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak
Az iskola adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei környezeti
nevelési programunknak. Az iskolai adminisztráció területén fontos feladatunk, hogy
csökkentsük a felesleges papírfelhasználást (pl.: féloldalas papírlapok használata, kicsinyített
és kétoldalas fénymásolás, digitális információáramlás), folyamatosan gyűjtsük a
hulladékpapírt és a kifogyott nyomtatópatront. Példamutató, ha a tanulók látják, hogy az
iskola épületének takarítása során környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas
tisztítószereket használunk. Ezek felkutatása és beszerzése a fenntartó feladata. Az iskolai
szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztéséhez a takarítók aktív, környezettudatos munkájára
is szükségünk van.
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Iskolán kívüli együttműködés
Fenntartó
Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott intézmények profilját és költségvetését,
ezért a fenntartóval való kölcsönös együttműködés – az iskola egész életén belül – a
környezeti nevelési programunk megvalósítása szempontjából is fontos. Az iskola
igazgatójának feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető legoptimálisabb
helyzet megteremtését elérje.
Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények
A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a
különböző intézmények meglátogatása. Iskolánk számára ilyen szempontból kiemelkedően
fontosak a múzeumok, az állatkertek és a nemzeti parkok. Ezeket a látogatásokat a tanórákon
készítjük elő, a felmerülő költségekről a szülőkkel egyeztetünk. Iskolai tanulmányai során,
minden tanulónak lehetőség szerint legalább egy környezeti témájú intézménylátogatáson
részt kell vennie. Az adott intézménnyel a kapcsolatot a munkaközösségek egy megbízott
tanára tartja.
Hivatalos szervek
A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi és egészségügyi
szempontból megfelelően működik-e az iskola. Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk
az iskolai környezet kialakításában.
Diákjaink délelőtti étkezésének egyik meghatározó tényezője az iskolai büfé kínálata. Fontos,
hogy továbbra is megőrizzük ezt a helyzetet, hogy a büfé nem egy nagyvállalat része, hanem
egy, az iskolánkra szabottan működő önálló egység. Kívánatos, hogy bővüljön az egészséges
táplálkozáshoz nélkülözhetetlen tejtermék- és gyümölcskínálat.


Anyagi erőforrások

Saját erőforrások:
- Alapítvány –Bogáncs Utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány
Az iskolai alapítvány – a rászorultság alapján – támogatja a tanulók erdei iskolákban
és a nyári táborokban való részvételét. Minden diáknak szülői írásos kérvényt kell
beadnia a támogatás kérésére.
Külső erőforrások
- Pályázat
A pályázat-megjelenések figyelése az arra kijelölt munkatárs feladata, aki tájékoztatja
a kollegákat a pályázati lehetőségekről. Az elnyert összeget teljes egészében arra a
területre kell fordítani, amire a kiírás szólt.
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Az iskola hitvallása
A környezet-és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet-környezet
óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a
természet része. Az általa okozott természeti-környezeti szennyeződések károsan hatnak
vissza a saját szervezete működésére.
Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket, és programjainkkal a szülők
és a környék lakóinak környezet- és egészségtudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk.
Alapelvek
A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk. Ezek fogalmát,
tartalmát, megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, meg kell világítanunk:
- a fenntartható fejődés;
- a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések;
- a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései;
- alapvető emberi szükségletek;
- emberi jogok;
- demokrácia;
- elővigyázatosság;
- biológiai és társadalmi sokféleség;
- az ökológiai lábnyom.
Tartsuk szem előtt, hogy egy gyereket képezünk minden órán és foglalkozáson, vagyis fontos,
hogy a diák fejében egységes rendszer alakuljon ki!
Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos
tanítványaink. Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani:

állampolgárrá

váljanak

Természettudományos kompetencia fejlesztése:
- a környezettudatos magatartást és életvitelt;
- a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt;
- a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak
megőrzésének igényét és akaratát;
- a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését;
- a rendszerszemléletet;
- tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését;
- az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat,
módszereket.
A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. Ilyenek például:
- alternatív, problémamegoldó gondolkodás;
- ökológiai szemlélet, gondolkodásmód, fenntartható fejlődés;
- szintetizálás és analizálás;
- problémaérzékenység, integrált megközelítés;
75

Pedagógiai program

- kreativitás;
- együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód;
- vitakészség, kritikus véleményalkotás;
- kommunikáció, média használat;
- konfliktuskezelés és megoldás;
- állampolgári részvétel és cselekvés;
- értékelés és mérlegelés készsége.
Az iskola környezeti nevelési szemlélete
Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet
minden színterén tapasztalható: szociális, gazdasági, ökológiai, politikai területeken is. A
fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A diákok
számára olyan oktatást kell az iskolánknak biztosítania, amelyben a szakmai képzésen kívül
hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. Interaktív módszerek
segítségével kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító,
döntéshozásra, konfliktus-kezelésre és megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk.
Mindezek megkívánják az új értékek elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását és azok
hagyománnyá válását. A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási,
tanítási stratégiákat tudunk kialakítani.
Külvárosi iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén
alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. Munkánk az
iskolai élet sok területére terjed ki. Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden
tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne
elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne
az embert. Érthető tehát, hogy a természettudományos tantárgyak összhangjának
megteremtése kiemelt feladatunk volt és maradt. A kémia, a biológia, a földrajz és a fizika
tantárgyak között már megvalósult az együttműködés. Egyre bővül azonban a kör. Sok
kezdeményezés alakult ki a humán területeken is. Tanórán, előadókban, külső helyszíneken
(pl. Állatkert) és az erdei iskolákban megismertetjük gyerekeinkkel a természetet,
gyakoroltatjuk az egyszerű, komplex természetvizsgálatokat. Megtanítjuk őket arra, hogy a
természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a köztük rejlő összefüggéseket.
Így válhatnak a gyerekek majd tudatos környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké.
Konkrét célok
Rövid távú céljaink tervezésében figyelembe vesszük, hogy a hosszabb távú célok
megvalósításához milyen lépések vezetnek.
Új tervek:
- az egészségnevelési- és egészségfejlesztési program felülvizsgálata, időszakonkénti
aktualizálása;
- a tantestület tagjainak megnyerése a környezeti nevelési munkához; a fenntarthatóságra
nevelésre
- tantestületen belüli továbbképzés szervezése, a környezeti nevelés módszereinek
bemutatása;
- új környezeti nevelési irodalmak feldolgozásán alapuló foglalkozások szervezése:
témanap;
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- iskolanap szervezése az egész iskolai közösség számára;
- a nomád tábor megszervezése és lebonyolítása – szülői egyeztetést követően;
Hagyományok ápolása:
- a kerület nevezetességeinek feltérképezése;
- évfolyamonként erdei iskolai programok szervezése (önköltséges), megvalósítása;
- drog-prevenciós program folytatása;
- osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában.
Szaktárgyi célok:
- a szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (pl. ember és
környezete, kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának mérési módszerei);
- a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a
környezetszennyezés hatása a természeti-, és az épített környezetre, az emberre);
- interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet),
- problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok;
- tanórán kívüli szakórák szervezése;
- természetvédelmi versenyekre felkészítés;
- multimédiás módszerek alkalmazása szakórákon;
- a számítógép felhasználása a tanórákon.
2.7.4 A környezeti nevelés színterei


Hagyományos tanórai foglalkozások

Testnevelés
A tanulók
- fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják,
egészséges testi fejlődésüket;
- legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű
tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia
fejlesztésében;
- értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a
környezetszennyezés az egészségre veszélyes;
- igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készüljenek
az eszközök, és a tornaszerek;
- sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat (pl. méta, karikahajtás,
gólyalábazás, zsákban futás);
- tudatosítsák általa az egészség és a környezet komplexitását.
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Általános iskola- alsó tagozat (6-10 év)
A tanulók:
- ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges ember alkotta környezetük
értékeit bemutató irodalmi alkotásokat (meséket, mondákat, népdalokat és verseket);
- egy táj megismerésekor képesek legyenek kifejezni érzelmeiket, alkalmazva
érzékeljék az anyanyelv gazdagságát, szépségét a szóbeli és írásbeli kommunikáció
során.
Általános iskola – felső tagozat.
A tanulók:
- ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv
egymásra hatását és mindezt tudják alkalmazni a természeti és ember alkotta
környezettel való kapcsolatteremtésben;
- törekedjenek az anyanyelv védelmére;
- sajátítsák el a média elemzésének technikáit;
- tudjanak disputát folytatni.
- A tanulókban:
- alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés;
- növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezetés természetvédelemi témájú könyvek feldolgozásával;
- fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével.
Történelem és állampolgári ismeretek
A tanulók
- értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a
természet;
- tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az
életmódra, a közösségi normák alakulására;
- ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok
tisztelete;
- értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan
az egyén, az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a problémák
elhárításában, csökkentésében.
Idegen nyelv
A tanulók
- váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek
feldolgozásának segítségével;
- legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv
segítségével más országok hasonló problémáit;
- ismerjék meg más népek ilyen irányú tevékenységeit, valamint az idegen országok
környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit;
- legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában,
projektmunkában választ keresni;
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- állampolgári felelősségtudata fejlődjön.
- A tanulókban
o alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben;
o fejlődjön az idegen nyelvi kommunikációképessége és fedezzék fel ennek
lehetőségeit.
Matematika
A tanulók
- váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket
matematikai módszerekkel demonstrálják;
- legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére
statisztikai módszerek alkalmazásával;
- tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni;
- logikus gondolkodása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége fejlődjön;
- tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait;
- váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és
feldolgozására;
- ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemezni,
tudjanak megfelelő következtetéseket levonni;
- legyenek képesek reális becslésekre;
- tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni.
A tanulókban
- alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás;
- alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készségeket.
Fizika
A tanulók
- váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára;
- ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés)
egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit;
- ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analógiákat,
valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatásokat;
- tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában
legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra;
- mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad csak
felhasználni;
- ismereteik birtokában, tetteik következményeit látó, távlatokban gondolkodó
állampolgárrá váljanak.
Földrajz
A tanulók
- szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen
környezetükről;
- érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és
társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit;
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- ismerjék meg a világ globális problémáit;
- ismerjék meg és őrizzék a természeti és az ember alkotta táj szépségeit.
Biológia
A tanulók
- ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési
lehetőségeit;
- ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet;
- ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel azok
között az ok-okozati összefüggéseket;
- ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat;
- legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére;
- sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat.
A tanulókban
- alakuljon ki ökológiai szemléletmód.
Kémia
A tanulók
- rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel;
- törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására;
- legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények
értelmezésére;
- értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, valamint
becsüljék meg ezek gazdasági hatásait.
Ének-zene
A tanulók
- ismerjék fel a természeti, ill. művészeti szépség rokonságát és azonosságát;
- ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait;
- fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban;
- vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét;
- tudják, hogy az élő, ill. élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban
egyaránt akusztikus élményt jelentenek;
- fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni.
Vizuális kultúra
A tanulók
- ismerjék fel a természeti, ill. művészeti szépség rokonságát és azonosságát;
- ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit;
- ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére; tudjanak
példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira;
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- ismerjék a természetes alapanyagok használatát;
- legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak megfelelően
elemezni;
- legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek megfelelően;
- ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését;
- tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre;
- kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket.
Dráma és színház
A tanulók
- tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel;
- legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és mozdulatsorok
segítségével (árvíz, erdőtűz stb.);
- sajátítsák el a néptánc, a színházi előadások elemeit, lássák benne a környezeti nevelési
lehetőségeket.
Technika és tervezés
A tanulók figyeljenek meg és alkossanak a természetes és az épített környezettel kapcsolatos
tárgyakat, eszközöket
Digitális kultúra
A tanulók legyenek képesek információkat, forrásokat keresni bizonyos környezeti témák
vonatkozásában
a tantervi követelmények függvényében készítsenek a digitális eszközök segítségével
különböző ismeretterjesztő anyagokat, prezentációkat, beszámolókat
2.7.5 A tantárgyak lehetőségeinek kiegészítése az osztályfőnöki teendőkkel
A fiatalok osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg. Ő a
különböző szintű személyes kapcsolatok segítője, fejlesztője is. Az átalakuló
iskolarendszerben az osztályfőnöki feladatok bővülnek, e tennivalók körül is egyre több a
bizonytalanság. Az osztályfőnök személyisége, és elhivatottsága döntő súllyal alakítja a
gyerekekben kialakuló, formálódó valóságképet. Munkálkodása nyomán válnak konkrét
közösségi tevékenységgé a szaktanárok tanórán túlnövő elképzelései, a különböző iskolai
programkínálatok. A tanulók számos attitűdjének alakításán túl a szülők hozzáállását is
befolyásolhatja igényessége, értékrendje. A környezeti nevelés szempontjából nem
meghatározó az osztályfőnök szaktárgyi hovatartozása. Az általános tájékozottsága,
problémafelismerő- és feldolgozó képessége segítheti abban, hogy ezt a sokszínű témakört a
környezethez való viszony alakítására, egyben pedagógiai céljaira használni, alkalmazni
tudja. A környezet megóvására, szépítésére, otthonossá tételére, igényes gondos alakítására
való nevelésen túl a mindennapi problémák felismerése, életmódminták elemzése, a
megoldások keresése is kiváló lehetőséget nyújt az együttes tevékenységek során a
közösségépítésre, a személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére.
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Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai kereteket
megbontó tevékenységeit, például a fogyasztói társadalom problémáinak felismerését és
megoldását segíti az iskolában. Ilyenek a táplálkozási szokások, az iskolai büfé kínálata, a
szükségtelen túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag- és energiatakarékosság. A közös
tanulmányi kirándulások, vetélkedők, különböző akciókban való közös részvétel is
kiegészítheti és összefűzheti az egyes szaktárgyakat.
2.7.6. Nem hagyományos tanórai és tanórán kívüli komplex foglalkozások
A komplexitás jellemzői:
-

tantárgyakon átívelő;
sokoldalú megközelítése egy adott tartalomnak;
a természet és társadalom kapcsolatrendszerének holisztikus megközelítése;
„egymásra hajtogatott”;
kölcsönös kapcsolat;
sokféleség összekapcsolódása;
különféle tevékenységek;
kapcsolatközpontú;
rendszerező;
projekt;
értelem és érzelem;
változás;
ismeretek összekapcsolása;
módszerek sokfélesége;
„egység”;
gondolkodásmód;
integrált;
globális;
komplementáris.

Célkitűzések
A választott programok és az alkalmazott módszerek:











fejlesszék a tanuló szociális képességeit
adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére (biológiai sokféleség, fenntartható fejlődés)
rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglévő ismereteket
szintetizálják az egyes tantárgyak nyújtotta analitikus ismereteket, tanítsanak
rendszerszemléletre
alakítsanak ki kritikus gondolkodást
fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos képességeket (pl.:
problémamegoldó, konfliktuskezelési képességek, tolerancia, alternatív gondolkodás)
ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására
alakítsanak ki környezeti érzékenységet, helyes szokásokat, viselkedési normákat
neveljenek a hagyományok tiszteletére
mutassanak követendő mintákat
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 ösztönözzenek felelősségteljes cselekvésekre (tárják fel, hogy mit tehet a tanuló egyéni
életében a környezeti problémák megoldása, megelőzése érdekében);
 tárják fel a tanulók számára a globális kérdések alapvető gazdasági, társadalmi hátterét,
tegyék világossá a tanulók számára, hogy az ember a természet része, és csak akkor van
esélye a boldogulásra, ha kész együttműködni környezetével, és nem uralkodni akar felette.
Általános iskolai lehetőségek:
a) terepi:
- erdei iskola; - terepgyakorlat; - tábor;
- tanulmányi kirándulás; - akadályverseny;
- városismereti játék; - tanösvény; - iskolakert gondozása.
Szorgalmazzuk, hogy a tanév során az alsós osztályok (önköltséges) erdei iskolában töltsenek
egy hetet, az itt folyó munka a tanév szerves része. Az erdei iskolában a munka
meghatározott, speciális órarend szerint folyik. Az osztályok rendszeresen látogatnak
múzeumokba is.
b) játékok:
- érzékelést fejlesztő; - szituációs;
- stimulációs; - drámajáték.
c) kézműves foglalkozások:
Főként természetes anyagokkal, építve a népi mesterségek hagyományaira. A természet adta
anyagok (termések, levelek, tollak, csigaházak.) illetve az újrahasznosítható hulladék-anyagok
felfelhasználásával különböző díszeket, kompozíciókat készíthetünk, amelyekből kiállítás
vagy vásár is szervezhető (pl.: Luca napi vásár)
d) „akciók”:
-

vetélkedők; - pályázatok;
újságkészítés; - kiállítás rendezése;
filmkészítés; - interjú;
kérdőív; - iskolarádió működtetése;
faültetés; - kutatómunka; - „nemzetközi akciók”.

e) „látogatás”(szülőkkel történő egyeztetést követően)
-

múzeum; - állatkert;
botanikus kert; - szeméttelep;
szennyvíztisztító; - nemzeti park;
tanya; - papírgyár. - hulladékégető

f) versenyek:
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A tanulók olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet- és természetvédelem fontos téma,
így elmélyíthetik elméleti tudásukat. Az iskolában rendszeresen különböző gyűjtési akciókat
(elem-, telefonkönyv-gyűjtés) szervezünk. Kiállításokat rendezünk jeles alkalmakra: a Föld
Napján rajz kiállítást, nyári táborokról illetve az iskolanapi poszterekből összeállított
kiállítást.
5–6. évfolyam
7–8. évfolyam
5-8. évfolyam
7-8. évfolyam
7–8. évfolyam
7–8. évfolyam

Kaán Károly Természet és Környezetismereti Országos Verseny
Herman Ottó Országos Biológia Verseny
Balogh János Országos Környezet –Egészségvédelmi Csapatverseny
Hevesy György Országos Kémia Verseny
Teleki Pál Földtan Verseny
Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny

g) szakkör:
- Környezetvédelmi: A szakkör a kutató típusú, önállóan vizsgálódni szerető tanulók
fejlesztésének nagyon jó színtere. A környezetvédelmi szakkörökön belül lehetnek tematikus
szakkörök is (pl.: biokertész, gyógynövény, természetkutató stb.), de a tantárgyakkal
megegyező szakkörök (kémia, biológia) munkájába is be lehet építeni a környezeti nevelést.
- Elsősegélynyújtó, polgárvédelmi: orvostanhallgató illetve polgárvédelmi szakember
segítségével.
h) iskolazöldítés /udvaron, kertben, épületen belül/:
Megszervezhetjük annak kiderítését, hogy mennyire „zöld” az iskolánk. Ennek keretein belül
a tanulók felmérést végezhetnek az iskolai víz-, fűtés-, világításrendszerről, az ezzel
kapcsolatos költségekről, elkészíthetik a csepegő csapok térképét, kutathatják a hulladék
kezelési módjait, az irodaszerek beszerzési módját és egészségkárosító hatásait, felhasznált
mennyiségét, a büfé és a menza zöldítési tervét. Az effajta program nagyon hatékony lehet,
hiszen egyszerre mozgósít tanárt, diákot, technikai dolgozót és vezetőséget egyaránt.
i) témanap, témahét (virág, ritmus, szivárvány, víz, kő stb.):
A környezet- és egészségvédelem jeles napjai. A természet-környezetvédelem és az
egészségügy jeles napjairól a tanórákba beépítve illetve külön programokat szervezve
emlékezhetünk meg és tudatosíthatjuk a jelentőségüket. A nap jellegének megfelelő
vetélkedőt, akciót vagy kirándulást szervezhetünk, illetve pályázatot írhatunk ki.
Február 2.
Március 6.
Március 22.
Március 23.
Április 3.
Április 4.
Április 7.
Április 22.

Vizes Élőhelyek
Nemzetközi Energiahatékonyság Nap
Víz Világnapja
Meteorológiai Világnap
Csillagászati Világnap
Laboratóriumi Állatok Napja
Egészségügyi Világnap
Föld Napja
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Április 24.
Május 8.
Május 10.
Május 15.
Május 15.
Május 18.
Május 24.
Május 31.
Június 5.
Június 8.
Június 17.
Június 21.
Június 25.
Július 11.
Augusztus 9.
Szeptember 16.
Szeptember 22.
Szeptember 23.
Október 1.
Október 4.
Október 8.
Október 8.
Október 10.
Október 15.
Október 16.
Október 21.
Október 31.
November 17.
November 27.
December 1.
December 29.
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Kísérleti Állatok Védelmének Napja
Nemzetközi Vöröskereszt Napja
Madarak és Fák Napja
Állat- és növényszeretet napja (Magyarországon)
Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap
Múzeumi Világnap
Európai Nemzeti Parkok Napja
Dohányzásmentes Világnap
Környezetvédelmi Világnap
Óceánok Világnapja
Világnap az Elsivatagosodás Ellen
A Nap Napja
Barlangok Világnapja
Népesedési Világnap
Állatkertek Napja
Ózon Világnapja
Autómentes Nap
Takarítási Világnap
Habitat Világnap
Állatok Világnapja
Madárfigyelő Világnap
Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja
Lelki Egészség Napja
Nemzeti Gyaloglónap
Élelmezési Világnap
Földünkért Világnap
Takarékossági Világnap
Füstmentes Nap
Fogyasztásszüneteltetési Nap
AIDS elleni világnap
Biodiverzitás Védelmének Napja

j) „DÖK-nap”:
Akciók – Egy-egy helyi környezeti probléma megoldására vagy jeles napokon szervezzünk
olyan akciókat, amelyek felhívják a lakóhelyünk közösségének figyelmét egy-egy helyi vagy
globális környezeti problémára. A megmozdulást szervezhetjük magunk is, de
csatlakozhatunk helyi vagy országos környezetvédő szervezetek akcióihoz (pl.: Takarítási
világnap, Autómentes nap).
k) projektek (pl. savas eső):
Adjunk ki egy-egy környezetvédelmi problémát, témakört önálló kutatásra, feldolgozásra. A
tanulók motiválása történhet kiírásával, a legjobb munkák díjazásával. A születendő munka
formája sokféle lehet: szakmai dolgozat, rajz, fotó, film, interjú, irodalmi alkotás.
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A városi környezeti nevelés komplex gondolata

a/ A természeti környezet vizsgálata a városi környezet zöldterületeinek megismerését jelenti,
amely szűkös voltával tanít ezek megbecsülésére.
b/ Az épített környezet tanulmányozása a hangsúlyt arra helyezi, hogyan hat az ember a
környezetre, beleértve a város építészetét, tervezését és infrastruktúráját.
2.7.7 Módszerek
Játékok










Szituációs
Memóriafejlesztő
Kombinációs
Érzékelést fejlesztő
Ráhangolást segítő
Bizalomerősítő
Kapcsolatteremtést segítő
Drámapedagógia

Modellezés






Hatásvizsgálatok
Rendszermodellezés
Előrejelző
Működő modellek készítése, elemzése

Riport módszer

 Kérdőíves felmérés
 Direkt riportok
 Fotóriport
Projekt módszer

 Analízis – akció projektek
Terepgyakorlati módszerek








Terepgyakorlatok
Táborok
Térképkészítés
Egyszerű megfigyelések
Célzott megfigyelések, mérések
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Aktív, kreatív munka
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Természetvédelmi és fenntartási munkák
Rekonstrukciós munkák
Madárvédelmi feladatok
Szelektív hulladékgyűjtés
Rend- és tisztasági verseny

Közösségépítés

 Csoportszervezés a környezet-egészségügyi nevelés érdekében
Művészi kifejezés










Vizuális művészet a környezeti nevelésben
Irodalmi alkotások
Zeneművészet
Fotóművészet
Táncművészet
Népművészet
Esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése
A tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén

2.7.8 Taneszközök
Az iskola részben rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel,
amelyek a környezeti nevelési munkához szükségesek. Folyamatosan pótolni kell az
elhasználódott vegyszereket, eszközöket, valamint lépést tartva a fejlődéssel, új eszközöket,
szakkönyveket kell beszerezni. Az erdei iskolai programok és a nyári táborok számára
biztosítani kell a biológiai és kémia vízvizsgálatokhoz, illetve a levegő- és talajvizsgálatokhoz
szükséges eszközöket, vegyszereket. Folyamatosan frissíteni kell a környezeti nevelési szakés CD-könyvtárat. Biztosítani kell, hogy a környezeti nevelési tanórák és programok számára
megfelelő audiovizuális, ill. multimédiás eszközök álljanak a tanárok és a tanulók
rendelkezésére. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, hogy a nevelő-oktató
munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékébe beépüljön a környezeti nevelés speciális
eszközigénye is. A fent említett feltételek kialakítására az anyagi fedezetet az „Anyagi
erőforrások” című alfejezet tartalmazza.
Környezetvédelmi vizsgálódásokhoz:
Víz-és talajvizsgáló készlet, savas eső felfogó tartály, mérőhenger, Petri-csészék, kémcsövek,
szűrők, határozók, mikroszkópok, tárgylemezek, fedőlemezek, indikátorok (alumínium,
ammónia, kémhatás, nitrát, olaj, ólom, vízkeménység), glicerin, cellux.
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Elsősegélykészlet alapvető anyag:

10 öntapadó sebtapasz, 3 közepes méretű steril kötszer, 1 nagyméretű steril kötszer, 1 extranagy steril kötszer, 1 steril szempárna, 2 háromszögletű kötöző-kendő, 2 krepp kötöző
tekercs, 6 biztosítótű, eldobható műanyag kesztyű, olló, csipesz.
Applikációs képek:
Veszélyes, mérgező, gyúlékony anyagok, radioaktív anyagok, oxidálószerek.
2.7.9 Kommunikáció
A környezeti nevelésben – jellegénél, összetettségénél fogva – nélkülözhetetlenek a
kommunikáció legkülönbözőbb módjai. Ugyanakkor legalább ilyen fontos, hogy diákjaink a
nagyszámú írott, hallott és látott média-irodalomban kritikusan, a híreket okosan mérlegelve
tudják feldolgozni. Fontos számunkra, hogy képesek legyenek a szakirodalomban eligazodni,
az értékes információkat meg tudják az értéktelentől különböztetni. Tanulóinkat meg kell
tanítani a fellépésre, a szereplésre, az előadások módszertanára. Végzett munkájukról számot
kell adniuk írásban és szóban egyaránt – e képesség napjainkban nélkülözhetetlen.
Iskolán belüli kommunikáció formái
-

kiselőadások tartása megfelelő szemléltetőeszközökkel;
házi dolgozat készítése;
poszterek készítése és bemutatása;
iskolarádió felhasználása híradásra;
faliújságon közölt információk készítése;
szórólapok készítése.

Iskolán kívüli kommunikáció formái
-

környezetvédelmi cikkek feldolgozása különböző napilapokból;
környezeti problémákról megjelent tudományos cikkek feldolgozása;
környezetvédelemről szóló rádió- és televíziós hírek feldolgozása, értékelése;
a környezet állapotfelmérésének értékelése, kapcsolatfelvétel az illetékesekkel;
a közvetlen környezet problémáinak felmérése, értékelése, együttműködés az illetékes
önkormányzattal.

2.7.10 Iskolai környezet (Lásd a helyzetelemzésnél)
A példamutató iskolai környezet tényezői
-

termek, folyosók, mellékhelyiségek, udvar tisztasága és esztétikus kialakítása
növények, élősarok
anyag- és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés
egészséges élelmiszereket árusító iskolai büfé
gyalogos és kerékpáros közlekedés ösztönzése
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- szelektív hulladékgyűjtés
- pedagógusok és technikai dolgozók példamutatása
2.7.11 Minőségfejlesztés

A környezeti nevelés pedagógiai céljai, feladatai, illetve előírt követelményei határozzák meg
azokat a tartalmakat, melyek értékelése a feladatunk. Nevelő tevékenységünk során szakítani
szeretnénk a passzív befogadás, a konvergens gondolkodás egyeduralma, a beszűkítés, az
uniformizálás rossz gyakorlatával. Az értékmegőrzésre, az értékteremtésre és értékátadásra
vállalkoztunk, a gyermek teljes személyiségét fejlesztjük.
Elvárások
A pedagógus környezeti nevelési gyakorlatának színvonalát minősíthetjük az alábbi elvárások
megítélésével.
 Rendelkezzenek mindazon ismeretekkel, szakmai hozzáértéssel és személyiségvonásokkal,
amelyek a környezettudatosság és az együttélési morál alakítása során mintaként
szolgálnak.
 Felkészülésüket hassa át az együttműködésre törekvés.
 Törekedjenek fenntartani az egyensúlyt a személyiség szabadsága és a munkavégzés rendje
között.
 Tanulóik számára jól szervezett tevékenységek során biztosítanak sokoldalú, személyes
tapasztalatszerzési lehetőséget és kommunikációs helyzetet.
 Adjanak alkalmat az önálló elemzés, szabály, sejtés tanulói megfogalmazásának.
 Segítsék a szabály, összefüggés, megállapítás napi élethelyzetekben megjelenő példáinak és
a szükségszerűségek felismerését.
 Olyan lehetőségeket biztosítsanak, hogy a tananyag legyen természetes valóságában
tanulmányozható, és élményt nyújtson.
 Szervezzék meg az egyéni és kooperatív tanulás formáit, biztosítsák a differenciálás
lehetőségeit a képességek fejlesztésének folyamatában.
 A rendszerszemléletű gondolkodás kialakulását célozza meg.
A tevékenységek szervezése és koordinálása során biztosítsák:
a tanulói kíváncsiság megőrzését;
az aktivitás fenntartását és megerősítését;
a belső motivációs bázis fejlesztését;
az általános és különleges adottságok felismerését, fejlesztését;
a megismerő és rövid úton célravezető stratégiák felismerését, lehetőségeit;
a tanuló jogát véleményének megfogalmazására, a tévedésre, elgondolásainak
módosítására, az új utak keresésére;
 az igények kialakulását a gondolatmenetek elemzésére; a problémamegoldás folyamatának
tudatos tervezésére, megvalósítására és a szükséges következmények számbavételére is.
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Ellenőrző-értékelő tevékenységünk szempontjai:

 Az ellenőrzés bizalomra épüljön, és az elért tudásszint megismerésére irányuljon. Ennek
alapján lehetséges a további célmeghatározás.
 Mindig biztosítsuk a javítás lehetőségét, mely tükrözze a következetes igényességet.
 Az értékelés során a nevelő körültekintő, lényegre irányuló, tárgyilagos, egyértelmű
információkat adjon, mely tükrözi a fejlődés irányát és fokát, minősítve a személyes
előrehaladást és határozott instrukciókat adva a továbblépéshez.
 Fontos az összefüggések meglátásának segítése.
A környezet-egészségvédelmi nevelés eredménye nem mérhető olyan egzakt módon, mint a
tantárgyi tudás. Az sem egyértelmű, hogy mi tekinthető az iskolai és mi a családi nevelés
eredményének! A fejlődés folyamatos követése és az iskolai célokkal történő összevetése
alapvető nevelői kötelesség. Tanulóink neveltségi szintje és beállítódásának értékelése
magatartásuk és szorgalmuk minősítéseként jelenjék meg.
Eredményvizsgálatunk
egyes tanulók esetében:
 az iskolai cél- és értékrendszer megvalósulására
 a szociális képességek alakulására
 a beállítódások és értékorientáció fejlődésére
 a csoporthelyzet megismerésére
 a konfliktuskezelés módjára irányul.
osztályközösségek esetében:
 a csoportviszonyok alakulásának
 a közvéleménynek, a morális gondolkodásnak
 az informális kapcsolatrendszernek
 a tevékenységrendszernek a megismerésére irányul.
Eredményvizsgálati módszereink a következők lehetnek:






folyamatkövető megfigyelés
célzott megfigyelés
helyzetfelmérés (szociometriai vizsgálat)
tevékenységelemzés
egyéni és csoportos megbeszélés, interjú.

A nevelői követelmények teljesítéséről az intézmény belső ellenőrzési szabályzata részletes
előírásokat tartalmaz. Választott módszereink lehetnek:






a személyiségjellemzők és a feladatellátás minőségének megfigyelése
spontán és irányított személyes beszélgetések
írásos felmérés, illetve kérdőíves vizsgálat
nevelői teljesítmény és dokumentáció elemzése
a helytállás aktivitásának és minőségének követéses vizsgálata
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2.7.12 Továbbképzés
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Az élethosszig tartó tanulás egy pedagógus számára nélkülözhetetlen. Ennek egyszerre kell
tartalmaznia a szakmai és a módszertani ismeretekben való fejlődést.
Belső: munkacsoport megbeszélések,
továbbképzések, tanfolyamok,

munkaközösségi,

nevelési

értekezletek,

Külső: kerületi, fővárosi, országos konferenciákon (TKTE, KOKOSZ, MKE, MBT)
rendezvényeken való részvétel. Akkreditált továbbképzéseken való részvétel.
Hasznos honlapok
Hálózatok
Magyarországi Ökoiskola Hálózat www.okoiskola.hu
OM/Sulinet www.irisz.sulinet.hu
Környezetvédelmi Újságírók Társasága www.greenfo.hu
Környezetvédelmi Tanácsadó Irodák www.konkomp.hu/koti.hu
Nemzeti Parkok
Aggteleki Nemzeti Park www.anp.hu
Balaton-felvidéki Nemzeti Park www.ktm.hu/term/index/index.htm
Bükki Nemzeti Park www.ktm.hu/term/index/index.htm
Duna-Dráva Nemzeti Park www.ddnp.hu/dravtam.htm
Duna-Ipoly Nemzeti Park www.ktm.hu/term/index/index.htm
Fertő-Hanság Nemzeti Park www.ktm.hu/term/index/index.htm
Hortobágyi Nemzeti Park www.hnp.hu
Kiskunsági Nemzeti Park www.knp.hu
Körös-Maros Nemzeti Park www.ktm.hu/term/index/index.htm
Őrségi Nemzeti Park www.orseginpi.hu/nemzeti_park.htm
Állatkertek
Budapesti Állat- és Növénykert www.zoobudapest.com
Debreceni Állat- és Növénykert www.zoo.hu/debrecen
Győri Xantus János Állatkert web.axelero.hu/zoogyor/index/index.html
Jászberényi Állat- és Növénykert www.zoo.hu/jaszbereny
Nyíregyházi Állatpark www.sostozoo.hu
Pécsi Állat- és Akvárium - Terrárium www.zoo.hu/pecs
Szegedi Vadaspark www.zoo.hu/szeged
Veszprémi Állatkert www.zoo.hu/veszprem
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2.7.13 Ökoiskola
A 2019/2020. tanév során pályázatot nyújtottunk be az Ökoiskola cím elnyerésére. Ennek
keretében feltérképeztük az eddigi tevékenységeinket és kijelöltük céljainkat, feladatainkat.
A pályázatot elnyertük. 2020. szeptember 1.- 2023 augusztus 31.-ig viselhetjük a címet.
Fenntarthatóságra nevelés
a Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskolában
„Nem a Föld tartozik az emberhez, hanem az ember a Földhöz.
Minden mindennel összefügg. Ami a Föld sorsa, az a fiainak is a sorsa”
(Seattle indián törzsfőnök)

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a Fenntarthatóságra nevelésre. A fenntarthatóság a
nevelés-oktatás minden szintjén és minden formájában megjelenik. Olyan értékrendet
képviselünk, mely a fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységeinket vonzónak és a jövő
szempontjából értékesnek, elfogadhatónak tekinti.
Célunk: környezettudatos állampolgárok nevelése, a környezeti ismeretek, az értékrend és az
etikai ítélőképesség, attitűdök, készségek és képességek fejlesztése, a kritikai gondolkodás, a
konfliktusok megfelelő kezelése, a személyes életviteli, egészségvédelmi szokások alakulását
meghatározó döntések meghozatala. Célunk a szemléletformálás: a fenntartható fejlődés
elveinek érvényesítése a nevelő-oktató munka során.
Kiemelt célunk és feladatunk a természeti, környezeti, egészségvédelmi nevelés. Ennek
kapcsán a környezettudatos gondolkodás kialakítása, a környezeti károk megelőzésére való
törekvés. Az újrahasznosítás korunk egyik legfontosabb szükséglete. Számos
tevékenységünkben megjelenik ez az elem.
Lényeges szempont, hogy a tanulók és a szülők valamennyien kapcsolódjanak be a
különböző fenntarthatósági programokba, projektekbe és képviseljék a fenntartható fejlődést,
mely tovább erősítheti az eddig már kialakult jó partnerségi viszonyt. Ehhez kapcsolódik az
élményközpontú tanulás biztosítása, melyre pedagógiai munkánk során folyamatosan
törekszünk.
„A legjobb iskola, amelyben egy ifjú ember megtanulhatja, hogy a világnak van értelme,
a természettel való közvetlen kapcsolat.”
(Konrad Lorenz)
Tanítási órákon és tanórákon kívül is számos módon közelítünk a környezetvédelem, a
környezeti nevelés, az egészségvédelem felé.
Iskolánkban mindig is fontos volt a környezetvédelmi tevékenység. Komoly és értékes
kísérletek folytak néhány évvel ezelőtt a természetes és az épített környezetünk világában.
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„Fogadj örökbe egy patakot” címmel sok évvel ezelőtt a Szilas Patak védelmében komoly
megfigyelő és kutató munka folyt . Ennek a munkának is köszönhető, hogy a Csömöri- tó és
környéke védetté lett nyilvánítva.
Részt vettünk egy nemzetközi „Air Pollution” projektben, melynek során a környék
légszennyezettségét vizsgáltuk a gyerekekkel. A Hulladékhasznosító (régi nevén: HUHA)
kéményébe szerelt „füstgázmosó szűrő” felszerelésében nagy része volt az iskola által végzett
kísérleti kutatás eredményeinek.
Sok éven át rangos, dobogós, nemegyszer első helyezést szereztünk a Föld Napja tiszteletére
megrendezett kerületi környezetvédelmi vetélkedőkön.
Több pályázatot készítettünk. Az egyik ilyen pályázaton 1millió forintot nyert iskolánk, mely
összegből a természettudományos tantárgyak tanításához vásároltunk különböző
taneszközöket. Az iskola zöldítésére benyújtott pályázaton nyert pénzösszegből részleges
lefedettséggel füvesíteni tudtuk az iskola udvarát, fákat, bokrokat, virágokat ültethettünk.
Egyéb pályázatokon sporteszközöket, informatikai eszközöket nyertünk.
A többi kirándulás mellett iskolánk valamennyi tanulója számára egyidejűleg kirándulást
szerveztünk Ipolytarnócra (tanösvény túra).
Minden évben erdei iskolát szerveztünk a tanulóknak.
Kiemelt ökofeladataink között szerepelt többek között:
„Amit a szelektív hulladékgyűjtésről tudni kell”
„Amit az újrahasznosításról tudni kell”
„Amit a növényvédelemről ismerni, tudni kell”
„Vigyázzunk az állatokra!”
Az iskola védnöksége alá vett Karsa Ferenc szabadságharcos tiszteletére túrát szerveztünk a
hős szülőföldjére, a Hernád völgyébe.
Számos irodalmi, zenei és történelmi személyiség szülőföldjét, szülőházát felkerestük a
diákokkal és az iskola alkalmazotti közösségével.
Az 1999-2010-ig tartó időszakban, a Károly Róbert Szakközépiskola, Szakiskola, Általános
Iskola és Óvoda összevont intézmény működése alatt fontos együttműködést alakítottunk ki a
Kassai Egyesített Középiskolával is. Többször látogattunk el kölcsönösen az intézményekbe
megismervén ezáltal az iskolákban folyó értékes munkát. A kassai diákok saját,
környezetbarát anyagokból készült ruhákkal kápráztatták el a magyar vendégeiket.
Szoros együttműködést alakítottunk ki a Bécs XXIII. kerületi Híd-Iskolával (Brückenschule),
aminek keretében komoly projekteket (Víz projekt, osztrák víztisztító meglátogatása,
országismereti programok, Bécs-Budapest projekt, iskolalátogatások, tanórák megtekintése,
és még számos tevékenység zajlott. Ezek a programok egyben diákcsereprogramok is voltak,
hiszen családoknál történt az elhelyezés. Ezáltal jobb lehetőség adódott a diákjainknak a
német nyelv gyakorlására. Az angol nyelvet tanulók angol nyelvterületre látogattak el
többnapos utazás keretében.
Hosszú éveken keresztül megszerveztük a „Kereskedők bálját”, ahol a kerület vállalkozói
részvételével lehetőség nyílott az intézmény és a vállalkozói, kereskedői szféra kapcsolatainak
építésére, szponzorok keresésére.
Minden év kezdetén Bernecebarátiban a diákönkormányzat és a középiskolás gólyák együtt
készültek az új tanévre.
Sok nyarat tölthettek a tanulók Balatonvilágoson az önkormányzat táborában.
Nevezetesek voltak a nyári napközis táborokban iskolánk pedagógusai által szervezett három
hetes ciklusok. Számos érdekes és a környezetvédelemmel kapcsolatos programot
szerveztünk a gyerekeknek. (Kézműves foglalkozások, Medvefarm látogatás, margitszigeti
séták, uszodai programok, egyéb sportprogramok, vetélkedők, környezetvédelmi
rajzversenyek, akadályversenyek, futárjáték, kincskeresés…)
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Minden évben megrendeztük a Károly Róbert napok mellett a Környezetvédelmi heteket.
Nagyon változatos, hagyományos és új programokat csempésztünk a rendezvényekbe.
A régi idők emlékeit felidézik az Évkönyvek, melyek színes, gazdag képet mutatnak az
intézmény életéről
Méltó utódokként folytatjuk a fenntarthatóság jegyében elődeink munkáját.
Hagyományaink között szerepel a Környezetvédelmi, Egészségvédelmi Rendezvénysorozat a
Természetért témahét (KERT –hét), melynek keretében számos érdekes tevékenységet
kínálunk a diákoknak.
Ezek többek között:
Ünnepélyes megnyitó műsor, előzetes pályázatok kiírása, előzetes kutatómunka (könyvtárdigitális platformok), plakátok, fotók, beszámolók, kisfilmek, prezentációk készítése,
újrahasznosítható anyagokból különböző érdekes és ötletes tárgyak alkotása, gyümölcssaláta
készítés, gyümölcsfaragó verseny, túrák, kirándulások, tanulmányi séták szervezése, családi
rendezvények, fa és növényültetés, udvar virágosítása, egészségvédelemmel,
elsősegélynyújtással kapcsolatos felvilágosító előadások, szolgáltatások, (vérnyomásmérés,
egészséges táplálkozás), akadályverseny, sportversenyek, futárjáték,…
Az egészséges életmód kialakítását segítik az iskolagyümölcs program, valamint az
intézmény épületében lévő főzőkonyha által biztosított egészséges és korszerű ételek. A
különböző ételallergiás diákok számára is igényelhető a megfelelő diétás étkezés.
Legjelentősebb hagyományunk a Károly Róbert hét, mely számos izgalmas, érdekes
programjával igazi színes, gazdag programkínálatot ajánl az egész iskola közössége és a
szülők számára. (Ünnepélyes megnyitó korhű jelmezekben, a névadó korának megjelenítése,
előzetes pályázat, a pályázati munkákból kiállítás,”Veszélyben a király!” sakkversenyek,
apródképző és lovagképző, akadályversenyek, Magyarok napja, projekt délután, rajzpályázat,
plakát, fotó, prezentációs előadások, bemutatók készítése, kirándulások Károly Róbert
nyomában, Károly Róbert családi nap, Kerti-parti, Gála…)
Harmadik éve szervezzük meg az olvasóvá nevelés segítése céljából a Könyvtárak éjszakája
programunkat. Ez óriási élmény az előzetesen pályázatot benyújtó és az elnyerő diákok
számára. Az izgalmas és rendkívül tartalmas feladatok örök életre szóló élménnyel
gazdagítják a tanulókat. A családi napokon minden évben csempészünk a programokba
fenntarthatósággal kapcsolatos feladatokat, elemeket pl.: kupak kép készítés, egészséges
ételek vacsorára és reggelire ( ügyelve az ételallergiás diákokra).
Hagyományaink sora kibővült a Fenntarthatósági témahéthez és a PÉNZ7 témahéthez való
csatlakozással.
A Fenntarthatósági témahéten a központilag javasolt órák, foglalkozások megtartásán kívül
érdekes vetélkedőket szervezünk a diákok számára, projektmunkákat készíttetünk velük.
A PÉNZ7-en, csatlakozva a központi témákhoz külsős szakemberek bevonásával bővítjük a
tanulók gazdálkodással, háztartás vezetéssel, pénzkezeléssel kapcsolatos ismereteit. Iskolai
keretek közt is lehetőséget adunk diákjainknak a pénz értékének, szerepének megismeréséhez.
Játékos keretek között, kapcsolódva Károly Róbert névadónk korához „aranyforintokat”
gyűjthetnek a gyerekek, amit aztán érdekes és számukra fontos jutalmakra válthatnak be.
Részt vettünk a Határtalanul pályázat keretében megvalósuló többnapos külhoni kiránduláson.
A „Szepesség gyöngyszemei – Rákóczi” 3 napos tanulmányi kirándulás keretében a diákok
Károly Róbert nyomába eredtek, és meglátogatták a nevezetes helyszíneket, melyekről képes
beszámolót készítettek. E tanulmányi út során is részt vettek diákjaink környezetvédelemhez,
fenntarthatósághoz kapcsolódó programokon: pl: barlang látogatás, tanösvény túra,
múzeumok és nevezetességek meglátogatása.
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A következő úti cél: Erdély, a Partium: „Ady, Arany és a Bihari hegység” címmel készült a
pályázat.
Egészségünk megóvása, a környező világ, a természetes és az épített környezetünk
megismerése érdekében, a fenntarthatóság jegyében különböző, a tanév egészén átívelő
programokat szervezünk a diákoknak, a bekapcsolódó szülőknek.
Ezek a következőek: szabadidős séták, kirándulások, családi napok, osztályprogramok,
versenyek, szakkörök, hagyományőrző rendezvények, tevékenységek, állatkerti napok,
állatotthon látogatások, tanösvény túrák, jeles napok (Föld napja, Állatok világnapja, Madarak
és fák napja, A Víz világnapja… ) akadályversenyek, felvilágosító előadások, könyvtári
foglalkozások, tanulmányi, kulturális, szabadidős és sportversenyek, Ki mit tud?,
tehetségnapok, Luca napi vásárok, angol és német nyelvi programok, idegennyelvi délutánok,
nyelvi pavilonok, idegen nyelvi hagyományőrző tevékenységek (Halloween-party, Szent
Márton nap és felvonulás, elsősöket váró bemutatkozó foglakozások, vetélkedők,
színdarabok, egyéb nyelvi programok), leendő elsősöknek Kakaó party és Csodavár
programok, bütyköldék, kézműves foglalkozások, gyermeknapi rendezvények, kirándulások.
Az iskolát a szülők segítségével folyamatosan rendben tartjuk, dekoráljuk.
Gyakran tartunk tisztasági akciókat, versenyeket. Nem csak az intézmény területét tettük
rendbe, hanem a település szemétszedését is többször megszerveztük.
Az iskolaudvaron fákat, növényeket ültetünk, virágokkal díszítjük a környezetünket. Régi
hagyományt elevenítettünk fel az utóbbi években: az elballagó nyolcadik évfolyamos diákok
fát ültetnek az udvarra és a gondozását az itt maradó negyedik évfolyamos diáktársaikra
bízzák.
A mindennapos testnevelés bevezetésével biztosítjuk a diákok számára a mindennapos
mozgást, melyet kiegészítünk sportköreinkkel, a kötelező úszásoktatással és választható egyéb
sportolási, mozgási lehetőségekkel (korcsolyaoktatás, túrázás…)
Az intézmény egész területén szelektíven gyűjtjük a hulladékot, amit szelektíven szállítanak
el. Komposztáló található a kert területén. Kerékpártároló áll a tanulók és az iskola dolgozói
rendelkezésére. lehetőségünk van a csapadékvíz gyűjtésére. Folyamatosan gyűjtjük az
elemeket, a kupakokat és több éven ker3esztül gyűjtöttük a PET palackokat.
Karácsony előtt ruha és játékgyűjtést szervezünk az arra rászorultaknak. Az egyik osztályunk
anyák napján minden évben műsort adott az egyik idősotthon lakói részére.
Kiemelt hangsúlyt fektetünk a balesetek megelőzésére, az egészségvédelemre. (osztályfőnöki,
szakórák, védőnői felvilágosító órák, DADA program, egészséges test, egészséges lélek,
mindennapos mozgás, megfelelő higiénia, megfelelő táplálkozás).
Szoros együttműködést alakítottunk ki a Tegyünk Együtt Rákospalota Kertvárosért
Egyesülettel. (TERKE) Az évek során különböző közös programokban vettünk részt Pl.:
sportpálya avató a szomszédos Vácrátót téri játszótéren, játszótér avatás a Tarpai téren,
karácsonyi ünnepélyek, koncertek, gyermeknapi rendezvények, tűzoltó nap, mentős nap,
növényültetés, szobanövények ajándékozása az iskolának, falfestmény pályázat.
Több projektünk van jelenleg folyamatban: Pl. önkéntes, szülő által kezdeményezett
udvarrendezési, kerítésfestési projekt, Zöldítő programok. Ezek keretében újabb fa- és
növényültetési felajánlásokat kaptunk. Reményeink szerint rovarhotelek, madárodú építésre is
sor kerülhet. Törekszünk az Ökoiskola cím elérésére, melynek feltételei véleményünk szerint
biztosítottak.
Iskolánk különösen nagy gondot fordít a madarak védelmére. Madáretetők kihelyezésével
biztosítjuk a téli időkben a madarak ellátását. Ezeket az etetőket tanítványaink illetve az
iskola karbantartója készítette. Már visszatérő vendégként jelenik meg olykor-olykor a
gyerekek nagy örömére egy vagy több bagoly.
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Az egyik tanteremben akvárium működik. A gyerekek feladata az akvárium lakóinak
gondozása, etetése.
Kísérletet végeztek az elsős gyerekek. Megfigyelték iskolai körülmények között egy lepke
kifejlődést.
Mindannyiunk kedvence az iskola kutyusa- Masni, aki egy szeretnivaló, nagyon jól nevelt
kedves kis barát.
Iskolánkban működik a Bogáncs Utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány, mellyel folyamatos az
együttműködés.
A kollegák számos érdekes programot szerveztek az évek során.
Néhány közülük:
Gesztenyenap, Almaprojekt, Utazoo Minizoo előadás, Madártani Intézet munkatársainak
előadásai, bemutatói az iskolában, kutyaiskolai bemutatók, kisállat kiállítások, Ügyes kezek
szakkör, papírgyűjtés, rajzversenyek, üzem és gyárlátogatások, múzeum látogatások,
hagyományőrző foglalkozások, Mesélő tarisznya, (Hagyományok Házának kihelyezett
foglalkozásai), Szamos Marcipán foglalkozás ( nyuszi készítés), néptánc tanulás,
Planetárium, tanulmányi kirándulások, Liszt Ferenc Repülőtér, Szentendre - Skanzen,
Visegrád, Budakeszi Vadaspark, Eger-Szilvásvárad, Fót - Öreghegy tanösvény, Dunakeszi,
Püspökhatvan, Agárd, Velence, Visegrád, Ópusztaszer,Királyrét, Eger, Egerszalók,LengyelAnna Forrás, Holdvilág-árok, Budai-hegyek, Balaton felvidék, Börzsöny kisvasút, bécsi
kirándulás, Veresegyházi Medvefarm, Magyarkút, Csodák Palotája, katasztrófavédelmi
verseny, rajzversenyek, takarítási, iskolaszépítési akciók, állatkerti bemutató foglalkozások,
nyílt órák, NOÉ Állatmenhely látogatása, ajándék kutyatápszer és takaró
gyűjtés,
kutyaszépségverseny, tematikus osztályprogramok, klubdélutánok, bálok, múzeumi,
pedagógiai célú foglalkozások, szakkörök pl. Természetbúvár, sportkör, Mozdulj és
Mozgásban, Kalandozások Budapesten, Média, Kötözködő, Észpörgető, Társasjáték, fővárosi
karácsonyfa díszítési verseny környezetbarát anyagokból, Károly Róbert lovagkosara,
egészséges alapanyagokból készült sütemények „süti-sütő” versenye, erdei iskolák, táborok,
Világűr kiállítás, Afrika vetélkedő, Európa Uniós vetélkedő, kerülettörténeti vetélkedő,
Komplex művészeti versenyek, kőzet és kisállat kiállítások, szüreti bálok, látogatások a
víztisztítóba, a hulladékhasznosítóba, töklámpa faragás, makett készítés, (egész falu, hidak,
Károly Róbert kori települések, sakktábla figurákkal… )
A Diákönkormányzat az elmúlt évek alatt számos programmal járult hozzá a környezeti,
fenntarthatóságra neveléshez, a hagyományok megőrzéséhez, a tanulók érdeklődésének
megfelelő programok szervezéséhez.
Néhány ezek közül:
 Károly Róbert napi rendezvényen a főzőverseny keretében a Diákcsemege Érem
odaítélése
 Hosszú éveken át minden évben kétszer papírgyűjtés szervezése, lebonyolítása
 Mikulás, Farsangi, Húsvéti bálok szervezésébe való besegítés
 DÖK Mikulás az óvodában
 Gyertyagyújtáskor-karácsonyfa vétele és ajándékok átadása kicsiknek és nagyoknak
 Fővárosi továbbképzéseken való részvétel(DÖK segítő tanár-diákönkormányzati
vezetők)
A Diákönkormányzat minden évben koszorút helyez el az Aradi vértanúk emléktáblájánál
és március 15-én a Fiumei Úti Temetőben Karsa Ferenc kopjafájánál. („A Hősök köztünk
élnek”)
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A szülői munkaközösség minden területen együttműködik az iskolával, a
fenntarthatósághoz kapcsolódó tevékenységeinket folyamatosan támogatja. Önkéntes
felajánlásokkal segítik az intézményt (tanterem festések, dekorálás, udvar rendezés,
bútorok felajánlása, szállítása, programokban való részvétel, kirándulások, külsős
programok alkalmával kísérés, pályázatok ajánlása és megvalósítása, egyéb
tevékenységek.
Az intézmény alkalmazotti közössége maximálisan elkötelezett a fenntarthatóságra
nevelés tekintetében. Saját példamutatással, követhető minta nyújtásával hiteles példaként
szolgálnak a diákok számára. A pedagógusok a napi feladatok elvégzésén túl számos
továbbképzésen, tanfolyamon, konferencián, rendezvényen vesznek részt. Ezzel is
szélesítve látókörüket és módszertani eszközeiket a fenntarthatóságra nevelés
tekintetében.
A fenntartó Észak-Pesti Tankerület az elmúlt években komoly felújításokat végzett az
intézményben. Többek között energetikai korszerűsítésre került sor. Megtörtént a régi
épületszárny területén az összes (közel 60 éves ) ablak cseréje. Az épület alsó szintjén (a
tanulók által használt helyiségekben és folyosókon) megvalósult az álmennyezet
biztonságos gipszkartonra történő cseréje.
A digitális oktatást segítvén kiépült az iskolában a teljes WIFI lefedettség. A tankerülettől
számítógépeket, laptopokat és tableteket kaptunk az oktatás színvonalának fejlesztése
érdekében.
Tevékenységek a helyi lakosság számára
Iskola környékének, a szomszédos játszótérnek a takarítása, rendezése, hulladék, szemét
gyűjtése
Környezetvédelmi, természetvédelmi , Fenntarthatósági témahetek , egészségvédelmi
vizsgálatok (vérnyomás, cukor mérés), egészséges táplálkozás témában tartott előadások,
rendőrségi felvilágosítás a szülők számára, virág és növényvásár, fa és virág ültetés az iskola
udvarán.
Az intézmény (egészintézményes) fenntarthatóságra neveléshez köthető helyi hagyományai,
szokásai
Károly Róbert hét, KERT hét (Környezetvédelmi, Egészségvédelmi rendezvénysorozat a
Természetért, Fenntarthatósági témahét, helyi településkörnyezet megismerése, szakkörök,
kerületi séták, környezetrendezés, takarítás, dekorálás, iskolazöldítés, túrák, tanösvények,
tanulmányi kirándulások, Határtalanul pályázat, plakátok, fotók, PPT-k, kisfilmek készítése,
energiatakarékosság, drogprevenciós programok, DADA program, egészségnevelési
előadások, egészséges táplálkozás tudatosítását célzó interaktív foglalkozások, növényültetés,
projektek, pályázatok, kézműves foglalkozások, újrahasznosítható anyagokból tárgyak
készítése, versenyek, jeles napok( Föld napja, Állatok világnapja..) műsorok készítése, rádiós
megemlékezések, akadályversenyek, vásárok(Luca napi vásár), papír-és kupakgyűjtés,
ruhagyűjtés
Saját vállalás
Az energiafogyasztás folyamatos figyelemmel kísérése, további takarékossági intézkedések
megtétele, ökomunkacsoport létrehozása, ökokommandó (Diákönkormányzat), a
környezettudatos magatartás és életvitel erősítése, problémamegoldó gondolkodás, kreativitás,
ökoszemlélet fejlesztése, szülők erőteljesebb bevonása a programokba, udvar szépítésbe,
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kapcsolatok építése más Ökoiskolákkal, igény esetén erdei iskola, környezetvédelmi,
egészségvédelmi tábor szervezése, eddigi hagyományok új tartalommal való megtöltése,
versenyek, szakkörök, szabadidős, sportprogramok, természetvédelmi túrák, kirándulások,
pályázatok, projektek, egészségvédelmi előadások szervezése, képzéseken való részvétel,
terepi gyakorlatok, környezeti séták , kertek, farmok látogatása, komposztálás, növényültetés,
kézműves foglalkozások, újrahasznosítás,iskolazöldítés épületen belül-kívül, vizsgálatok
végzése (büfé, menza, hulladék kezelés útja), jeles napok, megemlékezések, akciók, könyvtári
kutatómunka, digitális kutatómunka, Nemzeti Parkok, múzeumok, Állatkert látogatása,
Határtalanul program, pályaválasztási tevékenység segítése
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2.8 Egészségnevelési és egészségfejlesztési program

„Olyan embereket kell az iskolának kibocsátania, akik megtalálják helyüket az életben
és szemüket a táguló horizontra függesztve szilárdan megállnak lábukon.
Ez feladat az iskolát minden szinten a legfontosabb közintézménnyé,
És minden tanárt a legfontosabb közéleti alakká teszi.
Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap.”
(Szent-Györgyi Albert)
Jogszabályi háttér
A Nemzeti Alaptörvény egészségvédelemmel kapcsolatos paragrafusai
Egészségügyi jogszabályok:
 Nemzeti-egészségügyi Akcióprogram /1996/ 9. 5 pontja
 Európai Egészség 21. Nyilatkozat – 1998. Koppenhága WHO regionális Bizottság
2.8.1 Helyzetelemzés
Tárgyi feltételek az egészségnevelés szempontjából
Iskolánk épületének átadása 1984-ben történt, az építészeti szabványoknak, így az
egészségügyi követelményeknek is többé-kevésbé megfelelő.
Az osztálytermek viszonylag tágasak, nagy ablakfelületek gondoskodnak a
természetes világításról.
 Mindkét szinten kialakítottunk kulturált lány és fiú toaletthelyiséget, illetve az
ebédlőben étkezés előtti tisztálkodási lehetőséget. Amennyiben iskolánk anyagi
helyzete lehetővé teszi, a mosdókat kézszárítókkal és toalettpapír-tartókkal kívánjuk
felszerelni.
 Az óraközi szünetek 10, 20, 15 percesek, melyek lehetőséget adnak a tanulóknak a
kényelmes teremváltásra, tízórai és uzsonna kulturált elfogyasztására.
 Az iskola tágas, kulturáltan berendezett ebédlővel rendelkezik.
 Az iskolai büfé színvonalas környezetben nyújt lehetőséget a vásárolt árucikkek
elfogyasztására.
Törekednünk kell arra, hogy a büfében kapható áruk minősége jobban megfeleljen az
egészséges táplálkozás követelményeinek.
 Önálló helyiségeket alakítottunk ki a logopédiai foglalkozások és az iskolai
pszichológus számára.
 Az iskolaorvos és a védőnő a kialakított orvosi rendelőben, fogadja a diákokat.
 Az iskola udvara, kertje lehetőséget nyújt a kulturált levegőzési forma
megteremtésére, jó idő esetén pedig kiváló sportolási, mozgási környezet.



2.8.2 Megvalósult egészségnevelési tevékenységek
Iskolánk személyi és tárgyi környezetével folyamatosan törekszik arra, hogy a nálunk
felnövekvő nemzedék egészséges életmódra nevelésében sikereket érjen el. Egészséges
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életmódra nevelést folytattunk az egészségnevelés-tartalmú tanórákon / biológia,
testnevelés, osztályfőnöki, életvitel, egészségtan modul, stb. / és beépítettük lehetőség
szerint a többi tantárgy anyagába is. Iskolaotthonos és tanulószobai foglalkozásainkon
törekedtünk arra, hogy diákjaink a délutánjaikat egészséges környezetben és egészséges
körülmények között töltsék el. Biztosítottuk tanulóink számára a délutánokra szervezett
sportkörökön az egészségfejlesztő testmozgást. A szülők támogatásával a tanév folyamán
szervezünk hétvégi túrákat, sí tábort, illetve „Erdei iskolában” veszünk részt, melyek
önköltséges programok. Bekapcsolódunk országos és fővárosi egészségvédő,
egészségmegőrző mentálhigiénés programokba és iskolai szinten is több hasonló jellegű
programot rendezünk:












„Hagyd abba és nyersz”, „Ciki a cigi” – dohányzásról leszokást segítő programok
AIDS megelőzési programok
„Beszéljünk erről…” –szexuális ismeretterjesztő foglalkozás
Elsősegélynyújtó foglalkozások
HÁLÓ - Mozi - drog-prevenciós előadások
Szívbarát program – 5. osztály számára
Az iskolában prevenciós ifjúsági csoportot kívánunk működtetni
Női higiéniai program
Pályázatokon való részvétel
Egészségnap, stb.
DADA program
Szenvedélyes nap
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Az egészségneveléssel, fenntarthatósággal kapcsolatos helyzetelemzés,
célok, feladatok meghatározása
Terület
Belső környezet

Belső környezet

Cél
Biztonságos, az előírásoknak,
szabványoknak,
szabályzatoknak megfelelő
belső környezet kialakítása
Az intézmény szépítése,
hangulatos, esztétikus
környezet kialakítása

Taneszközök

Az egészségre nem
veszélyes, környezetbarát
anyagok használata,
élménypedagógia biztosítása

Áram

Energiatakarékosság

Fűtés

Energiatakarékosság

Víz

Víztakarékosság

Csatorna

Biztonságos, nem bűzös
csatornarendszer
Biztonságos
mennyezetelemek
Biztonságos aljzatelemek

Mennyezet
Aljzat
Udvar

Biztonságos környezetben
mozgás, játék, pihenés,
kikapcsolódás

Kert

A szabadidő kellemes
környezetben való eltöltése
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Feladat
Folyamatos felújítások,
javítások, takarítás,
fertőtlenítés,
Falak festése, dekorálása,
növényzet ápolása, élősarok,
kialakítása, aquvarium
telepítése, váltócipő
viselésének javasolása
Könyvtár, digitális eszközök,
környezetbarát,
újrahasznosított anyagokból
előállított alapanyagok(pl:
technika és életvitel, vizuális
kultúra) használata,
Villanyok lekapcsolása,
energiatakarékos izzók,
Nyílászárók cseréje,
megfelelő hőfok
szabályozása, szellőztetés
Csapok elzárása, csapok,
WC-k folyamatos
karbantartása, tisztítása
Az elhasználódott, régi
csatornahálózat felújítása
A balesetveszélyes
mennyezetelemek cseréje
Az elrongálódott, sérült
linóleum cseréje
Apródvár felújítása,
megjavítása, homokozó
telepítése, távolugró gödörbe
friss homok hozatala, ennek
folyamatos cseréje, focikapu
átépítése,
Zöldítő, faültető projektek,
virágok ültetése, fűszerkert
telepítése, madáretetők,
madárodúk létrehozása,
rovarhotel telepítése,
locsolás, gyomlálás,
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Büfé

Újrahasznosítás
megfelelő mennyiségű és
minőségű, az egészséges
táplálkozást elősegítő ételek
Egészséges ételek, italok

Légszennyezés

Tisztább levegő

Iskola környékének
állapota

Kutyapiszok nélküli,
gondozott területek

Kerékpáros és gyalogos
közlekedés

Biztonságos közlekedés

Lombhulladék
Étkezés

kertgondozás, metszés,
bokrok , fák „egészségének”
ellenőrzése
Komposztálás
GMK-val, főzőkonyhával
történő folyamatos
egyeztetés
Folyamatos ellenőrzés,
tapasztalatok, vélemények
begyűjtése
Növények ültetése,
gondozása
A közvetlen
településkörnyezet
kutyatartói figyelmének
felhívása, (plakátok, rajzok,
figyelemfelhívó táblák
kihelyezése, Média) a körzet
képviselőjével, az intézményi
tanáccsal és a szülői
közösségekkel történő
eszmecsere, segítségkérés
Előadások, kerékpáros
vetélkedők, rendőrség,
közlekedésbiztonsági
szakemberek bevonása

2.8.3 Erőforrások
Belső erőforrások
Humán erőforrások
Iskolavezetőség

Tanárok

Feladat, szerepkör
Támogatja az
egészségfejlesz-tési és
nevelési programot. A
minőségi munka részeként
értékeli az ilyen tevékenységet. Ösztönző rendszert
dolgoz ki. Aktívan részt vesz
az egyes programokon.
Kidolgozzák, és tantárgyakba
beépítve tanítják az egyes
egészségfejlesztéssel és
neveléssel kapcsolatos
tartalmakat.
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Erősségek
Hiteles személyiségek a
diákok és a pedagógusok
számára.

Valamennyi szakos kolléga
felvállalja a témával
kapcsolatos feladatokat.
Személyes példamutatás az
egészséges életmód területén.

Egészségnevelési
munkacsoport

Osztályfőnöki
munkaközösség

Pedagógiai program

Elkészíti a pedagógiai
programnak megfelelően az
éves egészségnevelési tervet,
segíti és koordinálja annak
megvalósítását.
Dokumentációs és értékelő
munkát végez, pályázatokat
ír, kapcsolatot tart a külső
erőforrásokkal.
Évfolyamokra lebontva
foglalkozik az egészségneveléshez és a fejlesztéshez
kötődő nevelési tartalmak
feldolgozásával.

Összehangolja a munkát:
témahét, versenyek, akciók,
tréningek, egészségnap, stb.

Lehetőség van osztályközösségi szinten az aktuális témák
azonnali megbeszélésére
(életmód, egészséges
táplálkozás, káros
szenvedélyek, stb.).
Napi kapcsolata van a
diákokkal, az egyedi
problémákat azonnal kezeli.

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Az egészségnevelési munkacsoport egyik vezetője. Segíti
a tervező és szervezőmunkát.

Iskolaorvos, háziorvos,
védőnő

Tanulók életkorhoz kötött
vizsgálata, szűrővizsgálatok,
tanulási elsősegély.
Ismereteket nyújt az életmód
és a betegségek összefüggéseiről, „iskolai
diagnózist” készít.
Felvilágosító előadást tart a
serdülőkori változások
problémáról, a szenvedélybetegségekről. Prevenciós
tevékenységet folytat.
A lelki eredetű problémák
feldolgozásában segít.
Osztályfőnöki órák tartása.

Szakmai kompetencia,
személyes ráhatás

Támogatják a tanári munkát,
segítik az egészséges
környezet megteremtését,
biztosítják az egészséges
táplálkozást, és annak
körülményeit.
A tervezett éves programban
sokoldalúan vesznek részt,
mint hallgatóság, tevékeny
szerepvállalás, önálló
kutatások, versenyek, stb.

Tisztaság, barátságos,
kulturált környezet

Iskolapszichológus

Technikai dolgozók

Diákok (1 – 8. évfolyam)
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Speciális szakmai
felkészültség

Valamennyi diák érintett –
közösségi erő. Partnerség a
felnőtt résztvevőkkel.
Szemléletformálás.

Külső erőforrások
Szülői szervezet

Szakszolgálatok
Gyermekjóléti Szolgálat,
Nevelési Tanácsadó,
Családsegítő, stb.
ÁNTSZ, Egészségügyi
Szolgálat, Vöröskereszt
Rendvédelmi szervek

Polgármesteri Hivatal
alapítványai
Külföldi kapcsolatok

Pedagógiai program
Programok segítése,
támogatása, aktív részvétel.
Közülük néhányan
szakértelmükkel is segíthetik
a programot.
Segítségadás konkrét
államigazgatási ügyekben

Tevékeny részvétel, az ő
szemléletük is formálódik

Segítségadás az iskolai
egészségvédelmi és
fejlesztési munkához
Bűnmegelőzési programok
közös kimunkálása. Jogi
gyermek és ifjúságvédelmi,
rendészeti előadások tartása
az iskolában
Szervezéssel, pályázataikkal
segítik az iskola munkáját, az
egészségvédelmi program
megvalósulását.
Partneriskolákkal közös öko
és egészségfejlesztési
program kidolgozása,

Egészségügyi programok
szervezése és lebonyolítása

Felmérések készítése,
szakmai rendezvények
szervezése

Programok szervezése,
lebonyolítása.

Pénzügyi támogatással
segítik a táborok
megvalósítását, a szabadidő
egészséges eltöltését
Pénzügyi támogatás a
programok
megvalósításához.
(pályázatok)
Közösségi érzés,
partnerkapcsolat

Anyagi erőforrások



iskolai tanulói keret
pályázatok /önkormányzati, erdei iskolák, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Comenius
program, stb. /
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2.8.4 Az iskola hitvallása

Pedagógiai program

Az iskola arculata (hitvallása):
Iskolánkat elsősorban olyan intézménynek tekintjük, amely kultúrát közvetít az itt folyó
oktató-nevelő munka segítségével. A kultúra számunkra egyaránt jelent ismereteket,
érzelmi műveltséget, szociális érzékenységet és szolidaritást, viselkedéskultúrát, a humán, a
reál és az informatikai ismeretek egyensúlyát. A kultúrát ugyanakkor élő, változó
folyamatnak tartjuk, amelyet minden tantárgy képvisel, és amelyben tanár és diák egyaránt
érdekeltek a megismertetni és megismerni akarásban. Az így értelmezett egyenrangúság
feltételezi a másik ember, a környezet méltóságának tiszteletben tartását. Ebben a pozitív
érzelmi légkörben a közösség valamennyi tagja jól érzi magát és a tanulók személyisége
optimálisan fejlődhet.
A Károly Róbert Általános Iskola egyetemes emberi értékeket közvetít, mely értékek
igazodási pontot jelentenek a tanulók életében, melyek megjelennek az alapvető
dokumentumainkban, a pedagógiai programunkban, a házirendünkben, a
munkatervünkben. A közösségformálás, közösségépítés alapvető feladata a
nevelőtestületnek, akár osztályfőnöki, vagy szakórákon, tanórákon vagy tanórán kívüli
tevékenységek során. A közösségek építésének számos eszköze, módszere és lehetősége
van ( közös feladatok, közös vállalások, csapatépítő foglalkozások, osztály és iskola
programok, vetélkedők, tanulmányi kirándulások, kulturális, szabadidős, sport
programok…) Az egységes követelményrendszer szellemében az elvárások azonosak, a
megvalósításhoz vezető út különböző.
Célunk: olyan széles körű általános műveltség biztosítása, amely jó alapot ad a
középfokú oktatási intézményekben történő helytálláshoz. Kiemelten kezeljük a
tehetséggondozást, a fejlesztést és a felzárkóztatást. Tanulóink számára biztosítani
kívánjuk mindazon ismeretek átadását, azoknak a készségeknek, képességeknek
kialakítását és fejlesztését, melyek életkori adottságaiknak megfelelnek, és szükségesek
ahhoz, hogy fejlődésük töretlen legyen, megalapozva a felnőtt életben való
boldogulásukat.
Abban kell segíteni a diákokat, hogy gondolkodó emberekké váljanak. A problémamegoldó
gondolkodás fejlesztése, a kritikus, értő gondolkodás segítése fontos célja és feladata nevelőoktató munkánknak. Egy-egy probléma több oldalról való megközelítése, a kreatív,
lényeglátó elgondolások előhívása rendkívüli fejlesztési lehetőségeket kínál a tanulók
vonatkozásában

Olyan intézményben kívánunk tanítani és tanulni, ahol az iskola tárgyi környezete, az emberi
kapcsolatok minősége egészségmegtartó és emberbarát. Törekszünk arra, hogy az iskolai
egészségfejlesztés az iskolánk egész életébe, mindennapjaiba beépülő tevékenység legyen,
irányuljon a pedagógusok és a tanulók egészségismeretének bővítésére, korszerűsítésére, a
fizikai és pszichoszociális környezet egészségtámogató jellegének erősítésére. Az oktatói –
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nevelői tevékenységünk során törekszünk a személyközpontú megközelítésre, így a tanulók
egész, testi - lelki személyiségét kívánjuk fejleszteni. Egészségnevelési programunk
megvalósítása során hozzásegítjük a tanulóinkat, hogy olyan egészséggel kapcsolatos
ismereteket, tudást és életkészséget sajátítsanak el, amelyek birtokában képessé válnak az
egészségüket meghatározó tényezők felügyeletére, egészségük javítására. Az
egészségvédelmi és egészségfejlesztő programunkat elválaszthatatlan egységben kezeljük a
környezetnevelési programunkkal.
2.8.5 Alapelvek
Szervezésre vonatkoztatva:
 Közösségi alapú komplex egészségfejlesztő programok kidolgozása, a különböző akciók
összehangolása
 Egészséges környezet, iskolai egészségnevelés és iskolai egészségügyi szolgáltatások
biztosítása
 Az egészséges étkezés, testedzés, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása
 Lelki egészségfejlesztő, tanácsadó programok, prevenció biztosítása
 Testi-lelki egészség megőrzése
Tartalomra vonatkoztatva



A problémákat a környezet és egészség összefüggésében tárjuk fel.
Környezet- és egészségnevelési programunk alapja a prevenció.

Módszerkiválasztás tekintetében





tevékenységközpontú tapasztalatszerzés
közvetlen tapasztalatszerzés
élményközpontú tapasztalatszerzés
a probléma megközelítése az egészséges környezetből induljon ki

Célmeghatározás
Hosszú távú pedagógiai célok:









Holisztikus és globális szemléletmód kialakítása
Az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása
Az orvostudomány eredményeiből levonható helyes magatartásra, tevékenységre történő
aktivizálás
A családi életre nevelés fejlesztése
Az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése
Az egészséges személyiségfejlődés elősegítése, az egészségfejlesztés szemléletének
széleskörű elsajátíttatása
A problémamegoldó gondolkodás, döntőképesség fejlesztése
A helyzetfelismerés, az ok-okozati összefüggések felismerési képességének
kialakítása, fejlesztése
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Helyi értékek és problémák feltérképezése.
Helyi célok megfogalmazása.
Segítjük a tanulókat önmaguk és egészségi állapotuk megismerésében.
Felhívjuk figyelmüket a betegségek megelőzésének és az egészségüket veszélyeztető
környezeti hatások kiküszöbölésének fontosságára.
Törekszünk arra, hogy diákjaink elsajátítsák az egészséges életvitel /személyi higiéné,
táplálkozás, mozgás/ tudni- és tennivalóit.
A gyerekeket helyes testtartásra szoktatjuk, felhívjuk figyelmüket a mindennapos
testmozgás fontosságára.
Megismertetjük a tanulókat az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepével
/iskolai étkezés, az iskolai büfé minőségének javítása/.
Felhívjuk a diákok figyelmét a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepére az
egészségmegőrzésben, feltárjuk a társas kapcsolatok egészség-etikai kérdéseit.
Megismertetjük a diákokat a szenvedélybetegségek káros következményeivel, az
egészségre káros szokások biológiai – élettani - pszichés összetevőivel /alkoholfogyasztás,
dohányzás, helytelen táplálkozás, drogfogyasztás, inaktív életmód/.
Felkészítjük a diákokat a személyes krízishelyzetek felismerésére, a kezelési stratégiák
ismeretére.
Érzékennyé tesszük a tanulókat az egészséges környezet és test szépségére, jelentőségére.
Egészséges életmódot szolgáló programokat szervezünk diákjaink számára: egészségnap,
drogprevenciós előadások, sportkör, sportprogramok, sportversenyek – melyek a tanulók
számára térítésmentesek; kirándulások, erdei iskola, vándortábor, melyek önköltségesek.
Mindennapos testedzés biztosítása diákjaink számára:

Testnevelési órák: amennyiben az iskola személyi, tárgyi, anyagi feltételei
lehetővé teszik a kerettantervben meghatározottakon kívül is beiktatunk
testnevelés órát.

Iskolaotthon, szabadidő, óraközi szünetek, uszodai programok, korcsolyázás,
DSK programok (szülőkkel egyeztetve).

2.8.6 Tanulásszervezési és tartalmi ismeretek
A tanórai tartalom a tanulók számára a kötelezően elsajátítandó tartalmat jelenti, melynek
szervezési formája lehet:
 Hagyományos, 45 perces tanóra.
 Nem hagyományos tanóra, ami lényegében a komplex foglalkozásokat öleli fel
/önköltséges erdei iskola, témanap, projekt-módszer, stb. /.
Hagyományos tanórai foglalkozások:



Iskolánkban az egészségnevelést, mint önálló tantárgyat nem tudjuk bevezetni, ezért a
témával az egészségnevelés tartalmú, a nem egészségnevelés tartalmú, de anyagukba
beépíthető tantárgyak keretében foglalkozunk.
Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez, így a helyi
tantervünkben az egyes tantárgyak célkitűzéseinél jelöljük az egészségfejlesztési
célkitűzéseinket.

107

Pedagógiai program



Az egészségnevelési program nevelési feladatait részben az osztályfőnöki órák
keretében valósítjuk meg, ezt osztályfőnöki munkaterv tartalmazza.
Egészségtan modul 6. és 8. évfolyamon.

Nem hagyományos tanórai foglalkozások:







Erdei iskola (önköltséges): kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmonikus,
egészséges életvezetési képességek fejlesztése és a közösségi tevékenységhez kötődő
szocializáció
Témanap: iskolánkban hagyományként kell meghonosítani egy egészségnevelési
témakörrel kapcsolatos „Egészségnap” tartását.
/pl. Egészséges táplálkozás, Személyi higiéné, stb./
Iskola egészét átfogó program: pl. drog-prevenció
Sportrendezvények, versenyek, játékos programok
Kiállítások, projektek készítése egy-egy témával kapcsolatban
Nem tanteremben tartott óra: pl. látogatás egy egészségügyi intézményben

Tanórán kívüli lehetőségek:
 Iskolaotthon, tanulószoba: egészséges életmód, személyi higiéné
 Szakkör: elsősegélynyújtó, polgárvédelmi
 Gyűjtőmunka, projektkészítés
 Táborozások: életmód tábor, sporttábor, vízitúra, vándortábor, kerékpártúra, sítábor,
melyek költségét a szülő viseli.
 Kerületi, fővárosi és országos versenyek
Hermann Ottó Országos Biológia verseny
Balogh János Országos Környezet – Egészségvédelmi Csapatverseny
Egészségvédelem jeles napjai, melyekről évente évfolyamonként, tagozatonként illetve
iskolai szinten valamilyen formában megemlékezünk.
Április 7.
Május 8.
Május 31.
Július 11.
Október 1.
Október 10.
Október 15.
Október 16.
November 17.
December 1.

Egészségügyi világnap
Nemzetközi Vöröskereszt Napja
Dohányzásmentes Világnap
Népesedési Világnap
Habitat Világnap
Lelki Egészség Napja
Nemzeti Gyaloglónap
Élelmezési Világnap
Füstmentes Nap
AIDS elleni Világnap
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2.8.7 Módszerek meghatározása
A hagyományos módszerek mellett az egészségnevelés szempontjából hatékonyabb
élményalapú, tevékenységalapú, érzékenyítő, interaktív módszereket helyezzük előtérbe. A
tanulásszervezésben, az új technikák, módszerek kiválasztásánál mindig figyelembe
vesszük az életkori sajátosságokat és a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, az
esélyteremtés, valamint az integrációs lehetőségek szempontjait. Az egyéni eltérő
képességeket a cselekedtető módszerekkel, a problémamegoldó képességeket a
kritikai gondolkodás gyakorlásával fejlesztjük.
Választott módszereink, melyek alkalmazása során diákjaink elsajátítják a demokratikus
viselkedés szabályait, a kérdésfeltevés, a problémafelvetés, a véleményformálás és a
szövegértelmezés módjait, a következők:
Páros és csoportos munka











Szerep és szituációs játékok, memória és kombinációs játékok
Információgyűjtés, annak elemzése /Internet, média/
Kutatómunka
Személyes példák gyűjtése, kiértékelése, megbeszélése
Riportkészítés /kérdőíves, direkt riportok/
Előadások, tréningek szervezése
Rendszeres testmozgás: közös programok szülőkkel, tanárokkal
Közös kirándulások, túrák szervezése
Projektek, plakátok, faliújságok készítése
Részvétel nemzetközi projekt feladatainak a megoldásában

A felsorolt módszereket még másokkal kiegészítve, valamennyit egymással kombinálva és a
megfelelő tartalmakhoz rendelve alkalmazzuk.
Taneszközök










Tankönyvek, nyomtatott és elektronikus anyagok
Multimédiás segédanyagok
Eszközök, anyagok, az életvitel és gyakorlati ismeretek illetve az egészségtan modul
célkitűzéseihez
Sporthoz, játékhoz, a mindennapos testmozgáshoz szükséges felszerelések, játékok
Könyvek, hírlevelek, újságok, folyóiratok
Egészségneveléssel kapcsolatos filmek, dokumentumfilmek, diasorozatok
Anyagok és eszközök, plakátok, faliújságok, projektek készítéséhez
Szemléltetőeszközök, applikációs képek
Elsősegélykészlet alapvető anyag
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Az egészségnevelés iskolai területei

Hét témakör keretében kívánjuk az iskolai egészségneveléssel kapcsolatos információkat és
tudásanyagot diákjaink felé közvetíteni:








A biztonság megőrzése
Egészséges táplálkozás
Veszélyes anyagok / dohányzás, alkohol, drog /
Növekedés, változás és az emberi szexualitás
Családi élet és társas kapcsolatok
Fizikai aktivitás, személyes higiéné
Egészséges környezet

Ezeknek a témaköröknek a tartalmát egészségnevelés tartalmú tantárgyak, nem
egészségnevelés tartalmú tantárgyak, de anyagukba beépíthető illetve egyéb megoldások
keretében dolgozzuk fel.

Évfolyamok

Egészségnevelés
tartalmú
tantárgyak:

Nem
egészségneveléstartalmú
tantárgyak, de
tartalmukba
beépíthető az
egészségnevelés

Egyéb megoldás:
egészségnap,
egészséghét, stb.

Mozgás és higiéné

Családrajz

Szűkebb és tágabb
lakóterem – tisztaság

Rajzoljunk
gyümölcsöket

Szájhigiéné:
fogmosás

Családi szokások

és zöldségeket!

Napirend fontossága

Számoljunk
gyümölcsök-kel!

biológia,
természetismeret,
egészségtan modul,
testnevelés osztályfőnöki óra

1.

Mozgás és mosdás
Ne csak együnk,
táplálkozzunk!

Gyümölcsök nevei
idegen nyelven

Kézmosás: mikor?

Signal program
Táplálkozás:
gyümölcs, zöldség
minden nap
Napirend
Évszaknak megfelelő
gyümölcsök gyűjtése
Közlekedés szabályai

Testi változások
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Élettér kiterjesztése

Lakásrajz

Ember és környezet
kölcsönhatása

Háziállatok és vadon
élő állatok

környezetvédelem
Egészséges
táplálkozása
2.

Állat- és növénykert
látogatás

Sportdélutánok –
Víz és levegő szerepe lehetőleg családdal
életünkben
Időjárás megfigyelés
Dalok az állatokról

Mozogj minden nap!
mozgásformák

Állatok nevei idegen
nyelven

Kapcsolatteremtés,
két nem közötti
különbségek

Természetvédelembe
n az egyén szerepe

Növények ültetése és
ápolása

Otthon és iskola
Döntési helyzetek
Táplálkozási
szokások
Rendszeres
testmozgás
3.

Időtöltési szokások
Mozgáshiány
veszélyei

Korok és kultúrák –
szépségideálok
Sportágak rajzban,
dalban idegen
nyelven
Az ember külső,
belső tulajdonságai

A hely, ahol
találkozhatunk
veszélyes anyagokkal

Az egészség, mint
érték – rajzkiállítás
Egészséges
táplálkozás –
egészséges ételek
készítése,
gyümölcssaláta
Sportnapló vezetése

Napmeleg és napfény
szerepe a
természetben
Öltözködés,
évszakok
Egyensúly és
biztonság-érzet
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Érzelmek, viselkedés
és biztonság
kapcsolata
4.

Egészséges
táplálkozás –
életenergia
Ápolt külső,
tisztálkodási
szabályok
Nyári, téli sportok

Fogalmazás
egészségről,
sportolásról
Sport az
irodalomban,
képzőművészetben
Szabadidő hasznos
eltöltése idegen
nyelven

Mezőgazdasági
Múzeum látogatása
Híres sportemberek –
plakátok
Környezetszennyező
anyagok a
környezetemben –
projektmunka

Ember – állat lakóhely
Egy életút állomásai
Emberi kapcsolatok
típusai
Konfliktushelyzetek
megoldása
Tudatos kapcsolat a
környezettel
Hová megy a
kukásautó?
Veszély – kockázat –
baleset
Rendszeres étkezés –
nassolás
Mozgásformák
5.

Döntési
kompetenciák a
mozgás és a
személyes higiéné
területén
A veszélyes anyagok
fogalmának
tisztázása

Egyéni és csapat
sportágak

Kirándulás egy
víztározóhoz

Kenyeret és cirkuszt!
Olimpiai játékok
története

A víz útja

Főzzünk, vagy
pároljunk!
Olimpiai és
világjátékok zenéje
Napirend idegen
nyelven

Serdülőkori
változások kezdete
Családi
kapcsolatrendszer
Környezet és a
mindennapi élet
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Érzelmek és
viselkedés – helyem
az osztályközösségben
Veszélyes
foglalkozások
6.

Média –
nyilvánosság –
étrend
Mozgás mennyisége
és intenzitása
Az alkohol és a
drogok szerepe
környezetünkben, a
gyerekek életében

Természet védelme
emberi összefogással

Sportbemutató,
versenyek

Ipari áramtermelés

Fittség mérése

Gyógyszerek, házi
patika

Projekt:

WEB lapok:
egészség-megőrzés
Tisztítószerek –
környezetszennyezés

Mit teszünk
környezetünk
védelmében?
Always-program

Különböző országok
ételei
Fűszerek eredete,
használata

Kamaszkor
Barátság,
Önismeret fontossága
Első randevú

Veszély és kockázat
közötti különbség
Értékes és kevésbé
értékes tápanyagok
7.

Test higiéné;
fogszuvasodás

Fizikai
törvényszerűségek a
sportban

Csodák Palotája

Reklámok és hatásuk

Egészségterv
készítése

Szerves anyagok
bomlása

Tervezz egészséges
étlapot!

Sportversenyek
Dohányzási szokások A passzív dohányzás Környezetvédelmi
kémiai összetevői
akciók
Gyógyszerek szerepe
Zene szerepe a
az
Iskolai KRESZ
mindennapokban
Egészségben
Eleink ételei /Krúdy/
Kamaszkori
Plakátok készítése az
változások: lányokalkohol, és a
fiúk
dohányzás ellen
Empátia
Étkezési szokások,
Mindennapos
specialitások - idegen
testmozgás
nyelv
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Egyén és csoport
viszonya a
kockázatok során
Életmód – étrend
8.

Rendszeres
testmozgás
Mozgáskorlátozottak
A dohányzás káros
hatásai
Veszélyes anyagok
közti különbségek
A biológiai nem és
kultúra
Az abortusz

Élelmiszerek –
adalék-anyagok
Figyelemfelkeltő
szórólap készítése
szövegszerkesztővel

Tűzszekerek és a
Küldetés című film
megtekintése
Egészséges ételek
bemutatója, kóstoló

Alkohol - kémia

Stresszoldás sporttal

Idegen nyelven az
egészséges
életmódért

Fogyatékosok sportja

A zene az öröm és
bánat kifejezője

Előadások, tréningek
a veszélyes
anyagokról

Lelkiállapot
tükröződése a
festészetben

„Gondolkodj
globálisan, cselekedj
lokálisan!”
Szemétégetés
Legyen időd
sportolni!

2.8.8 Kommunikáció
 Iskolán belül
Munkaértekezletek, faliújság, DÖK rendszere, egyéni beszélgetések
 Iskolán kívül
Tájékoztató füzet, faliújság, szülői értekezletek, kábel-tv, kerületi újság
2.8.9 Minőségfejlesztés
- Az egészségnevelési programunk pedagógiai céljai, feladatai, illetve előírt
követelményei határozzák meg azokat a tartalmakat, melyeket ellenőrizni kívánunk.
Ellenőrizzük és értékeljük az értékmegőrzés, - teremtés, - átadás mértékét,
eredményességét, a példamutatást, az együttműködést, a folyamatosságot, a
továbbképzéseken való részvételt, az önképzés mértékét, a szabadidős programokon
való részvételt, stb.
- Törekszünk arra, hogy az iskolai élet valamennyi területét számba vegyük, és azt
ellenőrizzük.
- Az egészségneveléssel kapcsolatos ellenőrzés, mérés, értékelés rendszerünket az IMIP
tartartalmazza.
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- Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja – Magyar Közlöny 2003.
/38. Sz.
- Buda Béla: Mentálhigiéné – ANIMULA Kiadó, Bp. 1994
- Dr. Rácz József: Prevenciós programok értékelése – ISM, 2001
- Jelentés a magyarországi droghelyzetről – GYISM, 2001
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- Ewwles – Simnett: Egészségfejlesztés, Medicina Kiadó, Bp. 1999
- Dr. Aszmann Anna: Egészségvédelem az oktatásban – Anonymus Kiadó Bp. 2000
- Fehérné Mérey Ildikó: Mozgás és egészség – Útmutató Tanácsadó és Kiadó Kft.
1990
- Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek tanári kézikönyvei 1-12.
Osztály
- Az iskolai drogstratégia kialakítása és módszertana OM 2000
- Nagyné Horváth Emília: Egészségtan Helyi kerettanterv Apáczai Kiadó 2001

2.9 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók:
-

ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;
ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat.
ismerjék fel a vészhelyzeteket;
tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható
következményeit;
sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;
ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;
sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.

2. 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 tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit;
a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos
legfontosabb alapismeretekkel.

3. Az
elsősegély-nyújtási
alapismeretek
megvalósításának elősegítése érdekében:
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-

az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági
Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével;

-

tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli
vetélkedőkbe;

-

támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel
foglalkozó továbbképzésen.

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek
tevékenységformák szolgálják:

TANTÁRGY
biológia

kémia

fizika
testnevelés

elsajátítását

elsősorban

a

következő

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK
- rovarcsípések
- légúti akadály
- artériás és ütőeres vérzés
- komplex újraélesztés
- mérgezések
- vegyszer okozta sérülések
- savmarás
- égési sérülések
- forrázás
- szénmonoxid mérgezés
- égési sérülések
- forrázás
- magasból esés

Az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegélynyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a
mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai
egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente egy
alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az
elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.
5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
-

szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó);

-

minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak
az Országos Mentőszolgálat, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági
Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával;

-

évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással
foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók
számára.
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2.10 Pedagógusok helyi intézményi feladatai
2.10.1 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.
Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az
intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse.
Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással
lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.
Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felöli részében a
nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat,
tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el.
A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes
megtartása.
Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek
munkájában.
Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.
A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze.
A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket.
Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.
A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai
szakszerűségének figyelemmel kísérése.

2.10.2 Az alapfeladathoz kapcsolódó további feladatok
A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás


-

Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása.
A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése
(tanmenetek, éves programok).
Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra.
A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a
tanítási órákon
Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon
A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő
módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon.
A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási
órákon és a különféle iskolai foglalkozásokon.
Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a
tanítási órákon.
A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében.
A tehetséges tanulók gondozása


-

Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók
részére.
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Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok
önálló szervezése, segítség a szervezésben.
Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön,
bemutatókon.
A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán
belüli versenyekre, vetélkedőkre stb.
A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán
kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb.
A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló
tanulók gondozása, eredményes fejlesztése



-

-

-

-

-

Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a
halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére.
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.
A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra
szoruló tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára.
Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a
halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók körében.
A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása


-

Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás,
kirándulás).
Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi
ünnepség).
Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.
A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös)
programok.
Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel


-

Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése.
Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a
programok szervezésében, részvétel a programokon.
Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben,
részvétel a kirándulásokon, táborokon.
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Munkafegyelem, a munkához való viszony



-

A munkaköri kötelességek teljesítése.
Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben.
Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása.
Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása.

Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség
tevékenységében



-

Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban.
Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban.
Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása.
Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása.
Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés


-

Továbbképzéseken való részvétel.
A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak.
Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról
kiadványokban.

folyóiratokban,

Az iskolai munka feltételeinek javítása


-

Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel.
Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába.
Az iskolai alapítvány működésének segítése.
Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása
(innováció).
Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése.
Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása.

 Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítés és végrehajtásában
- Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában.
- Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében.
- Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában.
Aktív részvétel a tantestület életében


-

A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának,
beilleszkedésének segítése.
Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek
szervezésében, a szervezés segítése.
Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein.
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A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése.
Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken.
Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről,
eredményeiről a helyi médiában.
Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe.
Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe.
A kerület rendezvényein, eseményein való részvétel.
Aktív részvétel, tisztségek vállalása a kerület társadalmi, kulturális, sport, stb.
életében, civil szervezeteiben.
A vezetői feladatok ellátása


-

Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében.
Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés,
értékelés) lelkiismeretes ellátása.
A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása.
Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal


-

A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása.
Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés
a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé.
Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek.
Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a
pedagógus kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok
elfogadása).

2.11 Az osztályfőnöki munka / közösségi nevelés tartalma, az osztályfőnök feladatai
2.11.1 Az osztályfőnök feladatai
-

-

Megfelelő magaviseletű; az iskolai 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
kialakítást és elfogadását.
Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős
programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez.
Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra.
Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit.
Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel.
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.
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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 az éves intézményi
munkaterv szerint 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 fogadó órákat szervez.
Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal.
Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a
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.
A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli
figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti.
Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására.
Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat az
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.
Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a
pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel.
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.
Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről.
Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal
szemben.
Kitölti és vezeti az E-naplót hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség esetén
gondoskodik azok pótlásáról.
Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat.
Tanév közben folyamatosan ellenőrzi az E-napló vezetését (érdemjegyek, egyéb
beírások, szülői közlendők).
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Figyelemmel kíséri
szakszerűségét.

-

az

Pedagógiai program
osztály

tantermének

gondozottságát

és

pedagógiai

Osztályfőnöki felelősségek:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárás-rendszer
szellemében, az SZMSZ-ben és a Házirendben meghatározottak, és az iskolai
dokumentumok (pl. éves munkaterv) betartásával végzi.
Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás-rendszerét.
Személyes felelősséggel tartozik
dokumentumok pontos vezetéséért.

a

tanulókkal

kapcsolatos

adatok,

tanügyi

Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási
terv/tanmenet.
Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért.
Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat.
Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait.
Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás).
A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek vagy
helyettesének.

Adminisztrációs jellegű feladatok:

•
•
•
•
•
•

•

A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, statisztikai
adatokat szolgáltat.
Kitölti a törzslapot, bizonyítványokat, értesítőket.
A KRÉTA E-naplóban a haladási napló kitöltésének ellenőrzése, a szaktárgyi
órabeírások (tananyag, sorszám) hetente történő ellenőrzése és a hiányok pótoltatása
(szükség esetén az iskolavezetés értesítése).
Az érdemjegyek beírásának és az osztályozó napló /E-napló kitöltésének ellenőrzése.
Nyomon követi az E-naplóba történt bejegyzéseket, azok következményeit. és
ellenőrzi a pedagógusok által beírt érdemjegyeket.
A tanulói hiányzások igazolása, összesítése. A Házirend előírásai szerinti értesítéshez
rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét, módját, a vezetőknek jelzi az
osztályozhatóság veszélyeztetését, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók
tanulmányi előmenetelét. szükség esetén elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti
a szülőket.
A Házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén
elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket.
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Elektronikus üzenetben, (E-napló) vagy egyéb módon értesíti a szülőket a tanulóval
kapcsolatos problémáról.
Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását,
adataiban bekövetkező változásokat.
Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs
továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja.

teendőket,

Rendszeresen ellenőrzi az E-naplóba történt bejegyzések szülői tudomásulvételét.
Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos tanulókról.
Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat,
segítséget nyújt számukra.
Segíti, nyomon követi és adminisztrálja osztálya orvosi vizsgálatait.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit,
javaslatait a tanártársai elé terjeszti.
Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket.
Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait.

Irányító, vezető jellegű feladatok:

•
•

•
•
•
•
•
•

Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program hatáskörébe
utal.
A helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen osztályfőnöki órát tart. Az
osztályfőnöki óra tartalma és vezetése, mint a pedagógiai munka kiemelt színtere az
osztály éves tanmenete alapján valósul meg, amely során a tanulók tanulmányi
eredményeinek a nyomon követése mellett, évente több alkalommal, változó
tematikával, releváns társadalmi témákat is érintve saját maga, vagy meghívott
előadókkal foglalkozásokat tart.
Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére,
egyéni fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó
képességük fejlesztésére.
Együttműködve az osztály tanulóival segíti a tanulóközösség kialakulását.
Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az
évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira.
A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi
tájékoztatót, az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal.
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
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Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi
osztálya szabadidős foglalkozásait.
Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói számára. Ezek
tervéről, programjáról és tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy/és
helyettesét, valamint a szülőket.
Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő munkálataiban és a
rendezvényeken.
Folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására, a
jeles napokról, ünnepekről való megemlékezésre
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatáskörében is
jutalmazza (pl. osztályfőnöki dicséret).
Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet.
A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős
foglalkozásokat is értékeli, kialakítja bennük a reális önértékelés igényét.

Szervező. összehangoló jellegű feladatok:

•
•
•
•
•
•
•
•

Segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában.
Ennek érdekében tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, osztályban,
egyéb közösségben elfoglalt helyéről, életviteléről, környezetéről.
Kapcsolatot tart az intézményben működő civil szervezetekkel. A nevelési folyamat
tervezésében a civil szervezetek szerepét, közreműködését segítő eszközként használja
(pl. iskolai alapítvány).
Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel vesz részt annak
szervezésében, tervezésében, irányításában.
Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók
felzárkóztatását.
Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására.
A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai
eredményeket, valamint a Szakértői Bizottság véleményét és javaslatát az osztályban
tanító pedagógusokkal ismerteti, ezeket közösen elemzik, és a továbbhaladási célokat
meghatározzák.
Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó
nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. logopédus,
pszichológus, gyógytestnevelő, stb.).
A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében
együttműködik a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott kollégával, gondoskodik
számukra szociális és tanulmányi segítség nyújtásáról.
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Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, szükség esetén részt vesz
esetmegbeszéléseken.
Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat.
Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában.
Szükség esetén — az intézményvezető hozzájárulásával — az osztályban tanító
tanárokat és az érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze.
Szükség szerint családlátogatásokat végez.
A Munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, illetve fogadóórát
tart.
Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a gyermek pedagógiai jellemzését a
gondviselőkkel egyezteti, továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatja őket, tanácsot ad
és segítséget nyújt felvételi jelentkezésükhöz, tudatosan fejleszti az életpálya
kompetenciákat.
A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy
helyettesét.
Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a
szülőkkel.
Tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét,
megbeszéli velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes
tanulók fejlesztésére vonatkozóan.
Az osztályozó konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az
osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok
átlagától a tanuló kárára.
Közreműködik a tankönyvrendelés folyamatában
Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában.
Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési
stb. feladataira.
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2.11.2 Az osztályfőnöki munka tervezése

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított
osztályfőnöki munkaterv alapján végzi.
Az osztályfőnöki munkaterv felépítése
a) A tanév elején összeállított munkaterv
- Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.
- Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról.
- Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki/közösségi nevelés órák éves terve).
- Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban.
- Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői
értekezletek tervezett témái.
- Az osztály diákközösségének vezetői.
- Az osztályban működő szülői szervezet vezetői.
b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán
- Első félévi és tanév végi osztálystatisztika.
- Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.
- Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről.
2.11.3 Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról
- Tanulók száma, ebből leány
- Állami nevelt (gondozott)
- Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
- Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló
- Sajátos nevelési igényű tanuló
- Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló
- Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanul
- Az iskolába járás alól felmentett tanuló egyéni munkarend szerint tanuló
- Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók
- Más településről bejáró tanuló
- Nem magyar állampolgár
- Évfolyamismétlő
Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról
- Tanulók száma
- Osztályozott tanulók száma és aránya
- Osztályozatlan tanulók száma és aránya
- Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga
- Az osztály tanulmányi átlaga
- Kitűnő tanulók száma és aránya
- Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén
- Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén
- Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén
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Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya
Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya
Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya
A bukások száma tantárgyanként
A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei
Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és az
elért helyezések)
Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók száma
és az elért helyezések)
Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői
 A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények (magyar,
matematika)
 Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján
 A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett tanulók száma
és aránya
 A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett tanulók
száma és aránya
 A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett tanulók
száma és aránya
 Továbbtanulás iskolatípusok szerint
 Középfokú iskolákba felvett tanulók száma és aránya
 Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya

A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési
szempontjai az első félév és a tanév végén
- Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya, új
tanulók, távozók).
- Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális
elvárásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi
munka).
- A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei).
- Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája.
- Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási
nehézségekkel küzdő tanulók).
- A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények
felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel).
- A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői értekezletek tapasztalatai, a
szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával).
- Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat:
 Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban?
 Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban?
 A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek?
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2.11.4 Az osztályfőnöki órák / közösségi nevelés témái
a) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki
óráin / közösségi nevelés órákon
- A házirend szabályainak megbeszélése.
- Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése.
- Balesetvédelmi,
tűzvédelmi,
katasztrófavédelmi
szabályok
ismertetése,
visszakérdezése.
- Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása.
- Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése.
- Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek
megbeszélése.
- A kerékpáros közlekedés szabályai.
b) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák
- Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkohol- és
kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higiénia; a
szexuális fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő)
segítségének igénybe vételével.
- Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás
baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes
módja.
- Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati
elsajátítása céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő)
segítségének igénybe vétele.
- Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második félév
végén.
- Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről október 23-án és március 15-én.
- Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatainak emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak
emléknapjáról, a Föld napjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról.
- Megemlékezés az iskola névadójáról.
- Osztálykirándulás előkészítése.
c) Az osztályfőnöki órák / közösségi nevelés tananyaga, tematikája évfolyamonként
5. évfolyam

Tananyag: Tanuljunk tanulni Ötödikbe léptünk, házirend, tisztségek. A tanulást is
tanulni kell. Nehéz és könnyű tantárgyak. Eredményes tanulás az 5. osztályban.
Követelmény: A tanulás kötelesség. Gazdálkodás az idővel. A tanulást is tanulni kell. Ami
érdekel, amit szívesen csinálok.
Tananyag: Személyiségünk Önismeret, öntudat, önbizalom. Az ember értéke. Szokás,
szenvedély.
Követelmény: Önismeret fejlesztése, osztálytársak közti bizalom, a támogató légkör
megerősítése. A dohányzás szenvedélybetegség jellegének tudatosítása.
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Tananyag: Test és lélek Az egészség értéke életünkben. Hogyan élhetünk egészségese.
Testkultúra (testedzés, pihenés, öltözködés). Életrend, életritmus. Szabadidő helyes
felhasználásáról.
Követelmény: Testünk iránti felelősségünk. Testi-lelki egészség legfontosabb
összefüggései.
Tananyag: Tudni illik Az étkezés illemtana. Öltözködés, kultúrája. Szórakozás illemtana:
színház, mozi, hangverseny, diszkó, kirándulás, sport, játék, strand.
Követelmény: Alapvető viselkedési normák gyakoroltatása, betartása, megkövetelése.
Tananyag: Családi élet Alkalmazkodás a családban. Egymás iránti figyelem a családban
(hétköznapok, ünnepek).
Követelmény: A család életre szóló érzelmi háttér, erőforrás szerepének tudatosítása. Az
egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása.
Tananyag: Közlekedés Gyalogos közlekedés kisebb, nagyobb településen.
Tömegközlekedési lehetőségek. Kerékpáros közlekedés. Idénybalesetek.
Követelmény: Kövesse a közlekedés helyes magtartási szokásait! Ismerje a városi és
vidéki közlekedésben lévő különbségeket! Ismerje a gyalogos és tömegközlekedés
szabályait!
6. évfolyam
Tananyag: Gondolkodás, kommunikáció, tanulás Problémamegoldás, tanulás,
emlékezet. Intelligencia, okosság, bölcsesség. Megismerés, tudás.
Követelmény: A beszéd és a gondolkodás összefüggései. Értékelje a tudást, a lelkierőt, és
az egyéb szellemi képességeket!
Tananyag: Személyiségünk Ember voltunk általános vonásai, egyediségünk. Örökletes
adottságok: testi alkat, ösztönök, temperamentum, képességek, tehetség. Szokás és
szenvedély: jó és rossz szokásaink.
Követelmény: Képesség a másik ember személyiségének tiszteletére és megértésére, a
helyes önismeret kialakítására, önmaga felvállalására, mások bírálatának segítségként való
elfogadására. Legyen képes felismerni az örökletes tényezők szerepét a jellem
kialakulásában!
Tananyag: Test és lélek Test és lélek egysége. Egészséges életmód, testkultúra,
mentálhigiénia. Növekszem, változom.
Követelmény: Helyezze el önmagát a saját korcsoportjában, felismerve ebből adódó
jellemzőit! Ismerje az ember életszakaszainak főbb általános jellemzőit.
Tananyag: Tudni illik Találkozás, üdvözlés. Megszólítás, bemutatkozás, társalgás.
Telefonálás illemtana. Vendégségben, vendéglátás. Pontosság, pontatlanság.
Követelmény: Alapvető magatartási normák ismerete.
Tananyag: Családi élet Személyi higiénia: testápolás, bőrápolás, ruha váltása. Nemi érés,
nemi higiénia. Környezet tisztántartása: otthon, osztályban. Állatokkal a lakásban.

129

Pedagógiai program

Követelmény: Tudja önmagát, környezetét tisztán tartani! Tudja, hogy a tisztaság az
egészséges élet alapfeltétele!
Tananyag: Közlekedés Kerékpáros közlekedés korábban megismert szabályainak
bővítése. Közlekedési jelzések, továbbhaladási algoritmusok leírása. Tömegközlekedés
(országúti, vasúti, városi).
Követelmény: Ismerje az alapvető közlekedési szabályokat. Ismerje a kerékpár biztonsági
felszereléseit!
7. évfolyam
Tananyag: Test és lélek Egészség, betegség, fogyatékosság. Egészséges életmód
testkultúra, mentálhigiénia. Veszélyeztető tényezők. Az egyén és a drogok. A drogok és a
médiák. A reklám hatása.
Követelmény: Ismerje fel a test és lélek összefüggéseit! Legyenek ismeretei a káros
szenvedélyek veszélyeiről és elkerülésük módjáról!
Tananyag: Személyiségünk Örökletes adottságok: testi alkat, ösztönök, temperamentum,
képességek, tehetség. A tanulás szerepe: sajátos szokások, ismeretek, világlátás, hobbik,
örömök, félelmek. A nevelés szerepe: példaképek, jutalmazások, büntetések.
Követelmény: Tudja, hogy minden ember egyedi, hogy énünk egyes összetevői örököltek,
mások megszerzettek! Ismerje fel a tanulás jelentőségét a jellem alakulásában!
Tananyag: Pályaorientáció Képességek: térbeli gondolkodás, nyelvi kifejezőképesség,
számolási képesség, fizikai teherbírás, kézügyesség, ötletgazdagság, kapcsolatteremtés.
Képesség és teljesítmény összefüggése. Önismeret testi, lelki, szociális és szellemi
szempontjai. Munkahelyi ártalmak és a stressz. A munkanélküliség állapota, folyamata, az
átképzés. Pályaválasztási alapfogalmak: pálya, szakma, foglalkozás, beosztás, munkakör,
képesítés, képzettség. Érdeklődés, érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Szabadban
dolgozni, testi erőt kifejteni, technikai feladatokat ellátni, tiszta környezetben dolgozni,
szellemi munkát végezni stb.
Követelmény: A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a
képességek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a
testi adottságok, a szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes
munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség
állapotát, az átképzés szükségességét. Értelmezni a pályaválasztási alapfogalmakat.
Azonosítani az érdeklődési területeket és elmondani azok szerepét a pályaválasztásban.
Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban.
Tananyag: Közlekedés A KRESZ szabályai. Az elsősegélynyújtás szabályai.
Veszélyhelyzetek kialakulása.
Követelmény: Előrelátással hárítsa el a veszélyhelyzetek kialakulását! Alkalmazza a
KRESZ szabályait különös tekintettel: rendőri karjelzések, behajtani tilos, kerékpárút,
főútvonal!
Tananyag: Tudni illik Fiúk és lányok, megismerkedés, udvarlás. Társalgás illemtana.
Hogyan? Miről? Kamaszszerelem.
Követelmény: Helyes viselkedési formák tudatosítása.
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Tananyag: Személyiségünk Önmegfigyelés, önismeret, önnevelés: tapasztalat
önmagamról és másokról. Elismerés, bírálat, építő, romboló. Érdeklődés, célok, akarat,
énideál, értékek. Önérzet, önbizalom, önszeretet, szégyen, kisebbségi érzés. Önfegyelem,
akaraterő, felelősség. Különbözőségek és hasonlóságok. A másik egyediségének,
másságának elismerése, tisztelete. A másik megismerése. Kommunikáció. Vitatkozás,
versengés, kompromisszumok. Jellem-lelki tulajdonságok. Szokások, tudás, erkölcs,
világnézet. Intelligencia, okosság, bölcsesség, kreativitás. Büszkeség, gőg, méltóság,
önzés, önzetlenség. Nyitottság, kíváncsiság. Az ember, mint értékelő lény. Az értékelés
szempontjai. Az értékelés nehézségei. A legfontosabbnak tartott értékek. Az ember, mint
erkölcsi lény. Választás és döntés, szándék és tett. A rossz, a hibázás és a bűn. Az
erkölcsös cselekedet (jót jól). Mozgatóink. Meghatározottságaink, gyökereink. Vágy,
szükséglet, lehetőség, igény. Érdekek, értékek, normák. Beállítódás, magatartás és
viselkedés. Empátia, tolerancia. Az egyes ember fejlődése. Életkorok jellemzői.
Követelmény: Tudjon érvelni az önuralom, önnevelés, önismeret fontossága mellett!
Legyen képes érvelni a másik személyiségének tisztelete mellett! Legyen nyitott az
értékek felismerésére és elfogadására! Legyen képes a meggondolt véleményalkotásra,
mások józan, igazságos megítélésére! Legyen képes fontos helyzetekben a választási
lehetőségek mérlegelésére, indokolni mások és önmaga hibás és jó döntéseit! Legyen
képes felfedezni a különböző viselkedések és döntések mögött meghúzódó mozgatókat!
Ismerje az egyes életszakaszok főbb jellemzőit!
Tananyag: Pályaorientáció Képességek, munkahely, munkanélküliség. Térbeli
gondolkodás, nyelvi kifejezőképesség. Számolási képesség, fizikai teherbírás,
kézügyesség, ötletgazdagság és kapcsolatteremtési képesség. A képesség és teljesítmény
összefüggése. Az önismeret testi, lelki, szociális és szellemi szempontjai. A munkahelyi
ártalmak és a stressz. A munkanélküliség állapota, folyamata, az átképzés. Megbeszélés,
vita, szituációs gyakorlatok, kérdőív, gyűjtőmunka.
Követelmény: A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a
képességek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a
testi adottságok, a szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes
munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség
állapotát, az átképzés szükségességét.
Tananyag: Pályák megismerése, pályaválasztási dokumentumok A pályák
megismerésének lehetőségei: Pályaképek, pályatükrök, pályaismertetések, foglalkozás
leírások. Pályaszintek, egymást helyettesítő pályaajánlatok. Pályaalkalmasság,
továbbtanulási lehetőségek. A pályaválasztás dokumentumai, ismeretforrások.
Videofelvételek elemzése, pályatabló készítése, riportok készítése, elemzése. Érdeklődés,
érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Érdeklődési területek: Szabadban dolgozni,
növényekkel, állatokkal foglalkozni, emberek között dolgozni. testi erőt kifejteni,
formákkal, vonalakkal dolgozni, kézi erővel, szerszámmal dolgozni. Technikai feladatokat
ellátni, irodában dolgozni, embereken segíteni, eladni, vásárolni. Tiszta környezetben
dolgozni, gépeket szerelni és javítani, elektromos készülékekkel dolgozni, építőiparban,
laboratóriumban dolgozni. Érzelmi viszonyulás és a motiváció szerepe a
pályaválasztásban. Megbeszélés, vita, szituációs gyakorlatok, öndefiníciós folyamatok
támogatása.
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Követelmény: A tanuló tudja: Azonosítani az érdeklődési területek és elmondani azok
szerepét a pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban.
Tananyag: Családi élet Családtervezés, házasság, családi célkitűzések. Generációk
kapcsolata, egymás segítése. Családi szabadidő szervezés.
Követelmény: Legyen képes életvitele tudatos alakítására! Legyen fegyelmezett,
segítőkész! Tudja szabadidejét kulturáltan hasznosítani! Legyen tájékozott nemzeti,
vallási, családi ünnepekről! Tudjon ezek hagyományainak megfelelően viselkedni!
d) Választható témák az osztály összetételétől, neveltségi szintjétől függően
- A tanulást is tanulni kell
- Tanulást segítő tevékenységek
- Egészséges életrend
- A helyes napirend kialakítása
- A család: a nagyszülők, a szülők és a gyerekek közössége
- Ünnep a családban
- Az ünnepek szerepe az emberek életében
- Ismerem-e önmagam?
- A megismerés forrásai
- Baráti kapcsolatok
- Részvétel a házi munkában
- A nyári szünidő tervezése
- A tanulási szokások, a gazdaságos tanulás
- Fiúk és lányok barátsága
- A helyes viselkedés, a helyes beszéd, az udvariasság
- Igazmondás, hazugság
- A serdülők biológiai és higiéniai problémái
- Fejlesztő játékok tanulása
- Tudni illik, hogy mi illik
- Illemtan a gyakorlatban
- Lakásunk kultúrája
- Pályaválasztásra készülünk
- Önállóság a tanulásban
- Konfliktusok az osztályban
- Igaz barátok az osztályban
- A kulturált magatartás szabályai
- Viselkedés ünnepi alkalmakkor
- Bírálat, önbírálat
- A család funkciói
- Konfliktus a családban
- Fizikai és szellemi munka
- A pénz szerepe életünkben
- Ápolt, divatos megjelenés
- Hogyan rendezném be otthonomat?
- A vendéglátás illemtana
- A határainkon túl élő magyarság
- Testápolás, szépségápolás a serdülőkorban
- Az étkezési kultúra
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Az iskolaválasztás gondja
A család pályaválasztási elképzelései
Diákönkormányzat az osztályban és az iskolában
Törekvés a harmonikus életre
Jövőnkre készülünk
Harcban önmagunkkal
Bizonytalankodók az iskola- és a pályaválasztásban
Ügyintézés a mindennapokban
Barátság, szerelem, szexualitás
Házasság és család, a felbomló család
Hétköznapok és ünnepek a családban
Korunk jellemző betegségei
A fiatalkori bűnözés
A hivatalos helyen való viselkedés illemtana
Különféle tanulási módszerek
A jó időbeosztás, a helyes napirend
Közösségfejlesztő játékok
A kulturált viselkedés alapjai, illem
Ismerős, haver, barát
Kapcsolatok a másik nemmel, a nemi érés tudatosítása
Árulkodás, becsület, "betyárbecsület"
Hazugság, elhallgatás, igazmondás, becsületesség
Közlekedési szabályok, utazási illemtan
Színházlátogatás: viselkedés az előadáson, az élmények megbeszélése
Megjelenés, öltözködés
A sport szerepe az egészséges fejlődésben
Helyem a családban, szüleink tisztelete
Egészséges életmód rend, tisztaság, higiénia, korszerű táplálkozás
Veszélyes anyagok (alkohol, dohányzás stb. egészségkárosító hatása)
Az olvasás szerepe, fontossága, az olvasás élménye
A televízió műsorok, a videó-filmek helyes megválasztása
Ünnepek, az ünnepnapok szükségessége
Iskolai hagyományok megismerés
Fiú-lány kapcsolat, barátság, szerelem, a férfi, és a női szerepek.
Szerelem és házasság
Generációk együttélése, szüleink, nagyszüleink.
Az idős emberek tisztelete, segítése, a kötelességtudat fejlesztése
Családi hagyományok, ünnepek
A vallások szerepe életünkben, sokfélék vagyunk, tolerancia
Viselkedés iskolában a tanórán, iskolai rendezvényeken, utcán, közlekedési
eszközökön, színházban, étteremben, szórakozóhelyen
A munka az ember alapvető létformája, a munka értelme, megbecsülése
Megélhetés, gazdálkodás, jólét
Vitakultúra fejlesztése, a véleményalkotás szabadsága
Nemzeti azonosságtudat, nemzeti hagyományaink, történelmünk, jelképeink
Helyünk Európában
Miért tanulunk? Pályaválasztás, szakmák, foglalkozások, hivatások
Az információszerzés lehetőségei
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Családi munkamegosztás, segítés otthon
A családi költségvetés ismerete, az előrelátó pénzgazdálkodás
Szabadidő értelmes, hasznos eltöltése (olvasás, rendszeres sportolás, zenetanulás, tánc,
képzőművészet stb.)
Környezetünk kulturáltsága, növények, állatok gondozása
Egészség, betegség. Egészségünk iránti felelősség kialakítása

A környezeti nevelés, fenntarthatósághoz kapcsolódóan:
-

Gyakorlati környezetvédelem és hasznos tevékenység
Szelektív hulladékgyűjtés
A környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerése és megőrzése
Környezeti felelősség, környezet-etikus magatartás
Klímaváltozással és a tudatos fogyasztással kapcsolatos szempontok
Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, takarékos használata
Megújuló energiaforrások használata
Az ember, mint erőforrás

Pályaválasztás, pályaorientációhoz kapcsolódóan:
-

Személyes jövőtervezés, életpálya építés
Pénzügyi tudatosság, tudatos önfejlesztés
Pályaorientációs napok tartása

2.12. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI
A vizsgaszabályzat célja
Szabályozza az intézményben tehető vizsgák rendjét.
A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
 osztályozó vizsgákra,
 különbözeti vizsgákra,
 javítóvizsgákra,
 pótló vizsgára vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
 aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
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Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója
különbözeti vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá a pedagógusokra és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.
Az értékelés rendje: az értékelés rendjét a helyi tanterv alapján a munkaközösségek határozzák
meg.
A vizsgatárgyak részei és követelményei: A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő,
az adott évfolyamra vonatkozó tananyag.
. A tanulmányok alatti vizsgák intézményünkben a következők lehetnek:
Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
- osztályozó vizsga,
- pótló vizsga,
- javítóvizsga
- különbözeti / beszámoltató vizsga.

A tanuló tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos szabályok
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban
a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú
tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
c) a 20/2012. (VIII.31 ) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél
többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független
vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
Egy osztályozó vizsga - a b) pontban meghatározott kivétellel - egy adott tantárgy és egy
adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló
osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.
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A vizsgázó pótló vizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról
neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel
eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a
vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető
vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató engedélyezheti, hogy
a vizsgázó a pótló vizsgát az adott vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők.
A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus
15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet
 Idejéről az intézményvezető a tanulót és annak szüleit írásban értesíti, és figyelmezteti
őket arra, hogy a javítóvizsga indokolatlan elmulasztása osztályismétlést jelent. A tanuló –
előzetes jelentkezés nélkül – bizonyítványával jelenik meg a vizsgabizottság előtt.

A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell
kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban,
osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon
belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év
során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő
jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.
Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni
kívánja.
Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási
intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott
tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független
vizsgabizottság előtti vizsga esetén az illetékes kormányhivatal vezetője a vizsgázó - kiskorú
vizsgázó esetén a törvényes képviselő - írásbeli kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó az
előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni.
Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége
alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki
jogosult az adott tantárgy tanítására.
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A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű
megtartásáért.
. A kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete
szerint taníthatja.
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.
Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára,
amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését
követően a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően - így különösen rajz, műszaki rajz,
festmény, számítástechnikai program formájában - kell elkészíteni.
A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő
tantárgyanként általános iskolában maximum hatvan perc.
Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a
vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni.
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye
alapján
a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb
harminc perccel meg kell növelni,
b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott
segédeszközt használja,
c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet
megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc
pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga - szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával harmadik vizsgaként is megszervezhető.
Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga.
Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani
a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de
gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a
feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több.
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Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének
értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez
esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért
pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek
alapján kell kiszámítani.
Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább
tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató engedélye
alapján
a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,
b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le,
Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a
vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek
megfelelő tételeket kell kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló
időt tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legfeljebb tíz
perc pihenőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön
helyiségben, vizsgáztató tanár felügyelete mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat
elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére
a vizsgáztató tanár felolvassa.
A gyakorlati vizsgarész szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgy helyi tantervben
meghatározott követelményei eltérő rendelkezést nem állapítanak meg.
A gyakorlati vizsgafeladatokat - legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal - az iskola
igazgatója hagyja jóvá.
A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál helyben
meghatározott idő áll a rendelkezésére.
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal
szervezi.
A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző
harmincadik napig, a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében
meghatározott esetben az engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha
osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni
tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az
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iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az
első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.
A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon
belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt
független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a
kormányhivatalnak.
A tanuló félévi osztályzatáról a szülőt a Kréta rendszeren keresztül értesíteni kell.
Ha a tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, a tanuló osztályzatát az év végi
bizonyítványban is fel kell tüntetni.
Ha a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátó iskola helyi tanterve,
szakmai programja az évfolyam követelményének teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb
időt határoz meg, a félévi osztályzatot a megnövelt tanítási idő felénél, az év végi osztályzatot
pedig a tanítási idő végén kell megállapítani.
A tanuló ismereteinek a vizsgának nem minősülő évközi számonkérésekor a sajátos nevelési
igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató engedélyezi az írásbeli beszámoló
szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. A
sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanuló esetében biztosítani kell az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz
használatát és a hosszabb felkészülési időt.
Ha a tanuló a tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján egyéni munkarend
keretében tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. Az
egyéni munkarend keretében tanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. Az
iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőt az egyéni munkarenddel rendelkező
kötelességeiről és jogairól. Az egyéni munkarenddel rendelkező kérelmére részt vehet a
tanórai vagy egyéb foglalkozásokon, valamint felvehető a napközibe és a tanulószobai
foglalkozásra. Ezen kérelmekről az iskola igazgatója dönt.
Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján tanulmányait egyéni
munkarend keretében folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről,
érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, a felkészítést végző pedagógusokról a
szakértői véleményben foglaltak szerint az az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói
jogviszonyban áll. Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról
a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló
esetén a pedagógiai szakszolgálati intézménynek,
b) sajátos nevelési igényű tanuló esetén az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori
hálózatnak kell gondoskodni.
Ha a tanuló az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 89. §
szerinti általános járóbeteg szakellátásban, vagy az Eütv. 91. § szerinti általános fekvőbeteg
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szakellátásban résztvevő szakorvos által kiadott vélemény szerint tartós gyógykezelésben
részesül és emiatt a mindennapos iskolába járási kötelezettségét nem tudja teljesíteni, egyéni
munkarend keretében folytatja tanulmányait. Az iskola köteles gondoskodni a tanuló
felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról.

Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait
az évfolyam megismétlésével folytathatja.
Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi
követelményeknek, mert az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott, az
engedélyezett határidő lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja.
A tanuló bizonyítványának kiadását az iskola semmilyen indokkal nem tagadhatja meg.
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban
szereplő szabályok szerint kell megszervezni.
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 helyi tanterv tartalmazza. A szakmai munkaközösségei,
illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg a helyi
tanterv életbelépésének megfelelően évente felmenő rendszerben:
A követelmények elfogadásáról a nevelőtestület dönt.
A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy
gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:
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TANTÁRGY

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

GYAKORLATI

VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT

Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Magyar irodalom

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Etika / hit és

SZÓBELI

erkölcstan
Környezetismeret

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Idegen nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Ének-zene

GYAKORLATI

Vizuális kultúra

GYAKORLATI

Technika és

GYAKORLATI

tervezés
Technika, életvitel

GYAKORLATI

és gyakorlat
Digitális kultúra

GYAKORLATI

Testnevelés

GYAKORLATI

Testnevelés és sport

GYAKORLATI
FELSŐ TAGOZAT

Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Magyar irodalom

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Történelem,

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

társadalmi és
állampolgári
ismeretek
Történelem

SZÓBELI

Állampolgári
ismeretek
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SZÓBELI
SZÓBELI

Etika / hit és
erkölcstan

SZÓBELI

Természetismeret
ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Kémia

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Fizika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Biológia,

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Biológia

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Földrajz

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Idegen nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Természettudomány

egészségtan

Ének-zene

GYAKORLATI

Vizuális kultúra

GYAKORLATI

Dráma és színház

GYAKORLATI

Technika, életvitel

GYAKORLATI

és gyakorlat
Technika és

GYAKORLATI

tervezés
Informatika

GYAKORLATI

Digitális kultúra

GYAKORLATI

Testnevelés és sport

GYAKORLATI

Testnevelés

GYAKORLATI

A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a Helyi
tanterv tartalmazza.
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2.13 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei
1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg –
minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a
hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
3. 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.
4.

Ha az intézményünk a kötelező felvételi kötelezettsége után (körzetes tanulók) további
felvételi kérelmeket is teljesíteni tud (körzeten kívüli tanulók), akkor az alábbi rend
szerint veszünk fel tanulókat:
- Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
- Sajátos nevelési igényű tanulók (szakértői bizottság véleménye, kijelölése)
- Testvére már intézményünk tanulója
- Ha a szülő munkahelye munkáltatói igazolás alapján 1 km-en belül található
- Szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő
- Ha a körzetes óvodába járt
- Ha szülője, gondviselője az intézmény dolgozója
- Egyéb körülmények figyelembe vétele
(Abban az esetben, ha az intézményvezető nem minden átvételi kérelmet tud teljesíteni,
az kerül előnybe, akinél a sajátos helyzetből legalább két lehetőség fennáll.)
Amennyiben a felsoroltakon kívül is van férőhely, a felvételre kerülő tanulókat sorsolás
alapján döntjük el.

5. 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.
6. 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.
7. 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.
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8. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.
9. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi
kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között
sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részleteit külön szabályzat
tartalmazza.
10. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében
meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie
azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján
– nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt
követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül
megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot
köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.

3. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE
A diákok nem csak az iskolában tanulnak. Sokféle más forrásból is bőséges tapasztalatok,
ismeretek birtokába jutnak. Ezeket az iskolának számon kell tartania, fel kell használnia
nevelő-oktató

munkájában.

Különösen

fontos

feladata,

hogy

sajátos

eszköz-

és

hatásrendszerével olyan értékrendet közvetítsen, amelyik segít a tanulóknak a spontán hatások
és az őket érő információáradat kezelésében, értékelésében, az elfogadásukról való
döntésekben.
Az iskola célirányosan meghatározott értékrendjének közvetítésében kitüntetett szerepe van:


az iskola légkörének, információforrásokkal kapcsolatos nyitottságának,



a pedagógusok és a tanulók érintkezésének és együttműködésének,



a kortársakkal kialakított magatartási kultúrának,



a szülői házzal kiépített partneri viszonynak, függetlenül a szülők társadalmi és
kulturális hátterétől,



az irányított társadalmi tapasztalatszerzésnek, mely kiterjed a társadalom minél
szélesebb spektrumára,



a spontán szerzett tapasztalatok és tudás feldolgozásának (elemzésének, értékelésének)
és felhasználásának,



különféle élethelyzetek tanulmányozásának (feladathelyzetek, tanulási szituációk,
konfliktushelyzetek, veszélyhelyzetek, versengések, önkiszolgálás, másság jelenléte
stb.),
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az oktatás kultúraközvetítő, értékőrző hatásának, mely kultúra reprezentálja az
országban lakók sokszínűségét.

3.1. Az iskola képzési rendje
Iskolánkban a köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka alapfokú nevelésoktatás szakasza, alsó és felső tagozaton, nyolc évfolyamon valósul meg.
Alsó tagozaton egésznapos iskola működik.
Felső tagozaton napközis / tanulószobai rendszer van.
3.1.1 A választott kerettanterv
Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervre épül.
A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók:
Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára
Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára
Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai
és követelményei megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben
meghatározott tananyaggal és követelményekkel.
3.1.2. A választott kerettanterv alapján kialakított kötelező tanórák rendszere
A tantárgyi struktúrát, az időkeretet és a választható tanórai foglalkozások körét a tartalmi
és szervezeti szabályozást és iskolánk pedagógiai hagyományait figyelembe véve
alakítottuk ki.
A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák
számával egyrészt az ún. alapozó tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy
e tárgyakból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson. Másrészt az
előrehozott, intenzív nyelvoktatás tantárgyi rendszerének kialakításához használtuk fel:
- azért, hogy az angol és német nyelv már 2. évfolyamtól tanítható legyen,
- azért, hogy mindez magasabb óraszámban valósuljon meg.
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3.1.2.1. Alapóraszámok tanulási területenként
Tanulási területek

1.-2.
évfolyam
14

3.-4.
évfolyam
10

5.-6.
évfolyam
8

7.-8.
évfolyam
6

8

8

8

6

0

0

4+1*

5

2

2

2

2

0

2

4

12

6.

Történelem és
állampolgári
ismeretek
Etika / hit és
erkölcstan
Természettudomány
és földrajz
Idegen nyelv

0

2

6

6

7.

Művészetek

8

7

5+1 *

4

8.

Technológia

2

4

4

3

9.

Testnevelés és
egészségfejlesztés

10

10

10

10

0

0

2

2

44

45

53+21*

56

4

4

1*

4

48

49

56

60

Magyar nyelv és
irodalom
Matematika

1.
2.
3.

4.
5.

10.

Közösségi nevelés
Kötelező
alapóraszám
Szabadon tervezhető
órakeret
Maximális órakeret

Megjegyzés*: A dráma és színház, a hon-és népismeret tantárgyak a szabadon választható
órakeret terhére 1-1 órával szerepelnek a Művészetek és a Történelem és állampolgári
ismeretek tanulási területekben. Ezért az 5-6. évfolyamon felhasználható további órakeret 1
*óra.

146

Pedagógiai program

3.1.2.2. Tantárgyak tanulmányi terület szerinti felosztásban
Műveltségi
területek,
tantárgyak

1.évf.

2.évf.

3.évf.

4.évf.

5.évf.

6.évf.

7.évf.

8.évf.

Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv és
irodalom

7

7

5

5

4

4

3

3

4

4

4

3

3

2

2

2

Matematika
Matematika

4

4

4

Történelem és állampolgári ismeretek
Történelem

2

Állampolgári
ismeretek
Hon és népismeret
Etika/hit és
erkölcstan

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

Biológia

2

1

Földrajz

2

1

Természettudomány és földrajz
Környezetismeret

1

1

Természettudomány

2

2

Kémia
Fizika

Idegen nyelv

2

3

3

3

3

Művészetek
Ének-zene

2

2

2

2

2

1

1

1

Vizuális kultúra

2

2

2

1

1

1

1

1

Dráma és színház

1
Technológia
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1

1

Digitális kultúra

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

1

1

1

1

Testnevelés és egészségfejlesztés
Testnevelés

5

Közösségi nevelés
(osztályfőnöki)
Kötelező
alapóraszám
Szabadon tervezhető
órakeret
Maximális órakeret

5

5

5

22

22

22

23

27

26

28

28

2

2

2

2

1

2

2

2

24

24

24

25

28

28

30

30

3.1.2.3. Szabadon tervezhető órakeret felhasználása
1-4. évfolyam (alsó tagozat)
Évfolyam:
Kötelező
alapóraszám
Szabadon
tervezhető
órakeret
Szabadon
tervezhető
órakeret
felhasználása
Maximális
órakeret

1.

2.

3.

4.

22

22

22

23

2

2

2

2

1 óra magyar
nyelv és
irodalom
1 óra
matematika

2 óra idegen
nyelv

2 óra idegen
nyelv

1 óra magyar nyelv
és irodalom
1 óra idegen nyelv

24

24

24

25

5.

6.

7.

8.

27

26

28

28

1

2

2

2

1 óra dráma
és színház

1 óra hon-és
népismeret
1 óra idegen
nyelv

1 óra idegen
nyelv
0.5 óra magyar
nyelv és irodalom

1 óra magyar nyelv
és irodalom
0.5 óra idegen nyelv
0.5 óra matematika

5-8. évfolyam (felső tagozat)
Évfolyam
Kötelező
alapóraszám
Szabadon
tervezhető
órakeret
Szabadon
tervezhető
órakeret
felhasználása
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Maximális
órakeret

0.5 óra
matematika

28

28

30

30

3.1.2.4. Tantárgyi órakeret
Műveltségi
területek,
tantárgyak

1.évf.

2.évf.

3.évf.

4.évf.

5.évf.

6.évf.

7.évf.

8.évf.

6

4

4

3.5

4

4

4

4

3.5

3.5

2

2

2

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és
irodalom

8

7

Matematika

5

4

5
Matematika

Történelem
Állampolgári
ismeretek
Hon és népismeret
Etika/hit és
erkölcstan

Történelem és állampolgári ismeretek

2

1
1
1

Technika és tervezés
Digitális kultúra
Testnevelés
Közösségi nevelés
(osztályfőnöki)

Maximális
órakeret

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1.5
1.5
1.5
1.5
3,5

Természettudomány és földrajz

Környezetismeret
Természettudomány
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz
Idegen nyelv
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház

4

1

2

1

2

3

3

4

1,5
1.5
1.5
1.5
4

2
1

2
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

5

5

5

5

1

1

1

1

28

28

30

30

Művészetek

2
2

2
2

2
2
Technológia

1

1

1
1

Testnevelés és egészségfejlesztés

5

24

5

24

5

5

24

25
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3.1.2.5. A Helyi tanterv felmenő rendszerű bevezetése
1.évf

2.évf.

3.évf.

4.évf.

5.évf.

6.évf.

7.évf.

8.évf.

20202021.
tanév

NAT
m.

NAT
r.

NAT
r.

NAT
r.

NAT
m.

NAT
r.

NAT
r.

NAT
r.

20212022.
tanév

NAT
m

NAT
m

NAT
r.

NAT
r.

NAT
m.

NAT
m.

NAT
r.

NAT
r.

20222023.
tanév

NAT
m

NAT
m

NAT
m

NAT
r.

NAT
m.

NAT
m.

NAT
m.

NAT
r.

20232024.
tanév

NAT
m

NAT
m

NAT
m

NAT
m

NAT
m.

NAT
m.

NAT
m.

NAT
m.

Nat m. – NAT módosított
Nat r. - NAT régi
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TANTÁRGYANKÉNTI HELYI TANTERV
TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK
Óraháló felmenő rendszerben

2020-21. tanév
Heti óraszámok
Tantárgyak

Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Történelem
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek
Állampolgári
ismeretek
Hon és népismeret
Etika/hit és
erkölcstan
Környezetismeret
Természettudomány
Természetismeret
Kémia
Fizika
Biológia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Idegen nyelv
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Technika és tervezés
Technika, életvitel és
gyakorlat
Digitális kultúra
Informatika
Testnevelés (és sport)
Közösségi nevelés
(osztályfőnöki)

Összesen

1.évf.

2.évf.

3.évf.

4.évf.

5.évf.

6.évf.

7.évf.

8.évf.

8

7

6

6

4

4

4

4

5

4

4

5

4
2

4

4

4

2

2

2

1

1

1

1
2

2
1

4
1
1

2
1
4
1
1

1
2
4
1
1

1

1

5

2
5

1
5

2
5

1

1

1

1

28

28

31

31

1

1

1

1

1

1

1

1
2

2

2
2

2
2
2

3
2
2

4
2
2

1

1

1

1

3
2
1
1
1
1

5
24

5
25

5

5

25

27
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Éves óraszámok

Tantárgyak

Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Történelem
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek
Állampolgári
ismeretek
Hon és népismeret
Etika/hit és
erkölcstan
Környezetismeret
Természettudomány
Természetismeret
Kémia
Fizika
Biológia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Idegen nyelv
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Technika és tervezés
Technika, életvitel és
gyakorlat
Digitális kultúra
Informatika
Testnevelés (és sport)
Közösségi nevelés
(osztályfőnöki)

Összesen

1.évf.

2.évf.

3.évf.

4.évf.

5.évf.

6.évf.

7.évf.

8.évf.

288

252

216

216

144

144

144

144

180

144

144

180

144
72

144

144

144

72

72

72

36

36

36

36
72

72
36

144
36
36

72
36
144
36
36

36
72
144
36
36

36

36

180

72
180

36
180

72
180

36

36

36

36

1008

1008

1116

1116

36

36

36

36

36

36

36

36
72

72

72
72

72
72
72

108
72
72

144
72
72

36

36

36

36

108
72
36
36
36
36

180
864

180
900

180

180

900

972
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2021-22. tanév
Heti óraszámok
Tantárgyak

Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Történelem
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek
Állampolgári
ismeretek
Hon és népismeret
Etika/hit és
erkölcstan
Környezetismeret
Természettudomány
Kémia
Fizika
Biológia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Idegen nyelv
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Technika és tervezés
Technika, életvitel és
gyakorlat
Digitális kultúra
Informatika
Testnevelés
Közösségi nevelés
(osztályfőnöki)

Összesen

1.évf.

2.évf.

3.évf.

4.évf.

5.évf.

6.évf.

7.évf.

8.évf.

8

7

6

6

4

4

4

4

5

4

4

5

4
2

4
2

4

4

2

2

1

1

1
2

2
1

2
1
4
1
1

1
2
4
1
1

1
1

1

2
2

2
2
2

1

1

1

1

1

1

3
2
2

4
2
2

1

5
24

5
24

1

1

2

2

3
2
1
1
1

4
1
1
1

1

5

5

25

27
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1
1

1

5

5

1
5

2
5

1

1

1

1

28

28

31

31
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Éves óraszámok

Tantárgyak

Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Történelem
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek
Állampolgári
ismeretek
Hon és népismeret
Etika/hit és
erkölcstan
Környezetismeret
Természettudomány
Kémia
Fizika
Biológia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Idegen nyelv
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Technika és tervezés
Technika, életvitel és
gyakorlat
Digitális kultúra
Informatika
Testnevelés
Közösségi nevelés
(osztályfőnöki)

Összesen

1.évf.

2.évf.

3.évf.

4.évf.

5.évf.

6.évf.

7.évf.

8.évf.

288

252

216

216

144

144

144

144

180

144

144

180

144
72

144
72

144

144

72

72

36

36

36
72

72
36

72
36
144
36
36

36
72
144
36
36

36
36

36

72
72

72
72
72

36

36

36

36

36

36

108
72
72

144
72
72

36

36

36

72

72

108
72
36
36
36

864

180
864

36

36

36
36

180

144
36
36

180

180

900

972
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36

180

180

36
180

72
180

36

36

36

36

1008

1008

1116

1116
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2022-23. tanév
Heti óraszámok
Tantárgyak

Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Történelem
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek
Állampolgári
ismeretek
Hon és népismeret
Etika/hit és
erkölcstan
Környezetismeret
Természettudomány
Kémia
Fizika
Biológia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Idegen nyelv
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Technika és tervezés
Technika, életvitel és
gyakorlat
Digitális kultúra
Informatika
Testnevelés
Közösségi nevelés
(osztályfőnöki)

Összesen

1.évf.

2.évf.

3.évf.

4.évf.

5.évf.

6.évf.

7.évf.

8.évf.

8

7

5

6

4

4

3.5

4

5

4

4

5

4
2

4
2

3.5
2

4

2

1
1

1

1

1

1

1

2
2

2
2
2

2
2
2

1

1

1

4
2
2

1

1

2

2

1

1

1,5
1.5
1.5

2
1
1
2
4
1
1

3
2
1
1
1

4
1
1

1.5
4
1
1

1

1

1

1

1

5

5

5

2
5

1

1

1

1

28

28

30

31

1
1
5
24

5
24

5

5

24

27
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Éves óraszámok

Tantárgyak

Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Történelem
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek
Állampolgári
ismeretek
Hon és népismeret
Etika/hit és
erkölcstan
Környezetismeret
Természettudomány
Kémia
Fizika
Biológia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Idegen nyelv
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Technika és tervezés
Technika, életvitel és
gyakorlat
Digitális kultúra
Informatika
Testnevelés
Közösségi nevelés
(osztályfőnöki)

Összesen

1.évf.

2.évf.

3.évf.

4.évf.

5.évf.

6.évf.

7.évf.

8.évf.

288

252

180

216

144

144

126

144

180

144

144

180

144
72

144
72

126
72

144

72

36
36

36

36

36

36

36

72
72

72
72
72

72
72
72

36

36

36

144
72
72

36

36

72

72

36

36

54
54
54

72
36

108
72
36
36
36

144
36
36

54
144
36
36

36

36

36

36

36

36
72
144
36
36

36
36
180
864

180
864

180

180

864

972
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180

180

180

72
180

36

36

36

36

1008

1008

1080
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2023-24. tanév

(Minden évfolyamra vonatkozik a NAT 2020)

Heti óraszámok
Tantárgyak

Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Történelem
Állampolgári
ismeretek
Hon és népismeret
Etika/hit és
erkölcstan
Környezetismeret
Természettudomány
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz
Idegen nyelv
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Technika és tervezés
Digitális kultúra
Testnevelés
Közösségi nevelés
(osztályfőnöki)

Összesen

1.évf.

2.évf.

3.évf.

4.évf.

5.évf.

6.évf.

7.évf.

8.évf.

8

7

5

6

4

4

3.5

4

5

4

4

4

4
2

4
2

3.5
2

3.5
2
1

1
1

1

1

1

1

1

2
2

2
2
2

2
2
2

3
2
1

1

1

1
1
5

1
1
5

5
24

5
24

24

25
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1

1

2

2

1

1

1.5
1.5
1.5
1.5
3,5
1
1

3
2
1
1
1
1
5

4
1
1

1,5
1.5
1.5
1.5
4
1
1

1
1
5

1
1
5

1
5

1

1

1

1

28

28

30

30
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Éves óraszámok

Tantárgyak

Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Történelem
Állampolgári
ismeretek
Hon és népismeret
Etika/hit és
erkölcstan
Környezetismeret
Természettudomány
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz
Idegen nyelv
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Technika és tervezés
Digitális kultúra
Testnevelés
Közösségi nevelés
(osztályfőnöki)

Összesen

1.évf.

2.évf.

3.évf.

4.évf.

5.évf.

6.évf.

7.évf.

8.évf.

288

252

180

216

1444

1444

126

144

180

144

144

144

144
72

144
72

126
72

126
72
36

36
36

36

36

36

36

36

72
72

72
72
72

72
72
72

108
72
36

36

36

36
36
180

36
36
180

180
864

180
864

864

900

36

36

72

72

36

36

54
54
54
54
54
36
36

108
72
36
36
36
36
180

144
36
36

54
54
54
54
144
36
36

36
36
180

36
36
180

36
180

36

36

36

36

1008

1008

1080

1080

3.2. Az osztályba és csoportba sorolás rendje
Osztályba sorolás rendje
Az általános iskola osztályaiba egyrészt a szülők kérését figyelembe véve (választott
pedagógusok) lehet bekerülni, másrészt a tanulók egyéni érdeklődése, érdeke szerint.
Az iskolának van utcák szerinti beiskolázási körzete, mely fontos meghatározó az iskolába
kerüléskor. A jelentkezésnél előnyt élveznek azok a tanulók, akiknek testvére már az
iskolába jár.
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A tantárgyi csoportbontások elvei


Idegen

nyelvi

tantárgyak

esetében

szülői

választás

alapján,

törekedve

a

létszámarányosságra,


Digitális kultúra esetében létszámarányosan,



Az etika / hit és erkölcstan tantárgy esetében a szülői igénynek megfelelően alakulnak
ki a csoportok. Az első osztályosok esetében a szülő a beiratkozáskor jelzi a
választását – etika / hit és erkölcstan – milyen vallás. Ennek megfelelően az iskola
felveszi a kapcsolatot a jelzett egyházzal, hogy biztosítani tudja a megfelelő ellátást.
A már az iskolában tanuló diákok esetében a szülő május 20-ig jelezheti az
intézményvezetőnek, ha váltani szeretne a következő tanévtől.
Az etika tantárgyat osztálykeretek között tanítjuk mind az alsó, mind a felső tagozaton.
A hit és erkölcstan tantárgy alsó tagozaton általában évfolyam szinten, felső tagozaton
osztály szinten valósul meg.

Az alsó tagozatos egésznapos csoportok kialakítási szempontjai
Elsőtől negyedik évfolyamon egésznapos oktatásra épülő homogén iskolaotthonos
csoportok kialakítása a létszámarányosság és kiemelt figyelmet igényló tanulók számának
figyelembevételével történik.
Az első osztályos beiratkozáskor, amennyiben az arányok eltolódását nem veszélyezteti,
figyelembe vesszük a szülők kérését.
Általában a kialakított osztályok nem változnak (kivétel, ha elmegy vagy jön tanuló).
A felső tagozatos napközis / tanulószobai csoportok kialakítási szempontjai
A felső tagozaton a tanítás után, szülői igény és pedagógusi javaslat alapján a tanulók
napközis / tanulószobai foglalkozáson vesznek részt. A csoportok kialakításakor a
létszámarányosság mellett törekszünk a korban közel álló tanulók egy csoportba
sorolására.
Alapképzést kiegészítő, választható (nem tanórai) foglalkozások besorolási szempontja
A tanuló egyéni érdeklődése, tehetsége alapján történik a csoportok kialakítása. A
pedagógus is tehet javaslatot a tanuló számára, hogy a választható foglalkozáson részt
vegyen.
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szakkörök, énekkar,

sportkör, könyvtár,

tehetséggondozó

foglalkozások stb.
Felzárkóztató és fejlesztő csoportok létrehozása
A felzárkóztató csoportokban való részvételt az osztályfőnök / szaktanár elrendelheti
szükség esetén, illetve a tanulói igény alapján vehet részt rajta a diák.
A fejlesztő csoportok létrehozásakor a nevelési tanácsadó és a szakértói bizottság által
kiállított véleményeket és a fejlesztőpedagógusok óraszámát, terhelhetőségét vesszük
figyelembe. (Nem minden esetben biztosítható az előírt óraszám iskolai keretek között.)
3.3. A tanórai foglalkozások iskolai megszervezésére vonatkozó rendelkezések
Egy tanítási óra 45 perc, melyet hosszabb-rövidebb szünet követ. Indokolt esetekben a
rövidített órák időtartama 35 perc, melyek között 10-10 perces szüneteket tartunk.
A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak száma egy tanítási napon az 1-4.
évfolyamon nem lehet több 6 óránál, 5-8. évfolyamon 7 tanítási óránál.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján tanórai foglalkozások megszervezhetők a
hagyományos, tantermi keretek között zajló szervezési formáktól eltérő módon:
projektoktatás, erdei iskola, múzeumi foglalkozás, könyvtári foglalkozás, kirándulás,
művészeti előadáshoz vagy kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás formájában is. Ezekben az
esetekben is biztosítani kell az előírt tananyag átadását, a követelmények teljesítését, a
tanítási órák ingyenességét, a tanulói terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések
megtartását.
3.4. A választható foglalkozások szabályai
Az iskolai tantervben kötelezően előírt tanórák mellett a tanulók érdeklődése, igényei,
szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások
tartását az iskola lehetőségeihez igazodva a tanulók közössége, a szülői szervezet, továbbá
a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az igazgatónál. Ilyen foglalkozások
például: szakkörök, énekkar, tömegsport stb.
A tanév tanóráin kívüli foglalkozásaira és az azt vezető pedagógusokra az igazgató és az
intézményben működő munkaközösségek tesznek javaslatokat a tanévet megelőző
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augusztusi időszakban. Az első tanítási napon a tanulók és a szülők megismerik a
lehetőségeket, és jelentkeznek a választott foglalkozásokra
A tanulók jelentkezése önkéntes, de a jelentkezési lap kitöltésével, illetve a tanuló és a
szülő általi aláírásával vállalják, hogy az adott tanévben a választott foglalkozás látogatása
számukra kötelező, arról kiiratkozni, vagy onnan igazolatlanul hiányozni nem lehet.
A tanév folyamán írásos szülői kérésre egy alkalommal az intézményvezető engedélyezheti
a változtatást.
A választható foglalkozások során a pedagógusok és tanulók az intézmény helyiségeit,
eszközeit és szolgáltatásait díjmentesen vehetik igénybe.
Tömegsport tartása a testnevelők számára kötelező.
Az énekkar működtetése az ének-zene szakos pedagógus számára kötelező. Az énekkari
időre az énekkarosok számára más, egyéb foglalkozás nem szervezhető.
A tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az általános igazgatóhelyettes rögzíti
az iskola heti tanórán kívüli órarendjében terembeosztással együtt.
A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója, működtetője azzal
egyetért, és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai
program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a
részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott
kérelemben kezdeményezheti.
3.5. Az egésznapos iskola, napközis / tanulószobai foglalkozások
Egésznapos iskola alsó tagozaton
Az egésznapos iskola alapvető feladata, hogy a kisdiákok nevelését-oktatását egységes
folyamattá alakítsa a célok elérése érdekében. Az „úgynevezett” szabadidőben sok
lehetőség nyílik a szervezett ismeretek rögzítésére, játékos alkalmazására anélkül, hogy ez
a tanulók számára huzamos tanulást jelentene.
Iskolánkban az alsó tagozaton évtizedek óta hagyománya van az iskolaotthonos
oktatásszervezési formának. Ezen oktatásszervezési formát az általános iskolában a
2013/14. tanévtől az egésznapos iskolai oktatás váltotta fel. Ennek keretében általában két
osztálytanító látja el a nevelési-oktatási feladatot.
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Az osztályban tanító pedagógusok közösen készítik el az adott tanévre a tanórán kívüli
nevelés komplex tervét (Foglakozási terv). Ebben rögzítik a tanórák és a szabadidős
foglalkozások egymásra épülését, valamint megtervezik a tanév főbb eseményeit (az
iskolai és osztály hagyományokhoz igazítva), a tevékenységi formákat, illetve az iskolán
kívüli programokat.
A pedagógusok az elektronikus naplóban vezetik a tanórákat, illetve a szabadidős
foglalkozásokat, valamint regisztrálják a mulasztásokat.

A fejlesztő program elkészítésének szempontjai
Társas kapcsolatok fejlesztése:


a csoport társas szerkezete, magatartás jellemzői,



önkormányzó képesség, felelősrendszer, önállóság, öntevékenység,



szabályalkotás, részvétel az együttélési szabályok alkotásában és a betartás
ellenőrzésében, értékelésében,



értékelési rendszer, tudatos értékrend formálás, jutalmazási-büntetési formák,


hagyományok ápolása, az életkor szerinti továbbfejlesztése, újak teremtése.

Önálló tanulásra nevelés:


motiváltság: tanulási és művelődési kedv, igény,



munkafegyelem, munkatempó,



tanulási önállóság: a tanulási technikák ismerete és alkalmazása, segítség nélkül
az eredményes felkészülés mértéke,



a korrekcióra, fejlesztésre szorulók, a lemaradók segítése, fejlesztése,



a tehetségek felderítése, gondozása,



a tananyaghoz kapcsolódó, illetve egyéb műveltséget, képességeket, készségeket
fejlesztő tevékenységek biztosítása, amit a kötelező feladatok után vagy
szabadidőben teljesíthetnek szabad választás alapján a tanulók.

Önálló szabadidő felhasználásra nevelés:


életkornak,

érdeklődésnek

megfelelően

tevékenységek megismertetése,


önállóság, kezdeményezőképesség,
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szabadidős
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külön fejlesztésre szorulók: visszahúzódók, érdeklődés és kitartás nélküliek,
egyoldalúan

választók,

életkoruknál

alacsonyabb

szinten

tevékenykedők,

együttműködésre nem képesek,


iskolán kívüli programok, ismeretbővítés, műveltségfejlesztés.

Egészséges életmódra nevelés:


egészségügyi és pedagógiai szempontoknak megfelelő napirend kialakítása,



étkezési szokások, egészséges táplálkozás,



tisztálkodási szokások,



betegségek elleni védekezés,



a környezet, a személyes higiénia,



pihenési és testedzési szokások,



mindennapos testedzés, játék,



időjárásnak, tevékenységnek megfelelő öltözködés,



környezetvédelem, természetvédelem,



energiatakarékosságra nevelés.

Kiemelt feladatok


az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése,



az alapkészségek megerősítése,



a tanulók egyenletes terhelése (a tanórák és egyéb foglalkozások délelőtti és
délutáni időszakra történő egyenletes elosztása),



a tanulók komplex személyiségfejlesztése ( kreativitás, problémamegoldás,
önkifejezés, önismeret, társas kultúra stb.),



közösségi nevelés,



egyéni bánásmód,



a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása / a hátrány okainak feltárása,
megfelelő bánásmóddal azok csökkentése, felszámolása,



az egyéni differenciálás lehetőségének megteremtése,



felzárkóztatás

(korrepetálás,

fejlesztő

foglalkozások,

rehabilitációs

foglalkozások),


tehetséggondozás (szakkörök, versenyek, egyéb iskolai foglalkozásokon való
részvétel),



az önálló tanulási stratégiák megtanítása,

163

Pedagógiai program



a tanulás-tanítás egységes folyamattá alakítása,



az egészséges tanár-diák viszony kialakítása,



fontos az osztályban tanító pedagógusok egymás közötti jó kapcsolata, az
egységes

pedagógiai

szemlélet

és

eljárás,

közösen

kialakított

követelményrendszer,


kapcsolat a szülői házzal,



kapcsolat az iskola más szervezeteivel,



kapcsolat a pedagógiai munkát közvetlenül segítő kollégákkal,



egészségügyi kulturáltságra nevelés, ezen belül a személyi higiénés szokások
kialakítása, a környezet egészségügyének biztosítása, az étkezéssel kapcsolatos
nevelési szokások kialakítása,



környezetvédelemre nevelés,



takarékosságra nevelés,



komplex művészeti nevelés megvalósítása,



a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés, a szabadidő pedagógiai irányítása,



a mindennapos testmozgás megvalósítása,



illetve azok a feladatok, amelyek a Nemzeti alaptanterv meghatároz.

Szabadidő
Szabadidőnek általában azt az időt nevezzük, amelyet órarendben meghatározott időben,
de nem kötelező tevékenységi formával töltenek a tanulók. Az intézményesen szervezett
pedagógiai környezetben eltöltött szabadidő sajátos lehetőséget biztosít a tanulók minél
több irányú megismerésére, ez által a sokoldalú személyiségformálására. Elsődleges
funkciója, hogy a tanulók testi és szellemi felfrissülését szolgálja.
Feladatunk, hogy a tevékenységformák váltakozásával kialakítsuk a gyermek egészséges
életritmusát, amelyben a szellemi és a fizikai megterhelés váltakozik szellemi és fizikai
felfrissüléssel.
Feladatok:


a passzív pihenés biztosítása / főleg ebéd után fontos a bevezető szakaszban,



olyan készségek és képességek kialakítása, amelynek a tanítási órákon nincs
lehetőség,
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közvetlen, illetve közvetett pedagógiai irányítás, a gyermek sokoldalú



megismerése / egymáshoz való viszonyuk, érdeklődési körük, egyéni adottságaik
megismerése


a szabadidő kulturált eltöltésére nevelés,



közvetlen pedagógiai irányítás mellett a gyerekek megtanulják az oktatásban
szerzett ismereteiket a gyakorlatban, sokszor a játék közbeni alkalmazását.

A szabadidő tartalmára, az egyes tevékenységi formák meghatározására nincs egységes
tanterv. A szabadidő eltöltése az egyéni érdeklődésen, illetve érdeklődés felkeltésén
alapszik.
A

szabadidő

megtervezésének,

mely

a

tanulók

érdeklődésének,

különböző

személyiségjegyeinek ismeretéből alakul ki, a tudatos személyiségformálás szolgálatában
kell állnia. A szabadidő szervezése szerves része a nevelési folyamatnak. A szabadidőben a
tanulók szabadon, tetszés szerint választhatnak a tevékenységi formák közül.
Az iskolai ismeretek megszilárdításának lehetőségei a szervezett tanuláson kívüli időben:


játék az udvaron, a tanteremben,



szakkörök, sportkörök,



idegen nyelv tanulása,



zenetanulás,



közös éneklés, daltanulás, tánc, népi gyermekjátékok,



filmnézés, zenehallgatás,



mesehallgatás, meseregény folyamatolvasása,



kirándulások, séták, erdei iskolák, táborok, családos hétvégi programok,



múzeumlátogatás, múzeumi foglalkozások,



kiállítások megtekintése,



színházlátogatás,



környezetvédelmi tevékenységek,



terepgyakorlatok,



állatkerti foglalkozások,



pályázatokon való részvétel,



önművelési lehetőségek,



kötelező irodalom feldolgozása, könyvajánlás,



könyvtári foglalkozások,
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beszélgető kör, kommunikációs gyakorlatok, dramatikus játékok,



illemtani foglalkozások,



manuális tevékenységek: gyöngyfűzés, rajzolás, festés, origami, kézimunka,
barkácsolás, agyagozás stb.

Az önálló tanulás megszervezése
Az önálló tanulás didaktikai funkciói:
Egésznapos iskolában nem adunk házi feladatot (idegennyelvből előfordulhat), de
fontos a tanulókat az önálló tanulásra szoktatni. Ezt a célt szolgálja az önálló tanulás,
foglalkozás, feladatmegoldás.
Az önálló tanulás a tanítás-tanulás folyamat szerves része. A tantárgyat tanító
pedagógus van jelen, így fontos szerepe van a tanulók önállóságának kialakításában.
A módszerről:


az önálló foglalkozások célja határozza meg a módszert,



a tanulók önálló gondolkodásra, tanulásra, munkára nevelése,



meghatározza a tantárgy, a tananyag, a szükséges feladatok jellege,



az osztály összetétele, létszáma,



fontos része a munka ellenőrzése.

Alkalmazzuk a projekt módszert, a kooperatív tanulási technikát.
Munkaformák:


frontális,



csoportos, differenciált



egyéni

.Az önálló tanulás pedagógiai hatása:


visszajelzést ad a pedagógusnak arról, hogyan értették meg a tanulók a tanítási óra
anyagát,
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segítséget nyújt ahhoz, hogy minden tanuló a képességei szerint maximális
teljesítményre törekedjen,



ellenőrizni, értékelni tudja a tanulók írásbeli munkáját, ezáltal elmaradhat a tanóra
elején,



az önálló tanulás közben sokoldalú információt kap a tanuló adottságairól, egész
személyiségének fejlődéséről,



a pedagógus felelős azért is, hogy a tanulók milyen mértékben, hogyan tanulják
meg és alkalmazzák az új ismereteket, a tantervi anyagot,



könnyebben megvalósítható az egyénre szabott fejlesztés.

Nevelési módszerek:


szoktatás



gyakorlás



serkentés



követelés



ösztönzés, dicséret, jutalmazás


meggyőzés

Tanulás
Cél: A gyermek legyen képes egyéni tanulási stílusban az önálló ismeretszerzésre, az
ismeretek alkalmazására
Általános fejlesztési követelmények:


ismerje és alkalmazza az életkorának megfelelő tanuláshoz szükséges higiénés
szokásokat,



legyen képes igényes munkavégzésre,



ismerje és alkalmazza a számára célszerű tanulási technikákat,



legyen képes az együttműködésre,



alakuljon ki az önművelődés igénye, az önálló ismeretszerzés képessége,


legyen képes az önértékelésre és társai munkájának reális értékelésére.

Részletes követelmények:


ismerje és alkalmazza a tantárgyak, tanulnivalók számára célszerű tanulási
sorrendjét,
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legyen képes a tanulást megszervezni, időbeosztást készíteni,



legyen képes a megfelelő munkaeszközöket kiválasztani, használni,



legyen képes önállóan használni a tankönyvek tárgy- és névmutatóját,
kislexikonját,



legyen képes használni a helyesírási segédkönyveket,



ismerje és tudja használni a kézi szótárakat, lexikonokat, informatikai
programokat,



legyen képes a tankönyvi anyagegységek célszerű tanulási technikával való
elsajátítására,



tartson a tanulás közben egyéni szünetet,



ismerje és alkalmazza az egyes tantárgyak, ill. tanulnivalók sajátos tanulási
technikáit pl. idegen nyelv tanulása, verstanulás,


legyen képes önellenőrzésre, írásmunkái alaki, helyesírási, tartalmi javítására.

A szabadidő kulturált felhasználására nevelés
Cél: A tanulók legyenek képesek a szabadidőt a személyiségfejlődésük számára kedvező
módon felhasználni.
Általános fejlesztési követelmények:


ismerjen többféle szabadidős tevékenységet, alakuljon ki érdeklődés a
tevékenységek iránt,



képes legyen kitartóan tevékenykedni.

Részletes fejlesztési követelmények:
Játék, sport:


ismerjen és játsszon szituációs, konstrukciós, szabály- , csapat-, és sportjátékokat,



képes legyen egyedül és csoportban játszani.

Művészeti nevelés:


legyen képes művészeti élmények értő befogadására,



válasszon és vegyen részt az alábbi tevékenységek közül:
zenehallgatás, éneklés
népi játékok, táncok
bábjátékok
drámajátékok
ünnepi játékok, rituális játékok, jeles napok, népszokások.
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ismerjen többféle technikát, amellyel leginkább kifejezheti gondolatait, érzelmeit,



minél több műalkotás megismerésére törekedjen.

Egészséges életmódra nevelés
Cél: A kulturált, egészséges életmód szokásainak elsajátítása.
Általános fejlesztési követelmények:


életkorának megfelelően ismerje és alkalmazza a higiénés szokásokat,



ismerje és alkalmazza az egészséges táplálkozás szokásait,



sportoljon, mozogjon sokat a szabadban,



tudja a baleset-megelőzés szabályait, a betegségek elkerülésének lehetőségeit,
törekedjen egészségének megóvására.

Részletes fejlesztési követelmények:


ismerje és alkalmazza az általános testápolás, az egészséges öltözködés szokásait,



tartsa tisztán és rendben a szűkebb és tágabb környezetét,



vegyen részt környezetének kulturált és esztétikus kialakításában, megóvásában,



ismerje a korszerű és egészséges táplálkozást,


rendszeresen sportoljon és játsszon a szabadban.

Társas kapcsolatok
Cél: Különféle élethelyzetekben való együttműködés.
Általános fejlesztési követelmények:


a társas magatartás szabályainak alkalmazása,



a társas kapcsolatok alakításának képessége,



csoportmegbízatások vállalása, gyakorlása,



saját és mások magatartásának értékelése,



alá-, fölé- és mellérendeltségi viszony gyakorlása,



csoportszokások, hagyományok ápolása.

Részletes fejlesztési követelmények:


tudja társai nevét, keresztnéven szólítsa őket,



legyenek csoportjában kölcsönös rokonszenvi kapcsolatai,



tartsa be a különböző tevékenységek szabályait, kialakult szokásait,



vegyen részt a csoportmegbízatások, felelősi teendők kialakításában,
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ismerje és tudja ellátni a csoportban szokásos felelősi teendőket,



vegyen részt a csoportrendezvények kezdeményezésében, előkészítésében,
lebonyolításában.

Napközis / tanulószobai foglalkozás felső tagozaton
A felső tagozatos tanulók részére a tanítási órák után napközis / tanulószobai foglalkozást
szervezünk.
A tanítási órák utáni ebédelést követően elsősorban a megfelelő szabadidőt – lehetőség
szerint udvari levegőzést – biztosítjuk a napközisek / tanulószobások számára. A
napköziben / tanulószobán szaktanár felügyelete mellett az önálló tanulás élvez előnyt.
A rászorulók kaphatnak segítséget a társaiktól és a pedagógusoktól.
Az elkészített házi faladatok ellenőrzése elsősorban a mennyiségre vonatkozik, minőségi
ellenőrzése a szakórákon kell, hogy megtörténjen.
Az önálló tanulás szervezése a napköziben / tanulószobán


Az önálló tanulás megfelelő körülményeinek biztosítása (tárgyi és higiénés
feltételek),



a tanulók motiváltságának megteremtése,



az önálló tanuláshoz szükséges tanulási technikák megtanítása,



a tanulási technikák folyamatos alkalmazása,



az önálló tanulás megfelelő előkészítése,



az önálló munka végzése,



a tanulási tevékenység folyamatos ellenőrzése,


az önálló munka értékelése.

Fejlesztési követelmények
A tanuló legyen képes:


a házi feladatait az órákon maradéktalanul feljegyezni, és erről számot adni a
napköziben / tanulószobán felügyeletet biztosító pedagógusnak,



a megfelelő taneszközök és munkaeszközök kiválogatására,



tanulásának időbeosztására, sorrendiség felállítására,



a tanulását segítő egyéb eszközök (könyvek, lexikonok, internet stb.) igénybe
vételére,



a megtanulandó anyagokhoz megfelelő tanulási technikák alkalmazására,
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az önellenőrzésre, hibáinak javítására.

Tanulásához, házi feladatainak elvégzéséhez kérhet és kaphat segítséget.
A követelményekben szereplő tevékenységeket fokozatosan, a tanulók életkori
sajátosságainak figyelembe vételével, az önállóság szintjének folyamatos növelésével kell
bevezetni.
A tanuló önálló (napközis, tanulószobai) tanulása akkor mondható sikeresnek, ha a
napköziben / tanulószobán megteremtjük a biztonságos, nyugodt légkört, amelyben a
tanulók képesek szívesen, motiváltan és kitartóan dolgozni, és sikert tudnak elérni a házi
feladataik elkészítése során, illetve a másnapi tanórákra történő felkészülésben.

3.6. Az egésznapos iskola, az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt szóbeli
és írásbeli feladatok (házi feladatok) meghatározásának elvei és korlátai
Bármely tantárgyból a következő órára történő felkészülés az önálló munkavégzés
erősítését, a gyakorlást, a tananyag megerősítését szolgálja. A továbbiakban ez (szóbeli és
írásbeli) házi feladatként kerül említésre.
Az egésznapos iskolában alsó tagozaton nincs házi feladat. Kivételt képez ez alól az
idegennyelv.
A házi feladat célja
A házi feladat célja, hogy rögzítse, gyakoroltassa, mechanikussá tegye az órai anyagot,
fejlessze a tanulók önállóságát, felelősségét. A céltudatosan feladott házi feladat
kapcsolódik az óra anyagához, azt gyakoroltatja, rögzíti, esetleg a következő óra anyagát
készíti elő.
A megfelelő cél elérését szolgáló házi feladatokkal szembeni elvárások:


az órán kellően biztosított legyen az előkészítése, megfelelő rögzítése,



a feladatok mennyisége olyan legyen, hogy ne jelentsen a tanulók számára
aránytalanul nagy terhet, megfeleljen az életkori sajátosságoknak,



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



a házi feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek,



a tanórai ismeretek megszilárdítását szolgálják,



előkészítse a következő órát,
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az ellenőrzéskor pontos, világos visszajelzést adjon az ismeretek önálló
alkalmazásáról,



lehetőségekhez mérten differenciált, mindenki számára biztosítsa a saját fejlődési
üteme szerinti előrehaladást,



kerüljük a nagy mennyiségű, mechanikus munkavégzést igénylő feladatokat,



a produktív és a reproduktív jellegű feladatok aránya megfelelő legyen,



a délutáni önálló tanulási időben elvégezhető legyen (napközi / tanulószoba),



az írásbeli házi feladatokat a következő órán közösen, vagy egyénileg mindig
ellenőrizzük, vagy a tanár összeszedi és javítja. A tanulókkal a hibákat javíttatjuk.

A házi feladatok fajtái
Szóbeli házi feladat:


memoriterek – szó szerint megtanulandó szabályok, definíciók, versek, irodalmi
szemelvények stb.



saját megfogalmazásban elmondandó anyagok – életrajzok, műelemzések,
könyvismertetések,

tananyagok

lényege,

tartalmak,

kísérleti

folyamatok,

levezetések, stb.


kiselőadások, PPT-k stb.

Írásbeli házi feladat:


munkafüzet, feladatlap, tankönyv faladatainak megoldása, órai munka befejezés,



kérdésekre adott válaszok,



fogalmazások,



házi dolgozatok,



vázlatok, felelettervek, jegyzetek stb.

Gyakorlati házi feladatok:


gyűjtőmunka,



tabló, projekt készítése,



tárgyi dolgok készítése,



alkotások stb.

Szorgalmi házi feladat:
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Bármilyen feladat, mely a kötelező tevékenységeken túlmutat, és a tanuló szabad
választása alapján készíti, vagy nem készíti el. Hiánya esetén a tanuló nem
marasztalható el. A szorgalmi házi feladat értékelése ne történjen úgy, hogy az a
tanuló eredményét rontsa!

A házi feladatok feladásával kapcsolatos elveink


Alsó tagozaton az egész napos iskolában „az önálló munka” veszi át a házi feladat
szerepét, amelyet a tanítók felügyeletével és segítségével az iskolában oldanak
meg a tanulók. Differenciált formában, szükség esetén otthoni gyakorlásra
feladatokat biztosítanak a tanítók.



Hétvégére, munkaszüneti napokra, tanítási szünetekre is csak annyi házi feladat
adható, mint egyik óráról a másikra.



Hosszabb memoriterek, tanulást igénylő versek elsajátítására biztosítjuk a
„beérést”, meghatározott ésszerű határidővel kérjük számon.



A házi feladat mennyiségénél figyelembe kell venni, hogy minden tantárgyból van
otthoni feladat. Ésszerű időbeosztás mellett a tanuló el tudja készíteni, sajátítani a
másnapi leckéjét úgy, hogy szabadideje is megfelelő mennyiségű legyen.

3.7. Az alkalmazott tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának
elvei
3.7.1. Az alkalmazott tankönyvek kiválasztásának elvei
Az oktatás folyamatában a pedagógusé a főszerep, a tankönyv csupán eszköz, de érdemes
figyelembe venni a tanítványok véleményét is. A tanulói, tanári vélemények alapján
összegeztük a jó tankönyv kritériumait:


Az igényes, megnyerő tankönyv általában már első megjelenésre megtetszik a
használóknak.



Szerepeljen a központilag kiadott tankönyvjegyzékben.



A jó tankönyv megszólítja a tanulót, próbál vele kontaktust teremteni.



Az egyes leckék legyenek arányosak, jól taglaltak, minél könnyebben rendszerbe
foglalhatók.



A jó tankönyv leglényegesebb jellemzője, hogy érthető legyen.



Az érthetőség érdekében szemléltessen, magyarázzon.



A tartalmi megbízhatóság, tévedések és hibák kizárása fontos követelmény.
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A tankönyv legyen viszonylag olcsó, mindenki számára hozzáférhető taneszköz.



A részletek, szélsőségek általában kerülendők a tankönyvekben.



Több évig használható legyen.

Az iskola egyes évfolyamain a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező
tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg a tantárgyi
tantervek alapján.
Az iskola arra törekszik, hogy saját pénzügyi keretéből, illetve más támogatásokból egyre
több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a
taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók kikölcsönözhetik, használhatják.
A tankönyvek ingyenes igénybevételét a mindenkori hatályos jogszabályok, ill. a fenntartó
lehetőségei szabják meg.
3.7.2. Egyéb, a tanulási-tanítási folyamathoz szükséges taneszközök és tanszerek szülő
általi biztosításával kapcsolatos elvek és kötelezettségek
A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév
májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. Az iskola honlapján is olvasható. A
taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.
A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat
veszik figyelembe:


A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.



Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben
részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak.



A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz
használatát, csak ha nagyon szükséges, vagy az oktatás minőségét lényegesen
jobbító esetben vezetünk be, a szülőkkel történt egyeztetést követően.

A pedagógiai programban foglalt nevelő-oktató munka végrehajtásához szükséges
eszközök és felszerelések jegyzékét jogszabály határozza meg.
3.8. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok megvalósításának
szabályai
Mind alsó- és felső tagozaton a pedagógusok egészséges egyensúlyt teremtenek a nevelési
és oktatási feladatok rendszerében. Kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált tevékenységek
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rendszerében

folyamatosan

fejlesztik

a

tanulókban

a

felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, a reális önértékelést. Mintákat és
gyakorlóterepet

adnak

magatartási

normák,

szabályok

elsajátításához,

a

társas

közösségekben való részvétel és együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz,
konfliktuskezeléshez. Megerősítik a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a
gyermek jellemét formálva elősegítik a személyiség fejlődését, érését, a felelős
állampolgári magatartás megalapozását.
Az

esélyteremtés

érdekében

támogatják

az

egyéni

képességek,

a

tehetségek

kibontakozását, tervezetten segítik a tanulási nehézségekkel küzdő, a sajátos nevelési
igényű, hátrányos helyzetű tanulókat. Kiemelten törődnek azoknak a hátrányoknak a
csökkentésével, amelyek a tanulók különböző körülményeiből adódnak.
A feldolgozásra kerülő tanítási tartalmak mennyiségének, nehézségi fokának, a haladás
tempójának meghatározásában, valamint a tanítási módszerek, eszközök és munkaformák
alkalmazásával kapcsolatos döntéshozatalban mindenkor a tanulók fejlettségi jellemzői és
fejlesztési igényei az irányadók.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint az általános iskola 1-8.
évfolyamán az etika / hit és erkölcstan tantárgy oktatása kötelező tanórai keretben
történik. A hit- és erkölcstan oktatás tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg.
Iskolánkban a természettudomány tantárgyak tanítása a 7-8. évfolyamon diszciplináris
bontásban valósul meg.
A dráma és színház tantárgy (5. évfolyam) szervezése megvalósulhat projektnapok,
témahét vagy tematikus hét keretében, illetve tömbösítve is.
A mindennapos testnevelés heti 5 testnevelés óra keretében valósul meg. Heti két óra
kiváltható egyéb sportolással iskolai sportkörben, vagy – a szülő kérelme alapján –
sportszervezet, sportegyesület keretei között végzett, igazolt sporttevékenységgel. (Az
intézményvezetőhöz kell a kérelmet benyújtani az egyesületi igazolással együtt, és ez
alapján az intézményvezető határozatot hoz a heti 2 testnevelés óra alóli mentességről –
amennyiben első vagy utolsó órákról van szó).)
A heti öt órából legfeljebb heti két óra a Nat Testnevelés és egészségfejlesztés
műveltségterületében jelzett sporttevékenységekre (úszás, néptánc, közösségi és más
sportjátékok, szabadtéri sportok, természetjárás, kirándulás), vagy – az iskola
lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően - különféle más sporttevékenységekre
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fordítható (hagyományos magyar történelmi sportok, mozgásos és ügyességi játékok,
csapatjátékok).
Az alsó tagozatos nevelés-oktatás egyik kiemelt feladata a mindennapos művészeti
nevelés, amely az iskola délutáni foglalkozási keretének felhasználásával is megvalósulhat,
így

teremtve

alkalmat

a

tanulók

különféle

egyéni,

kisközösségi

művészeti

tevékenységeinek fejlesztésére.
Az 5-8. évfolyamokon folyamatosan biztosítani kell a művészeti nevelés tanórai és tanórán
kívüli iskolai feltételeit, lehetőségeit.
Az első idegen nyelv oktatása intézményünkben a 2. évfolyamtól biztosított (előrehozott
intenzív nyelvoktatás).
A nemzetiséghez nem tartozó részére a településen élő nemzetiség kultúrájának
megismerését szolgáló tananyagot a következő tantárgyak keretein belül biztosítjuk:
magyar nyelv és irodalom, történelem / társadalmi és állampolgári ismeretek / hon- és
népismeret, etika, környezetismeret / természettudomány / természetismeret, földrajz,
idegennyelv, ének-zene, vizuális kultúra, informatika / digitális kultúra, dráma és színház,
közösségi nevelés.

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az iskolakezdést követő első félévet minden szempontból bevezető, fejlesztő szakasznak
szükséges tekinteni, ahol a tanító elsősorban szakmailag megalapozott megfigyeléseket
végez.
Az alsó tagozat első két évében a tartalmi szabályozás lehetővé teszi, ösztönzi az ebben az
életkorban a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli
különbségek pedagógiai kezelését.
Az első két iskolai év, az 1-2. évfolyam, szerepe szerint előkészít az iskolai
tanulmányokra. Gyermekre figyelő fokozatossággal vezet át az óvoda játékközpontú
tevékenységeiből az iskolai tanulás szervezeti kereteibe, tevékenységrendszerébe és
szokásrendjébe. Felhasználja és továbbfejleszti az iskolába kerülő gyerek természetes
tanulási motiváltságát, a megismerés és a megértés iránti érdeklődését, nyitottságát. Széles
teret enged játék- és mozgásigényének kielégítéséhez. Kedvező feltételeket teremt a
természetes fejlődési, érési folyamatok kiteljesedéséhez. Előkészíti, megalapozza a
kulcskompetenciák kifejlődésének folyamatát.
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A tanító feltérképezi a tanulók egyéni fejlesztési szükségleteit. A gyerekek közötti
különbségeket természetesként fogadja el. Kellő időt enged a tanulási feladatok
pszichológiai feltételeinek beéréshez, és személyre szóló fejlesztéssel és értékeléssel esélyt
teremt a sikeres iskolai pályafutás, valamint az élethosszig tartó tanulás biztonságos
megalapozásához, az egységes műveltségbeli alapok megszerzéséhez. A tanítás folyamán
törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságára és pozitív irányú megerősítésére, ezáltal
önállóságuk fejlesztésére. A tanítás célja, hogy formálódjon és gazdagodjon a tanulók
személyisége és gondolkodása.
E két alapozó évfolyamon nagyon fontos a kisdiákok anyanyelvi nevelése, hiszen ez teszi
lehetővé számukra a társas érintkezést, az önálló ismeretszerzést, a különböző
tantárgyakban való továbbhaladást.

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán erőteljesebbé - a negyedik évfolyam
végére már meghatározóvá - válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott
tanítási-tanulási folyamatok.
A 3-4. évfolyamon folytatódnak a fenti fejlesztési prioritások, de fokozatosan átalakul a
tanulás jellege. Egyre inkább előtérbe kerülnek a teljesítményelvárások által meghatározott
tanulási feladatok, a fejlesztési követelményeknek való megfelelés igénye.
A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamata a kisiskolások nevelésében a tanulók
együttműködésére épül, kooperatív technikákkal operál. A tanulók fejlettségére és
fejlesztési szükségleteire figyelve, differenciált tervezéssel és tanulásirányítással
fokozatosan növeli a tanító a terhelést és a teljesítményelvárásokat. A tanulók előmenetelét
fejlesztő értékeléssel segíti elő. Élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló
izgalmas

tevékenységekkel,

kreativitást

ösztönző

feladatokkal

fejleszti

a

kulcskompetenciák összetevőit: az alapvető rutinokat, képességeket és alapkészségeket,
formálja az attitűdöket, közvetíti az elemi ismereteket, tanulási és magatartási szokásokat
alakít. Megtapasztaltatja az ismeretszerzés korszerű forrásait, azok eszközként való
felhasználásának módját, megtanítja és gyakoroltatja az elemi tanulási módszereket és
technikákat. A tanulók fokozatosan gyarapodó ismereteit rendszerbe szervezi. Aktivizálja a
már megszerzett tudást az új tanulási feladatok megoldásához.
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Ezen a két évfolyamon az anyanyelvi nevelés további részét képezi a beszédkészség, a
szóbeli és írásbeli szövegértés és alkotás fejlesztése, erősítése. Nagy hangsúlyt kell fektetni
a kulturált nyelvi magatartásra. Fontos a magyar kultúra hagyományainak megismerése és
megszerettetése.
A feladatok megvalósításakor a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált
tanulásszervezés és bánásmód lehetőségével él. Az alapvető képességek, készségek,
kompetenciák fejlesztésében a tanulói tevékenységekre épít. A pedagógiai módszerek és
eszközök kiválasztásakor kiindulási pontnak a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók
fejlődési jellemzőit és fejlesztési szükségleteit tekinti.
Fontos szempont, hogy a tanuló alkothasson, kezdeményezhessen, minél több
problémamegoldó lehetőséggel találkozzon. Mindez hozzásegíti őt a konstruktív
gondolkodás kialakulásához, az önálló ismeretszerzéshez, az önálló tanulás kialakításához,
melynek

különös

jelentősége

van

a

felső

tagozat

előkészítésében,

a

minél

zökkenőmentesebb váltás megvalósításában.
A 4. évfolyam fontos feladata, hogy felkészítse a tanulókat a felső tagozat elvárásaira.

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a
tanulási

eredményességhez

szükséges

kulcskompetenciák, képesség-együttesek és

tudástartalmak megalapozásának folytatása, fokozatos elmélyítése.
Az alsó és felső tagozat közötti átmenet megkönnyítése érdekében 5. évfolyamon fontos a
tanulók mielőbbi és minél több irányú megismerése. Ennek érdekében az alsó tagozatos
tanítókkal folytatott konzultációkon túl javasolt az első néhány héten, akár egy-két
hónapban diagnosztikus felmérések segítségével feltérképezni a felkerülő diákok tudását,
képességeit, készségeit. A már kialakulóban lévő kompetenciák szintjének megismerése is
alapvető cél. A fejlesztésnek onnan kell folytatódni, ahol a tanuló éppen tart, amire éppen
képes.
A tanulási stratégiák megválasztásakor elsősorban az életkori sajátosságokat szem előtt
tartva az ismeretek tapasztalati úton történő megalapozását és az ismeretszerzés deduktív
módon való bemutatását alkalmazzuk.
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Az iskolai nevelés-oktatás alapvető célja az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges
kulcskompetenciák fejlesztése, melyek a következők:
A tanulás kompetenciái
A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
A digitális kompetenciák
A matematikai, gondolkodási kompetenciák
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák
Fontos szerep jut az esélyteremtésnek, a felzárkóztatásnak, a tehetséggondozásnak,
melyekkel a tanulók minél több irányú képességeinek kibontakoztatását segítjük elő.

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott
kompetenciák továbbfejlesztése, megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk,
változékonyságuk növelése. Az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az,
hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.
Az általános iskolából elballagó tanulónak képesnek kell lenni arra, hogy új környezetben, új
elvárásoknak feleljen meg. Az iskolában elsajátított tudását, ismereteit megfelelő módon
kamatoztassa, tovább fejlessze, képes legyen az önálló, egész életen át tartó tanulásra,
melynek segítségével a társadalom minél hasznosabb tagjává válhat.
A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai feladatok megvalósítása
A tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal való foglalkozás (SNI, BTM)
A tanulási nehézséggel küzdő tanulók megsegítését minden évfolyamon az iskolánkban
dolgozó, illetve utazó gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok látják el, akik
együttműködnek az osztálytanítókkal, tanárokkal, osztályfőnökökkel, mindenki mással, aki
kapcsolatban áll a diákkal.
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Minden egyes tanuló esetében kötelező a szakvéleményben foglaltak megismerése minden
őt tanító pedagógus részéről, hogy az abban leírtakat alkalmazni tudja nevelő-oktató
munkája során. A személyre szabott differenciálás mellett az előírásoknak megfelelő
segítést, könnyítést, eszközöket a lehetőségekhez képest mindenképpen biztosítani kell a
tanulók számára.
A sajátos nevelési igényű tanuló részére, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
az iskola igazgatója a tanuló egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó egyéni
előrehaladású nevelést és oktatást engedélyez. Az engedélyben meg kell határozni, melyik
tárgyból, melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak a tanulmányi
követelményeket teljesítenie. Az egyéni továbbhaladás - valamennyi vagy egyes
tantárgyakból - különböző évfolyamokig, de legkésőbb a negyedik évfolyam végéig
tarthat.
Ezen tanulók eseténen mindenkor a hatályos törvényi előírás alapján kell eljárni.
A tehetséges / tehetségígéretes tanulókkal való foglalkozás
Iskolánkban a tehetségeket feltáró és kibontakoztató tevékenység megfelelő szintű
működése nem csak a törvény által előírt szempontból kiemelt faladat. Mivel „Regisztrált
tehetségpont” vagyunk, kiemelt tevékenységeink közé tartozik.
Minden pedagógus kötelessége a rábízott tanulók tehetség irányú megfigyelése, vizsgálata,
illetve a felfedezett ígéretek segítése abban, hogy minél inkább felszínre kerüljön a
megfelelő érdeklődése. Fontos elvárás a lehetőségek sokszínű biztosítása.
Nem felejthető el az sem, hogy a tehetségeknek is vannak gyenge pontjai, nehézségei, ezért
ezek feltárása és kezelése is hozzátartozó része a tehetséggondozásnak.
3.9. A tanulói teljesítmény, magatartás, szorgalom értékelésének és minősítésének
követelményei, formái
Az értékelés szerepe a személyiségfejlesztésben:


a személyiség minden dimenziójában változást idéz elő;



segíti a helyes értékítéletek kialakítását önmagamról, másokról.

Az értékelés lehet


kritériumra irányuló értékelés: mit tudnak „visszaadni" abból, amit tanítottunk
nekik?



normára irányuló értékelés: mit tudnak más tanulókhoz viszonyítva?
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Iskolánk valamennyi pedagógusának feladata:


a tantárgyi követelményrendszer egységes értelmezése,



folyamatos ellenőrzés és az önellenőrzés alkalmainak biztosítása,



az objektív, ugyanakkor segítő szándékú és nevelő hatású értékelés.



Az elektronikus naplóban köteles meghatározott időn belül a kapott érdemjegyet,
osztályzatot, szöveges értékelést bevezetni.

3.9.1. Az iskolai értékelések jellemzői
A tanuló mérése,

értékelése, minősítése a

pedagógiai munka

szerves

része,

nélkülözhetetlen eleme a visszajelzésnek tanár és tanuló, illetve a szülő számára a tantárgyi
teljesítmény és a neveltségi szint tekintetében.
Számunkra a mérés, értékelés rendkívül sokrétű, differenciált szerepet, funkciót tölt be:


A folyamatos munka folyamatos visszajelzésének eszköze.



Következtetés a tanítás-tanulás hatékonyságára.



A követelmény teljesítésében korrekció végzéséhez.



Motivációs eszköz / a belső motívum erősítése /.



Az elvárt, követelményekben megfogalmazott ismeretekhez való viszony, illetve
mérték kontrolljának eszköze.



Az önismeret kontrollja.



Az elvárt képességek szintmérésének eszköze.



Az előrehaladás mérésének eszköze.



Az egyéni adottságok figyelembe vétele.



A fejlesztési irány regisztrálása.

A tanulók számára kialakítandó értékelési renddel szemben az alábbi követelményeket
határoztuk meg a tanítás-tanulás folyamatában:


Az iskolai követelményrendszerre épüljön.



Legyen egységes, egyszerű, áttekinthető.



Legyen sokoldalú, változatos formájú.



Feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak.



Legyen fejlesztő jellegű.



Legyen differenciált, személyre szóló.
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Legyen kiszámítható, azonos feltételeket teremtő.



Biztosítsa a személyre szabott értékelés jogát is.



Jelezze a sikert és a kudarcot is, de „skatulyázás” nélkül.



Legyen objektív.



Ne legyen megtorló, fegyelmező jellegű.



Preferálja az aktivitást, szorgalmat és a tehetséget, alkotókészséget.



Jelezze a tanuló számára a helyzetét éppúgy, mint a szülei számára.



Teremtsen érdekeltséget a „jó döntésre” az alternatív programok és az egyéni
munkarend kialakítása során.



Az osztályzattal történő értékelést szóbeli szövegesértékelés egészítse ki.



Legyen kompatibilis a közoktatás, köznevelés egészével.

3.9.2 Az értékelés formái
Személyes szóbeli értékelés
A motivációs rendszerben kiemelkedő szerepe van a személyre szóló értékelésnek.
Ennek jellege korrigáló, segítő, tanácsadó, orientáló, motiváló.
Többféle módon jelenik meg:


A pedagógus személyiségéből, értékrendjéből, tudásából eredő, szinte minden
pillanatban megjelenő megnyilvánulások.



A közösen végzett tevékenységekben megjelenő tudatos, rendszeres, szóbeli
értékelés.



A pedagógus hosszabb beszélgetése, helyzetfeltárása gyerekekkel, szülőkkel.



A személyes szóbeli értékelés munkánk minden „percében” folyamatos.

Írásbeli szöveges értékelés


A tanulók írásbeli munkájához fűzött részletes megjegyzések, kiegészítések.



A tanítók az 1-2. évfolyamon félévkor és év végén eredményértékelést adnak a
tanulók

teljesítményéről,

szocializációjáról,

munkavégzéséről,

tantárgyi

képességeinek fejlődéséről.
Érdemjegyek, osztályzatok
Az eredményértékelést, a számszerűsítést a 3. osztálytól az ötfokú osztályozási skála
alapján végezzük. Ennek mindenkor meg kell felelnie az objektivitás, a megbízhatóság
és az összehasonlíthatóság követelményeinek.
182

Pedagógiai program

Alsó tagozaton folyamatosan, felső tagozaton félévente kétszer értesítjük a kritikus
teljesítményt nyújtó tanulók szüleit.
Piros és fekete pontok, plusz – minusz jelek és egyéb értékelési módok
A pedagógus saját hatáskörén belül döntheti el az általa alkalmazott értékelési
lehetőségeket, azok osztályzatokra váltását. A tanulókkal és szüleikkel ezeket a
módszereket a tanév elején közölni kell.
Folyamatos és időszakos ellenőrzés
Az ellenőrzés lehet: folyamatos és az időszakos ellenőrzés. Akkor járunk el helyesen, ha a
két formát együttesen alkalmazzuk annak érdekében, hogy az ellenőrzés betöltse oktatás
módszertani, nevelési, társadalmi funkcióját.
Időszakos ellenőrzés:
A tantervi követelmények ellenőrzésére, mérésére az időszakos ellenőrzés keretében van
lehetőség. A tanulókat saját adottságaik és önmagukhoz mért fejlődésük alapján fejlesztő
módon kell ellenőrizni, értékelni úgy, hogy ez újabb tevékenységre késztesse őket.
Az ellenőrzés kötelességteljesítésre serkent, a kitűzött célok következetes megvalósítására
motivál nemcsak az iskolában, hanem az élet minden területén. Az általános iskola alsó
tagozatában elsődlegesen a folyamatos, felső tagozatban mind a két ellenőrzési forma jelen
van.
Folyamatos ellenőrzés
Minden oktatási folyamat velejárója a tanulás közbeni folyamatos ellenőrzés, ami egyet
jelent a gyakorlás közben előforduló hibák javításával. A tanulás, gyakorlás közbeni
hibajavításnak kiemelt helye van az oktatásban - a tanulás folyamatában.
3.9.3 Az értékelés szintjei:


Egyéni szint



Pár, csoport, illetve osztályszint



Évfolyam szint



Iskolai szint



Országos szint
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A félévkor értesítőt, év végén bizonyítványt kapnak a tanulók, amely a tanév során
mutatott, önmagukhoz viszonyított fejlődésüket tükrözi.
Az értesítő és a bizonyítvány a Kréta elektronikus naplóban kerül rögzítésre. Az év közben
kapott értékelésekkel nyújt a tanuló teljesítményéről és fejlődéséről teljes képet.
A félévi értesítőt a szülők a Kréta elektronikus naplóból kinyomtatva, papír alapon is
megkapják két példányban. Az egyik a sajátjuk, a másikat aláírásukkal együtt
visszajuttatják az iskolába, ahol iktatásra kerül.
A tanév végi bizonyítvány a Kréta elektronikus naplóban kerül rögzítésre, illetve a tanuló
bizonyítványában kapja meg a szülő. A tanulói törzslapban kerül iktatásra.

3.9.4. A tanulói magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei,
formái
A tanuló magatartását és szorgalmát az osztályfőnök minden hónap végén – kikérve az
osztállyal kapcsolatban álló pedagógusok véleményét – érdemjegyekkel értékeli. Az
értékelést a kréta rendszerben rögzíti, ahol a szülő tájékozódni tud róla.
A magatartás és szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek,
és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben a nevelőtestület többségi
véleménye dönt az osztályzatokról.
Az alsó tagozaton a tanulók magatartás értékelése napi szinten megtörténik
osztálykeretben. A szülőkkel tartott napi szintű kapcsolat révén számukra is tudott.
1-2. évfolyamon a magatartás értékelése szövegesen formában történik.
A félévi és év végi szöveges értékelést vagy osztályzatot a Kréta rendszerben kell
rögzíteni, illetve a bizonyítványba /törzslapra kell bejegyezni.
3.9.4.1. A tanulói magatartás értékelésének és minősítésének követelményei, formái
A tanulói magatartás értékelésének fő feladata a tájékoztatás, a tanulói motiváció fokozása,
minősítés, személyiségfejlesztés.
A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az 1-2. évfolyamon szöveges
értékelést adnak a tanítók.
A 3-8. évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket, illetve
osztályzatokat alkalmazzuk.
A magatartást a következő szempontok alapján értékeljük:
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A közösségi munkában való részvétel



A közösségért tett vállalások



A közösségben elfoglalt hely



Együttműködés a társakkal



Együttműködés a pedagógusokkal



Konfliktuskezelés



A szabályok betartása / házirend /



Szokásrendszerhez való viszony



Felelősségtudat



Kezdeményezőkészség



Önértékelés, önbizalom



Viselkedés, hangnem

Az alsó tagozatosok számára a következőt jelentik az érdemjegyek:
Magatartás
Fegyelmezettsége

5 /példás
Nagyfokú,
állandó,
másokra
pozitíven ható,
példamutató

Viselkedéskultúrája, Kifogástalan,
példaértékű,
hangneme
tisztelettudó,
udvarias
Hatása a
közösségre, tartós
emberi kapcsolatai
Házirend betartása
Felelősségérzete

Pozitív, aktív,
segítőkész,
jóindulatú,
kezdeményező
Betartja, arra
ösztönzi társait
is
Nagyfokú
feladattudata
van

4 /jó
Megfelelő

Kevés
kivetnivalót
hagy maga
után

3 /változó
Másokat
zavaró,
kifogásolható,
ingadozó, de
igyekszik
javulni
Udvariatlan,
nyegle

Nem ártó, de
időnként
közömbös

Negatív

Néha hibázik

Csak részben
tartja be a
szabályokat
Ingadozó

Időnként
feledékeny

2 /rossz
Erősen
kifogásolható,
másokat erősen
zavaró,
negatív
Rossz, durva,
romboló,
közönséges,
goromba,
heves,
hangoskodó
Goromba, ártó

Sokat vét a
szabályok ellen
Felelőtlen,
megbízhatatlan

A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a felső tagozaton:
PÉLDÁS (5) az a tanuló, aki:

a házirendet betartja,
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tanórán és tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik,



feladatait teljesíti,



az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz,



óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet,



nincs írásbeli figyelmeztetése.



társaival, és a felnőttekkel udvariasan, illedelmesen viselkedik

JÓ (4) az a tanuló, aki:

a házirendet betartja,


tanórán és tanórán kívül rendesen viselkedik,



feladatait a tőle elvárható módon teljesíti,



a közösség munkájában csak felkérésre vesz részt,



nincs írásbeli intője vagy megrovása.

VÁLTOZÓ (3) az a tanuló, aki:


az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be,



a tanórán és tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül,



feladatait nem teljesíti minden esetben,



igazolatlanul mulasztott,



osztályfőnöki intője, megrovása van.

ROSSZ (2) az a tanuló, aki:


a házirend előírásait sorozatosan megsérti,



feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti,



az iskolai nevelést, oktatást akadályozza,



több alkalommal igazolatlanul mulaszt,



igazgatói figyelmeztetése vagy ennél magasabb fokozata van.

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a
felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte szükséges.
3.9.4.2. A tanulói szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei és formái
A tanulói szorgalom minősítése az egyéni képességeket és körülményeket mérlegelve
fejezi ki a tanulmányi munkához való viszonyt, teljesítményt.
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A tanuló szorgalmát havi rendszerességgel értékelik az osztálytanítók, illetve az
osztályfőnökök. Ehhez figyelembe veszik a tanuló havi tantárgyi osztályzatait, a
munkavégzésére vonatkozó jelzéseket, kikérik az osztályban tanító szaktanárok és a
tanulóval kapcsolatban álló egyéb személyek véleményét. Az osztályzatot, érdemjegyet az
osztályfőnök alakítja ki, törekedve arra, hogy a tanulók önértékelését, önkritikájának
fejlődését is figyelembe vegye.
Az érdemjegyet az osztályfőnök havonta bejegyzi a kréta rendszerbe, ahonnan a szülő
tájékozódni tud róla.
A havi érdemjegyekből alakul ki a félévi és az év végi szorgalom osztályzat, melyet
nevelőtestületi értekezleten vitatunk meg.
A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az 1-2. évfolyamon szöveges
értékelést adnak a tanítók.
A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél a 3-8. évfolyamon a példás (5), jó
(4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket, illetve osztályzatokat alkalmazzuk.
A szorgalmat a következő szempontok alapján értékeljük:


Tanulmányi munka



A munkavégzés rendezettsége



Munkafegyelem



Házi feladat megléte



Felszerelés



Az odafigyelés és összpontosítás



Tantárgyi önálló munkavégzés



Segítségkérés és adás



Együttműködés



Érdeklődés



Aktivitás



Munkatempó



Hatékonyság



Többféle feladat vállalása, teljesítése



Önellenőrzés


Kutatómunka, gyűjtőmunka, szorgalmi feladatok
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Az alsó tagozatosok számára a következőt jelentik az érdemjegyek:
Szorgalom

Tanulmányi
munkája

Munkavégzése
Kötelességtudata

Tanórán kívüli
információk
felhasználása,
többletmunkája

5 /példás

4 /jó

3 /változó

2 /hanyag

Céltudatosan
törekvő, odaadó,
igényes, jól
motivált a
tanulásra
Kitartó, pontos,
megbízható,
lankadatlan
Kifogástalan,
precíz, gondos a
felszerelése

Figyelmes,
törekvő

Ingadozó

Hanyag, lassító

Rendszeres,
többnyire önálló

Rendszertelen,
hullámzó,
önállótlan
A felszerelése
gyakran hiányos,
ösztönözni kell

Megbízhatatlan,
gondatlan

Rendszeres,
érdeklődő,
szorgalmas

Időnként végez
ilyen irányú
tevékenységet

Megfelelő, néha
ösztökélni kell

Ritkán,
ösztönzésre
dolgozik

Szinte nincs
felszerelése,
többnyire
hiányos, nincs
kötelességtudata
Egyáltalán nincs
ilyen irányú
tevékenysége

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a felső
tagozaton:
PÉLDÁS (5) az a tanuló, aki:


képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt,



tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi,



tanórákon aktív, munkavégzése megbízható,



taneszközeit a tanítási órákra mindig elhozza,



plusz feladatokat is vállal.

JÓ (4) az a tanuló, aki:


képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt,



rendszeresen, megbízhatóan dolgozik,



tanórákon többnyire aktív,



taneszközei tiszták, rendezettek.

VÁLTOZÓ (3) az a tanuló, akinek:


tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől,



tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig
teljesíti,



felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik, érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból
is lerontja.

HANYAG (2) az a tanuló, aki:
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képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében,



az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg,



feladatait folyamatosan nem végzi el,



felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek,



félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.

3.9.4.3. A tanulói teljesítmény, tanulmányi munka értékelésének és minősítésének
követelményei és formái
A tanulói teljesítmény értékelésének egyik célja, hogy segítse a tanuló és a szülő objektív
tájékoztatását,

továbbá

hozzájáruljon

ahhoz,

hogy

a

pedagógus

folyamatosan

meggyőződjön a tanulási folyamat hatékonyságáról, lehetőséget biztosítson a pedagógiai
munka nyomon követésére, és az újratervezésére, a célok újra definiálására és továbbiak
meghatározására, amennyiben ezt a tanulók fejlődése megkívánja.
Az adatokra és tényekre alapozott értékelés segíti a tanulót további tanulási módszereinek,
technikáiknak meghatározásában.
A tanulók értékelése legyen tárgyilagos, és objektív, következetes és felelősségteljes,
folyamatos és rendszeres, szakszerű, sokszínű és ösztönző hatású.
Az értékelési folyamatokat megalapozó tervező munka figyelembe veszi a tanuló


előzetes tudását,



aktuális fejlettségi szintjét,



egyéni fejlődési lehetőségeit,



életkori sajátosságait,



az értékelés személyiségfejlődésére gyakorolt hatását



a pedagógiai célokat.

Ezen feladatok élérése érdekében alkalmazott értékelések:


Diagnosztikus vagy helyzetfeltáró mérés, értékelés:

Célja a tájékozódás, helyzetfeltárás, a kiinduló állapot, az előzetes tudás felderítése (pl. a
DIFER mérés, tanév eleji szintfelmérés, egy-egy témát bevezető tájékozódó felmérés
stb.). Általában nem osztályozzuk.


A fejlesztő, formáló, segítő értékelés:

A tanulási folyamat állandó kísérője. A tanulás segítője pozitív és negatív megerősítések
révén. Célja az információk gyűjtése, tájékozódás, a tanulási nehézségek feltárása. A
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tanulási folyamat rendszeres értékelése (pl. szóbeli és írásbeli feleletek, röpdolgozatok
stb.). Általában osztályozásra történik.


Szummatív értékelés:

Célja egy-egy nevelési-oktatási folyamat egy-egy szakaszának lezárása (pl. témazáró
dolgozatok, félévi és tanév végi felmérések, iskolai és országos mérések stb.)
Eredményeképpen globális kép alakul ki. A tanulói teljesítmény összevetése a
követelményekkel, elvárásokkal. Rendszerint osztályozzuk (kivétel az országos
A sajátos nevelési igényű tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató mentesíti az érdemjegyekkel és
osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és
minősítés alkalmazását írja elő egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből.

A tanulók teljesítmény értékelésének közzététele a szülő számára
Számunkra nagyon fontos szempont, hogy a tanuló teljesítményéről, értékeléséről a szülő
mielőbb értesüljön. A tanuló által szerzett érdemjegyeket a tárgyat tanító pedagógus teszi
közzé a Kréta rendszerben. A bejegyzéseket az osztályfőnökök folyamatosan, az
intézményvezető helyettesek időszakosan ellenőrzik.
A szülők tájékoztatásának módja:


Kréta elektronikus rendszerben rögzített érdemjegyek,



a Kréta Feljegyzés részében közölt értékelések,



tanulói füzeteken keresztül,



szóbeli beszélgetés a szülővel,



szülői értekezletek és fogadóórák,



személyes és telefonos, illetve elektronikus levelezés útján történő kapcsolat,



félévi értesítő, tanév végi bizonyítvány.

A gyengén álló tanulók szüleit ezen felül félévente két alkalommal az osztályfőnökök – a
szaktanárokkal történő egyeztetés után – írásban értesítik gyermekük nem megfelelő
haladásáról, gyenge tanulmányi munkájáról.
Az egyes tantárgyakból gyengén álló tanulók számára a szülővel történt egyeztetés után
korrepetáláson történő részvételt javaslunk.
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Az óraszámok és a kötelező érdemjegyek minimális mennyisége (félévente)
heti óraszám

osztályzatok

(óra)

minimális száma /
félév (db)

1

3

1,5

4

2

4

3

5

3,5

5

4

6

5

7

A kötelezően előírt óraszámokon felül további osztályzatok adása is javasolt, időarányos
elosztásban.
Amennyiben hosszabb hiányzás vagy egyéb nyomós indok akadályozza a minimális számú
osztályzat kialakítását, az osztálytanító / szaktanár egyéni elbírálás alapján lezárhatja a
tanulót kevesebb érdemjegy alapján is.
Szöveges értékelés az 1-2. évfolyamon
Az első és a második évfolyamokon a tanuló értékelése szöveges formában történik.
Az első nevelési-oktatási szakasz fő feladatainak megvalósítását leghatékonyabban a
fejlesztő, tanulást támogató értékelés szolgálja, összekapcsolva a diagnosztikus
mérésekkel, amelyek segítik a tanulók hatékony fejlesztését, az aktuális pedagógiai
tevékenység meghatározását, szükség esetén felülvizsgálatát.
Az iskolakezdést követő első félévet minden szempontból bevezető, fejlesztő szakasznak
szükséges tekinteni, ezért a pedagógus ebben az időszakban a szöveges formában
megfogalmazott,

fejlesztő,

tanulást

segítő

értékeléseket

elsősorban

szakmailag

megalapozott megfigyeléseire építi. A szöveges értékelés lehetőséget biztosít arra, hogy a
tanuló és a szülő részére a tantárgyi előrehaladásról és a kompetenciák fejlődéséről a
pedagógus a tapasztalatain és a követő méréseken alapuló, részletes tájékoztatást nyújtson.
Írásbeli szöveges értékelést évente 4 alkalommal (negyedévente) készítenek a tanítók a
tanulókról.
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November és április környékén rövidebb, kevésbé átfogó, de lényegi tájékoztatást adnak a
tanuló előmeneteléről, fejlődéséről.
Félévkor és tanév végén az iskola által összeállított mondatbank segítségével és ”kiválóan
megfelelt”, „jól megfelelt”, „megfelelt”, „felzárkóztatásra szorul”, „nem felelt meg”
kategóriák egyikével értékelik a tanítók a tanuló munkáját, előrehaladását minden
tantárgyból.
A kötelezően előírt értékelési módon felül a tanítók kiegészíthetik a tanulóról alkotott
képet saját megfogalmazással, bármilyen egyéb értékeléssel is.

A tanuló szöveges értékelésének tartalmi kritériumai: (kivétel az idegennyelv)
KIVÁLÓAN MEGFELELT az a tanuló, aki:


A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti (írásbeli teljesítménye eléri vagy
meghaladja a 90 %-ot).



Megérti a magyarázatokat, a feladatok utasításait, szövegét



Gondolatait

önállóan,

érthetően

képes

kifejezni

szóban,

írásban

ill.

a

metakommunikáció eszközeivel


Szókincse gazdag, kifejezése választékos



Megérti és következetesen alkalmazza a tanult szabályokat ( közösségi, munkavégzési,
feladat megoldási, védelmi stb.)



Együttműködő az iskolai tevékenységekben



Önállóan képes a gondolkodási műveletekre és azok alkalmazására



Motivált a tartós, folyamatos, elmélyült tanulásban

JÓL MEGFELELT az a tanuló, aki:


A tantervi követelményeket általában jól teljesíti (írásbeli teljesítménye 90-80 %
között mozog)



A magyarázatokban, feladatok értelmezésében alkalmanként segítséget igényel
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Gondolatait rendszerint önállóan, néha mintakövetéssel fejezi ki



Szókincse életkori sajátosságainak megfelelő, törekszik az árnyalt kifejezésmódra



Megérti és legtöbbször alkalmazza a tanult szabályokat



A gondolkodási műveletekben általában önálló, alkalmazásukban néha bizonytalan



Esetenként külső késztetésre van szüksége a tanulásban

MEGFELELT az a tanuló, aki:


A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti (írásbeli teljesítménye 79-60 %
között ingadozik).



A magyarázatokban, feladatok értelmezésében gyakran segítséget igényel



Gondolatai kifejezésében általában önállótlan, támogatásra szorul



Szókincse átlagos



A tanult szabályokat nem mindig fogadja el, esetenként következetlen



Az iskolai tevékenységekben változó együttműködést mutat



A gondolkodási műveletekben általában önállótlan, alkalmazásukban gyakran
bizonytalan



A tanulásban rendszerint külső késztetésre van szüksége

FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL az a tanuló, aki:


A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti (írásbeli teljesítménye 59-40 %
között mozog).



A magyarázatokban, feladatok értelmezésében állandóan segítséget igényel vagy



Egyáltalán nem tudja értelmezni azokat



Gondolatai kifejezésében önállótlan, állandó támogatásra szorul



Szókincse szegényes, alapszavak használata jellemző



A tanult szabályok elfogadása kialakulatlan, alkalmazásukban következetlen vagy



Ellenszegülő



Az iskolai tevékenységekben gyakran elzárkózó



A gondolkodási műveletekben önállótlan, alkalmazásukra sokszor segítséggel sem
képes



A tanulásban külső késztetésre van szükség

NEM FELELT MEG az a tanuló, aki:
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Az előírt követelményeket nem tudta teljesíteni még segítségnyújtással sem (írásbeli
teljesítménye nem éri el a 40%-ot).

Mondatbank az 1-2. évfolyamos szövegértékeléshez (kivéve idegennyelv)
A mondatbankban szereplő értékelés minden tantárgyra és tanítóra vonatkozik. Ezen felül
egyéni igény szerint ezt kiegészítheti bármilyen egyéb értékelési móddal.
MAGATARTÁS


Az iskolai házirendet mindig betartja néha megszegi gyakran megszegi



Felnőttekhez való viszonyában együttműködő udvarias segítőkész viselkedése gyakran
kifogásolható



Tanórán aktív fegyelmezett együttműködő passzív fegyelmezetlen rendbontó



Tanórán kívül együttműködő fegyelmezett fegyelmezetlen rendbontó



Társas kapcsolataiban segítőkész barátságos együttműködő türelmes közömbös
türelmetlen durva

SZORGALOM


Feladatait mindig elvégzi néha elfelejti gyakran elfelejti gyakran készít plusz
feladatokat



Aktivitása kimagaslóan jó életkorának megfelelő változó gyakran kell biztatni nehezen
motiválható



A tanulásban önálló kitartó gyakran szorul segítségre önállótlan



Felszerelése hiánytalan néha hiányos gyakran hiányos



Figyelme tartós aktivizálható rövid ideig tart szétszórt kalandozó felületes



Tanuláshoz való viszonya aktív érdeklődő kötelességtudó felületes érdektelen hanyag

MAGYAR NYELV


Vonalvezetése, írásmozgása biztos még bizonytalan



Ceruzafogása biztos bizonytalan



Betűk, szavak másolása nyomtatottról írottra szabályos hibátlan kevés hibával írja sok
hibával írja



Másolás írottról írottra szabályos hibátlan kevés hibával írja sok hibával írja



Betűk kapcsolása szabályos néhány szabálytalan: ………..
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Diktálás után hibátlan néha hibázik sokszor hibázik



Emlékezetből írása hibátlan 1-2 hibával sok hibával ír



Az elválasztás szabályait biztosan kevés hibával sok hibával alkalmazza



Betűrendbe sorolni önállóan segítséggel tud



Szavakról tanult ismeretei biztosak kevésbé biztosak bizonytalanok



Az írás üteme túl gyors kapkodó lendületes, jó kicsit lassú nagyon lassú



Füzetének írásának külleme szép rendezett megfelelő változó minőségű rendetlen
maszatos

MAGYAR IRODALOM


Beszéde tiszta, érthető néhány hang képzése még bizonytalan sok hangképzési hibája
van beszéde korrekciót igényel.



Szóbeli kifejezőkészsége választékos jó nehézkes



Szókincse gazdag korosztályának megfelelő hiányos



Versmondása kifejező életkorának megfelelő monoton egyhangú



Verstanulása gyors életkorának megfelelő nehezen tanulja



A tanult betűket biztonsággal felismeri nem ismeri fel biztonsággal



A tanult betűket összeolvassa összeolvasásában még bizonytalan



Elolvassa a rövid szavakat, mondatokat és megérti azokat.



Elolvassa a rövidebb szövegeket, de azok megértése még bizonytalan.



Olvasása gyors, kifejező, hibátlan 1-2 hibás jó ütemű hibátlan kicsit lassú hibátlan
lassú sok hibával



Olvasásának jellemzője folyamatos kicsit akadozó nagyon akadozó újrakezdő



Hangerő megfelelő halk



Olvasásának hibái: betűkihagyás betűcsere:… ékezet elhagyása betűtévesztés más szó
olvasása szóvégek elhagyása



A szótaghatárokat érzi nem mindig érzi nem érzékeli



A mondathatárokat betartja néha betartja nem figyel rá



Szövegértése megérti, önállóan megfogalmazza az olvasottakat kérdések segítségével
mondja el nem tudja elmondani mit olvasott



Lényegkiemelése kiváló elvárhatónak megfelelő segítséggel képes rá még nem képes
rá
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Kérdések megfogalmazására önállóan segítséggel képes még nem tud kérdést
megfogalmazni

MATEMATIKA


A matematikai feladatok megoldásával szívesen foglalkozik ritkán mutat érdeklődést
nem szívesen végzi



Számfogalma az adott számkörben biztos kicsit bizonytalan még nem alakult ki csak
…-ig



A számegyenesen jól tájékozódik tájékozódása pontatlan



Összeadása biztos, hibátlan néha hibás gyakran hibás kis segítséggel végzi sok
segítséggel végzi



Kivonása biztos, pontos néha hibás gyakran hibás kis segítséggel végzi sok segítséggel
végzi



A relációkat felismeri általában felismeri segítséggel ismeri fel nem ismeri fel



Pótlása hibátlan kevés hibával sok hibával végzi



Számok bontása gyors, hibátlan gyors, hibás lassú, hibátlan lassú, hibás, eszközzel
tudja a bontást



Adott szabályú sorozatot önállóan segítséggel folytat nem tud folytatni



Sorozatok szabályát önállóan felismeri, folytatja nem ismeri fel



Szöveges feladat megoldása önálló, hibátlan kis segítséggel oldja meg hibátlanul,
hibás nem tudja megoldani



Logikai gondolkodása kimagasló átlagos gyenge



Önellenőrzése kifogástalan jó elfogadható pontatlan kialakulatlan



Írásbeli munkája rendezett tetszetős megfelelő maszatos rendetlen

ETIKA / HIT ÉS ERKÖLCSTAN


Órai munkája: aktív – fegyelmezett – együttműködő – passzív – fegyelmezetlen



Érdeklődése: kiemelkedő – megfelelő – mérsékelt



Tudása: kiemelkedő – biztos – jó – megfelelő – hiányos

-

Szívesen vesz részt: közös énekben – beszélgetésben – rajzban – játékban

ÉNEK – ZENE


A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi nem mindig végzi szívesen
bátorítást igényel.



Szívesen énekel egyedül társakkal biztatásra énekel
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Zenei hallása az ismert és gyakorolt dalok esetében kiváló, tisztán, pontosan énekel
jó, többnyire tisztán énekel fokozatosan fejlődik, időnként pontatlanul és bátortalanul
énekel fejlesztésre szorul.



Ritmusérzéke kiváló megfelelő kicsit bizonytalan fejlesztésre szorul.



A tanult zenei ismereteket tudja ismerete kicsit hiányos nagyon hiányos



Szívesen részt vesz a tanult gyermekjátékokban, a dalok eljátszásában

TESTNEVELÉS ÉS SPORT


Szeret mozogni



Mozgása összerendezett összerendezettsége fejlődő bizonytalan, összerendezetlen



Testnevelésórán a szabályokat mindig betartja néha nem tartja be többször
fegyelmezetlen



Erőnléte jó megfelelő könnyen fárad, fejlesztendő



Futása, mozgása gyors átlagos lassú



Különösen ügyes az atlétikában a tornában a sorversenyekben



A gimnasztikai gyakorlatokat ütemtartással, pontosan többnyire ütemtartással,
pontosan nem mindig hajtja végre ütemtartással, fegyelmezetlenül végzi.



Labdás játékokban ügyes, aktív, kezdeményező aktív de nem kezdeményező egyre
ügyesebb, aktívabb, kezdeményezőbb nem elég aktív, kezdeményező.



A spotjátékok, versengések szabályait érti és betartja időnként nem tartja be többnyire
érti, de gyakran nem tartja be.



Viselkedése társaival konfliktus-helyzetben minden körülmények között sportszerű
előfordul,

hogy

sportszerűtlen

meggondolatlan/türelmetlen/erőszakos,

ezáltal

veszélyezteti saját és mások testi épségét.
VIZUÁLIS KULTÚRA


A festés, rajzoláshoz való viszonya jó szívesen alkot hangulatától függ nem köti le



Fantáziája gazdag életkorának megfelelő kicsit szegényes



Megfigyelőképessége pontos kicsit felületes nagyon felületes



Technikák alkalmazása kimagasló, változatos megfelelő fejlesztendő



A rajzfelületet megfelelően bátortalanul használja

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS


Az órai tevékenységek iránt érdeklődő felkelthető az érdeklődése érdektelen



A tanult technikákat kimagaslóan életkorának megfelelő szinten alkalmazza javítandó:
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Eszközhasználata kimagasló jó fejlesztésre szorul



Kézügyessége kimagasló jó fejlesztésre szorul



Munkadarabjai igényesek megfelelőek gyakran pontatlanok



Ötletes, kreatív a munkadarabok elkészítésében

Szöveges értékelés idegennyelvből (2. évfolyam)
Az idegennyelvi értékelés a nyelvre jellemző összetevőket tartalmazza. Az értékelés számára
ez az anyag szolgál mondatbankként.
Az idegen nyelven való kommunikációhoz való hozzáállása a tanulónak


szívesen vesz részt az órán, érdeklődik, dolgozik,



szívesen vesz részt, de kevésbé kapcsolódik a munkába,



elfogadja a pedagógus utasításait, de bátorítást igényel,



nehezen vonható a munkába, figyelme, munkavégzése javításra szorul.

Hallott szöveg értése
A tanuló az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott utasításokat, kérdéseket, kéréseket,
közléseket


megérti, arra cselekvéssel válaszol,



kis segítséggel megérti,



sok segítséggel érti meg



megértési problémái vannak

Szóbeli interakció
A tanuló az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre


magabiztosan, egyszerű, szabályos mondatban válaszol



segítségre van szüksége, hogy részt vegyen a szituációban



egyszerű, de hibás szerkezetű mondatban válaszol



nehezen vesz részt, szavakkal válaszol,



nem érti a kérdést, anyanyelvi segítséggel válaszol.

A tanuló a megismert mondókákat, verseket, dalokat a tanultak alapján


hibátlanul visszamondja



kis hibával visszamondja,



pontatlan ejtéssel, több hibával mondja vissza

Olvasott szöveg értése
Az ismert szavak alakját, egyszerű mondatokat, kérdéseket
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hibátlanul felismeri, elolvassa,



kis hibával felismeri, elolvassa,



sok hibát ejt olvasás közben

Az ismert szöveget gyakorlás után


jól olvassa



kis hibával olvassa,



sok hibával olvassa,

Az ismert nyelvi elemekből álló néhány mondatos szövegben fontos információt


önállóan megtalálja,



kis segítséggel megtalálja,



sok segítséggel találja meg,



nem találja meg.

Íráskészség
A tanuló füzetvezetése


rendezett, jól olvasható,



kissé rendezetlen, írása javítandó



rendetlen, írása alig olvasható

Az ismert szavak alakját


hibátlanul felismeri és másolja,



kis hibával felismeri és másolja,



sok hibával írja és írása alig olvasható

Írásának és a feladatok megoldásának tempója


életkorának és az átlagos fejlettségének megfelelő,



túl gyors, kapkodó, hibás



életkoránál és az átlagos fejlettségénél lassúbb

Néhány ismert szóból álló mondatot, kérdést, utasítást,


hibátlanul másol,



kis hibával másol,



sok hibával másol

Egyszerű nyelvi összefüggést tartalmazó feladatot


a szabályok felismerése után hibátlanul megold,



a szabályok felismerésében segítségre szorul, de utána kis hibával old meg,
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sok segítséggel oldja meg, mert a szabályokat nehezen sajátítja el, ritkán alkalmazza,



nem érti a feladatot

Az etika / hit és erkölcstan tantárgy értékelése 1-8. évfolyamon
Az etika / hit és erkölcstan tantárgy esetében fejlesztő, szöveges értékelést kell alkalmazni
a következő kategóriák egyikével: „kiválóan megfelelt”, „jól megfelelt”, „megfelelt”,
„gyengén felelt meg”, „nem felelt meg”.
A szöveges értékelés tartalmi kritériumai:
A „KIVÁLÓAN MEGFELELT” értékelést kapott tanuló jellemzői:
Órai aktivitása kiváló. Az óra menetét és társait érdeklődő figyelemmel kíséri. Sűrűn
megnyilvánul társai előtt, beszélgetésben, játékban.

Egyéni megfogalmazásai értő

fogalomhasználatra utalnak, példaalapúak. Tanórai írásos produktumai mintaértékűek,
megfogalmazásai igényesek és pontosak. Vállal kisbeszámoló és/vagy gyűjtőmunka
és/vagy projektmunka készítését. Jártas az önértékelésben, társai értékelésében.
Véleményalkotása kulturált, nem bántó.
A „JÓL MEGFELELT” értékelést kapott tanuló jellemzői:
Aktívan részt vesz az órai munkában, írásbeli feladatait maradéktalanul elvégzi. Az óra
menetét és társait érdeklődő figyelemmel kíséri. Megnyilvánul társai előtt, beszélgetésben,
játékban.

Egyéni megfogalmazásai értő fogalomhasználatra utalnak, egyes esetekben

példaalapúak voltak. Mindig kész az önértékelésre, társainak értékelése kulturált, nem
bántó.
A „MEGFELELT” értékelést kapott tanuló jellemzői:
Részt vesz az órai munkában, írásbeli feladatait elvégezi, az óra menetét figyelemmel
kíséri.

Ritkán,

de

megnyilvánul

társai

előtt,

beszélgetésben

játékban.

Egyéni

megfogalmazásai értő fogalomhasználatra utalnak. Igyekezetet mutat az önértékelésre.
A „GYENGÉN FELELT MEG” értékelést kapott tanuló jellemzői:
A tanuló órai tevékenysége általában passzív. Szóbeli megnyilvánulásai nehezen
követhetők, nem kulturált megfogalmazásúak. Írásbeli munkái hiányosak, rendetlenek,
nem követhetők.
A „NEM FELELT MEG” értékelést kapott tanuló jellemzői:
A tanuló tevékenysége teljesen passzív és/vagy akadályozó jellegű, viselkedése,
véleményalkotása kulturálatlan.
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Idegennyelv értékelése 2-8. évfolyamon
Szóbeli számonkérés


napi folyamatos számonkérés pontozással,



felelet formájában az adott nyelvi szintnek, életkori sajátosságnak megfelelően adja
elő a tanult utasításokat, közléseket, dalokat, verseket, a megismert nyelvi jelenségeket
tartalmazó párbeszédet, szöveget;



szituációs gyakorlatokban, képleírásnál, szótárhasználatnál alkalmazza a megismert
nyelvi jelenségeket;



hangos olvasás értékelése a megismert nyelvi jelenségeket tartalmazó szövegeknél.

Írásbeli számonkérés


ismétlő dolgozat tanévenként háromszor,



minden téma, lecke után témazáró dolgozat,



írásbeli feleletek folyamatosan (szódolgozatok, szövegmunkák, tesztek, levelek,
internetes feladatlapok, fordítások).

A szintfelmérés fajtái:
Írásbeli: - olvasott szöveg értése = A1 (címek és tartalmak párosítása) és
A2 (tartalmakból lényegkiemelés, kérdésekre válaszadás
táblázattal, egész mondatokkal)
- íráskészség = A1 (üdvözlőlap írása) és
A2 (magánlevél írása)
- nyelvhelyesség = A2 (feleletválasztós teszt, ragozott vagy alapszavas beillesztés
szövegbe)
Szóbeli: - hallott szöveg értése = A1 (ismert témakörökből feldolgozott dialógusok) és
A2

(ismert

témakörökből,

egyszerű,

feldolgozott

dialógusok vagy monológok értésének bizonyítása
rajzzal, szavakkal, mondatokkal)
- beszédkészség = A1 (bemutatkozás) és
A2 (dialógusalkotás, önálló témakifejtés képek segítségével)

Értékelés a 3-8. évfolyamokon
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A harmadik évfolyamtól (kivétel az etika / hit és erkölcstan tantárgy kivételével) az
értékelés a következő osztályzatokkal, érdemjegyekkel történik:

Elégtelen – 1, elégséges – 2, közepes – 3, jó – 4, jeles – 5.
Az érdemjegyek / osztályzatok tartalmi jegyei a magyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem,

állampolgári

ismeretek,

hon

és

népismeret,

környezetismeret,

természettudomány, kémia, fizika, biológia, földrajz és digitális kultúra tantárgyak
vonatkozásában
JELES (5): Ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a
tananyagot, s alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. Lényegre mutatóan
definiál, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt. Tud szabatosan, önállóan beszélni.
Gondolkodva, logikusan kérdez.
JÓ (4): Ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés vagy jelentéktelen
hibával tesz eleget. Világosan, szabatosan fogalmaz, szóbeli és írásbeli fogalmazásában
nem követ el értelemzavaró pontatlanságokat. Az alapvető összefüggéseket tudja, a
begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik. Kisebb előadási hibákat vét, a definíciókat
esetenként csak mechanikus tanulással tudja elsajátítani. Kevés segítséggel képes a
tananyagot előadni. Kifejezésmódja egyszerű.
KÖZEPES (3): Ha az alapvető tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával
tesz eleget. Nevelői segítségre, irányító kérdésekre, javításra, kiegészítésre szorul.
Ismeretei felszínesek. Kevéssé tud önállóan dolgozni, összefüggően felelni. Segítséggel
képes megoldani szóbeli és írásbeli feladatát. Előfordul, hogy pontatlanul, pongyolán
fogalmaz. Rövid mondatokat alkot.
ELÉGSÉGES (2): Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal, minimum
szinten

tesz csak eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel,

jártasságokkal még rendelkezik. Fogalmakat gyakran nem ért, szójelentéssel nincs
tisztában, önállóan egyszerű összefüggéseket nem tud felismerni. Gyakorlatban képtelen az
önálló munkavégzésre. Sok segítséget, ellenőrzést igényel az írásbeli munkánál.
ELÉGTELEN (1): Ha a tantervi követelményeknek nevelői segítséggel, útbaigazítással
sem tud eleget tenni. A minimumkövetelményt nem képes teljesíteni, a továbbhaladása
nem biztosított.

202

Pedagógiai program

Az érdemjegyek/osztályzatok tartalmi jegyei a készségtárgyak – ének-zene, vizuális
kultúra, technika és tervezés, testnevelés, illetve a dráma és színház tantárgyak
vonatkozásában:
Ezen tantárgyak esetében nem csak az elméleti tudást kell értékelni, hanem
nyomatékosabban figyelembe kell venni a tanuló adottságait, képességeit, készségeit, a
tantárgyhoz való viszonyulását is. (Testnevelésből csak a gyakorlati rész adja az értékelés
alapját.)
JELES (5): Ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. A tanórákon
kiemelkedően és aktívan dolgozik. Társaihoz való viszonya segítő, támogató. A tanult
fogalmak ismerete, gyakorlati alkalmazása kiváló. Eszközhasználata kiemelkedően jó. Egyéni
kifejezőereje kimagasló. Felszerelése mindig rendben van, nincsenek hiányai. Szívesen és
gyakran végez gyűjtőmunkát.
JÓ (4): Ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés vagy jelentéktelen
hiányossággal tesz eleget. A tanórákon aktívan tevékenykedik, képességeihez képest jól
dolgozik. Társaihoz való viszonya jó, segítő. A tanult fogalmak ismeret, gyakorlati
alkalmazása jó. Eszközhasználata jó, kicsi hiányosságot mutat. Egyéni kifejezőereje jó.
Felszerelése általában rendben van, általában nincsenek hiányai. Szívesen végez
gyűjtőmunkát.
KÖZEPES (3): Ha az alapvető tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz
eleget. A tanórákon képességeihez képest megfelelően dolgozik. Aktivitása hagy kivetnivalót.
Társaihoz való viszonya megfelelő. A tanult fogalmak ismeret, gyakorlati alkalmazása
megfelelő. Eszközhasználata korrigálásra szorul. Egyéni kifejezőereje megfelelő. Felszerelése
nem mindig van rendben, többször hiányos. Elvétve végez gyűjtőmunkát.
ELÉGSÉGES (2): Ha a tantervi követelményeknek nem tud eleget tenni. A tanórákon
képességeinek megfelelően csak ritkán dolgozik. Társaihoz való viszonya nem megfelelő,
többször hátráltató A tanult fogalmak ismerete, gyakorlati alkalmazása csak segítséggel megy.
Eszközhasználata nem megfelelő, de igyekszik annak javítására. Egyéni kifejezőereje nincs.
Felszerelése sokszor hiányos, rendetlen. Nem végez gyűjtőmunkát.
ELÉGTELEN (1): Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal, minimum
szinten sem tesz eleget. A tanórákon nem dolgozik. Társaihoz való viszonya hátráltató,
romboló A tanult fogalmak ismerete, gyakorlati alkalmazása még segítséggel sem megy.
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Eszközhasználata kritikus, nem mutat hajlandóságot a korrigálásra. Egyéni kifejezőereje
nincs. Felszerelése legtöbbször nincs vagy nagyon hiányos, rendetlen. Egyáltalán nem végez
gyűjtőmunkát.

Az alkalmazott értékelési módok osztályzatra történő átváltása
Érdemjegy
5

4

3

2
1

Minősítés

Százalékos értékelés

Szöveges értékelés

jeles

90% - 100%

Kiválóan megfelelt

jó

80% - 89%

Jól megfelelt

közepes

60% - 79%

Megfelelt

elégséges

40% - 59%

elégtelen

0% - 39%

Felzárkóztatásra

szorul

/

gyengén felelt meg
Nem felel meg

A szaktanárok – esetenként – a fenti %-os értékektől eltérhetnek a témazáró dolgozatok
számon kérő anyagának mélységétől függően.
Különös méltánylást érdemlő egyéni esetben – az iskolavezetés egyetértésével –
elsősorban a pedagógiai szakszolgálat javaslatára a pedagógus a fenti értékelési skálától
eltérhet.
Az egységes iskolai követelményrendszer betartása minden pedagógus kötelessége. Az
osztályfőnökök, szaktanárok minden tanév első tantárgyi óráján ismertetik a tanulókkal (és
az első szülői értekezleten, illetve a fogadóórákon a szülőkkel) a tantárgy követelmény- és
értékelési rendszerét, a pótlási és javítási lehetőségeket.
3.9.4.4 A magasabb évfolyamba lépés feltétele
Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozóértekezleten áttekinti, és a
pedagógus, az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló
magasabb évfolyamba lépéséről.
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette, azaz minden tantárgyból legalább elégséges
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osztályzatot kapott. Szöveges értékelés esetén pedig elérte legalább a „Felzárkóztatásra
szorul” szintet.
Ha a tanuló a fenti követelménynek bármilyen okból kifolyólag nem tesz eleget,
javítóvizsgát tehet, vagy az évfolyamot megismételni köteles.
Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait
évfolyamismétléssel folytathatja.
Első évfolyamon az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal
engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt
tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben nem kap
bizonyítványt.
3.10 A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a
továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell
megállapítani.
A tanulmányok alatti vizsgákat mindig a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően
kell megszervezni.
A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató
felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek
megteremtéséért.
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. A
vizsgázónak legalább tíz perccel a vizsga kezdése előtt meg kell jelennie a vizsga
helyszínén.
Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási
intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott
tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
Egy vizsganapon egy vizsgázó számára legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani.
A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell
biztosítani.
A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – harmadik vizsgaként is
megszervezhető.
Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga.
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Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges
segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem
cserélhetik.
A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő
tantárgyanként maximum hatvan perc.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és –
amennyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes
tantárgyak

szóbeli

vizsgáihoz

szükséges

segédeszközökről

a

vizsgáztató

tanár

gondoskodik. A szóbeli vizsga felelési időtartama legfeljebb 15 perc.
A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál helyben
meghatározott idő áll a rendelkezésére. A feladatok végrehajtásához szükséges eszközöket
az iskola biztosítja.
3.10.1. A tanulási nehézséggel küzdő tanulók részére szervezendő vizsgák szabályai
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázóra is vonatkoznak a fenti elvárások, de a szakértői bizottság szakvéleményével
megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján


az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc
perccel meg kell növelni,



számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott
segédeszközt használja,



írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,



a szóbeli vizsgát írásban tegye le.

3.10.2. Tanulmányok alatti vizsgák
Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:


osztályozó vizsga,



pótló vizsga,



javítóvizsga



különbözeti vizsga.

Osztályozó vizsga
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha:


a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
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engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,



engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,



ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó
vizsgát tehet,



ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy
adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.



(Kivételt képez ez alól, ha a tanuló igazolatlan mulasztásai meghaladják a 20 órát, és
az iskola eleget tett a bejelentési, értesítési kötelezettségeink, s a nevelőtestület úgy
dönt, hogy megtagadja az osztályozóvizsga letételének lehetőségét. Ez esetben a
tanuló az évfolyamot megismételni köteles.)



ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a
meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem minősíthető,
félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

Javítóvizsga
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha:


a tanév végén legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,



az osztályozóvizsgán nem felelt meg,



ha az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik,
távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.



az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott.

A tanuló a következő évfolyamba akkor léphet, ha sikeres javítóvizsgát tesz.
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus
15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.
A javítóvizsgán elégtelen osztályzatot kapott tanuló tanulmányait az adott évfolyam
megismétlésével folytathatja. A javítóvizsga nem ismételhető meg.
Pótló vizsga
Pótló vizsgát tehet a tanuló az intézményvezető által meghatározott vizsganapon, ha:


valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,



vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
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Különbözeti vizsga

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni
kívánja.


azokra a tananyagokra terjed ki, amelyeket a tanuló az érvényes tantervből és
bizonyítványból megállapíthatóan az előző osztály(ok)ban nem tanult,



ha a helyi tantervben szereplő, a beiratkozási tanév végéig tanult tantárgyak éves
óraszámainak összege kevesebb, mint az iskolánk helyi tantervében szereplő összeg.

Különbözeti vizsgát tanév közben is lehet szervezni.
A vizsgákkal kapcsolatos információk közzététele
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 követelményei
Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben
szereplő követelmények alapján a helyi tantervek tartalmazzák.
A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 4 héttel írásbeli
tájékoztatást kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján a pedagógiai program
helyi tanterv című részében folyamatosan megtekinthetők.
A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy
gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

ÍRÁSBELI

TANTÁRGY

SZÓBELI
VIZSGA

ALSÓ TAGOZAT
Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Magyar irodalom

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Etika

/

hit

és

SZÓBELI

erkölcstan
Környezetismeret

ÍRÁSBELI

SZÓBELI
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ÍRÁSBELI

Idegen nyelv

SZÓBELI

Ének-zene

GYAKORLATI

Vizuális kultúra

GYAKORLATI

Technika

és

GYAKORLATI

Technika, életvitel

GYAKORLATI

tervezés
és gyakorlat
Digitális kultúra

GYAKORLATI

Testnevelés

GYAKORLATI

Testnevelés

és

GYAKORLATI

sport
FELSŐ TAGOZAT
Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Magyar irodalom

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Történelem,

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

társadalmi

és

állampolgári
ismeretek
Történelem
Állampolgári

SZÓBELI

ismeretek
Hon és népismeret
Etika

/

hit

SZÓBELI

és

SZÓBELI

erkölcstan
Természetismeret
Természet-

SZÓBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

tudomány
Kémia
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Fizika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Biológia,

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Biológia

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Földrajz

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Idegen nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

egészségtan

Ének-zene

GYAKORLATI

Vizuális kultúra

GYAKORLATI

Dráma és színház

GYAKORLATI

Technika, életvitel

GYAKORLATI

és gyakorlat
Technika

és

GYAKORLATI

tervezés
Informatika

GYAKORLATI

Digitális kultúra

GYAKORLATI

Testnevelés

és

GYAKORLATI

sport
Testnevelés

GYAKORLATI

3.10.3. Tantárgyankénti vizsgakövetelmények, témakörök
Magyar nyelv és irodalom
1. évfolyam
Beszéd és kommunikáció
Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése
Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése
Népmesék, műmesék
Versek, népköltészeti alkotások
Helyem a közösségben – család, iskola
Évszakok, ünnepkörök, hagyományok
Állatok, növények, emberek
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Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó képességek fejlesztése
Írás jelrendszere
A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó
A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg
Kisbetű – nagybetű
A magyar ábécé – a betűrend
Hangok időtartamának jelentésmegkülönböztető szerepe
2. évfolyam
Beszéd és kommunikáció
Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése
Népmesék, műmesék
Versek, népköltészeti alkotások
Helyem a közösségben – család, iskola
Évszakok, ünnepkörök, hagyományok
Állatok, növények, emberek
Írás jelrendszere
A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó
A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg
Kisbetű – nagybetű
A magyar ábécé – a betűrend
Hangok időtartamának jelentés megkülönböztető szerepe
3. évfolyam
Beszéd és kommunikáció
Mesék, történetek
Mondák, regék
Versek, népköltészeti alkotások
Helyem a világban
Ünnepkörök, hagyományok, mesterségek
Növények, állatok, emberek, találmányok
Olvassunk együtt! Közös olvasmányok
A nyelv építő kövei: hang/betű, szótag, szó elválasztás, betűrendbe sorolás
A nyelv építő kövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg
Szótő és toldalék, szóelemzés
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Hangalak és jelentés kapcsolata, állandósult szókapcsolatok
Élőlények, tárgyak, gondolati dolgok neve
Tulajdonságokat kifejező szavak
Mennyiségeket kifejező szavak
Cselekvés, történés a múltban, jelenben, jövőben
4. évfolyam
Beszéd és kommunikáció
Mesék, történetek
Mondák, regék
Versek, népköltészeti alkotások
Helyem a világban
Ünnepkörök, hagyományok, mesterségek
Növények, állatok, emberek, találmányok
Olvassunk együtt! Közös olvasmányok

A nyelv építő kövei: hang/betű, szótag, szó elválasztás, betűrendbe sorolás
A nyelv építő kövei: Az írásbeli szövegalkotás lépései
A nyelv építő kövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg (
Szótő és toldalék, szóelemzés
Hangalak és jelentés kapcsolata, állandósult szókapcsolatok
Élőlények, tárgyak, gondolati dolgok neve
Tulajdonságokat kifejező szavak
Mennyiségeket kifejező szavak
Cselekvés, történés a múltban, jelenben, jövőben
Magyar nyelv
5. évfolyam
A kommunikáció fogalma, tényezői. A kommunikáció nem nyelvi jelei
A betűrend
Helyesírásunk alapelvei
Állandósult szókapcsolatok: szólások, szóláshasonlatok, közmondások, szállóigék.
A hangok csoportosítása.
A magánhangzótörvények: a hangrend és az illeszkedés.
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Mássalhangzótörvények: részleges hasonulás, írásban jelöletlen és jelölt teljes hasonulás,
összeolvadás, rövidülés, kiesés.
A szavak szerkezete: egyszerű és összetett szavak.
A szóelemek: szótő és a toldalékok: a képző, a jel, a rag.
A szavak csoportjai a hangalakjuk és jelentésük alapján: egyjelentésű, többjelentésű, azonos
alakú, rokon értelmű, ellentétes jelentésű és hasonló alakú, hangutánzó és hangulatfestő
szavak.
6. évfolyam
Az ige fogalma és ragozása
Igeidők, igemódok
A leggyakoribb igeképzők
A főnév fogalma és fajtái
A tulajdonnevek helyesírása: földrajzi nevek, az állatnevek, égitestek, márkanevek,
intézménynevek, címek, díjak és kitüntetések
A melléknév fogalma és helyesírása. A melléknevek fokozása, egyéb toldalékok.
A számnév fogalma, fajtái, toldalékolhatósága, helyesírásuk.
A névmások fajtái.
Az igenevek: a főnévi igenév, a melléknévi igenév, a határozói igenév
A határozószó.
Viszonyszók, mondatszók.
7. évfolyam
A szövegalkotás folyamata: alkalmi beszéd, ünnepi beszéd, köszöntő írása
A tömegkommunikáció szerepe, feladatai, tájékoztató és véleményközlő műfajai
Reklám, hirdetés, apróhirdetés
A mondat a szövegben, a mondatok csoportosítása szerkezetük, logikai minőségük és a
beszélő
szándéka szerint.
Az alany és az állítmány szerepe, fajtái.
A tárgy. Irány- és eredménytárgy.
A határozószók: hely-, idő-, állapot- és módhatározó, eszköz-, társ-, részes-, ok-, cél- és
állandó határozó.
A jelzők: minőség-, mennyiség-, birtokos és értelmező jelző.
A szóképzés.
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Alá- és mellérendelő összetett szavak.
8. évfolyam

A köznyelv, a csoportnyelvek, a nyelvjárások.
Ritkább szóalkotási módok: mozaikszók, ikerszók és szórövidülések.
A szöveg megszerkesztettsége, szerkezeti egységei.
Szövegtípusok és műfaji, retorikai, stilisztikai jellemzőik.
A mellérendelő összetett mondatok.
Az alárendelő összetett mondatok.
Az idézés.
A nyelvek osztályozása nyelvtípusok szerint.
Nyelvünk eredete, rokonsága.
A nyelvemlékeink.
A nyelvújítás.
Magyar irodalom
5. évfolyam
Az égig érő fa (magyar népmese)
Arany János: Rege a csodaszarvasról
Görög mítosz: Daidalosz és Ikarosz
Bibliai történetek: A világ teremtése, Noé, Jézus születése, A betlehemi királyok
Petőfi Sándor: Egy estém otthon
Arany János: Családi kör
Petőfi Sándor: János vitéz
Petőfi Sándor: Az alföld, Szülőföldemen
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Fekete István: Bogáncs vagy Fekete István: A koppányi aga testamentuma, vagy Szabó
Magda: Tündér Lala
És a művekhez kapcsolódó elméleti anyagok
Memoriterek:
Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék
Petőfi Sándor: János vitéz (részletek)
Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet)
Arany János: Családi kör (részlet)
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Arany János: Mátyás anyja
Arany János: A walesi bárdok
Beckó vára
Szent László legendája
Kittenberger Kálmán: Oroszlánvadászataimból
Tordai hasadék ( Erdély)
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
Arany János: Toldi
Bibliai történetek: Mária és József története, Jézus tanítása a gyermekekről
Kölcsey Ferenc: Himnusz
Vörösmarty Mihály: Szózat
Petőfi Sándor: Honfidal
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem
Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert…
Radnóti Miklós: Bájoló
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
És a művekhez kapcsolódó elméleti anyagok
Memoriterek:
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem
Arany János: A walesi bárdok (részlet)
Arany János: Toldi (részletek)
Kölcsey Ferenc: Himnusz (1-2. vsz.)
Vörösmarty Mihály: Szózat (1. és 2. vsz.+13.,14. vsz.)
7. évfolyam
István király intelmei Imre herceghez (részletek)
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete
Mesék Mátyás királyról: Hogyan került holló Mátyás király címerébe? (Kóka Rozália
gyűjtése alapján)
Balassi Bálint: Egy katonaének, Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így köszöne néki
A reneszánsz dráma
Shakespeare: Romeo és Júlia
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Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek: I./1-21.versszak)
Mikes Kelemen: Törökországi levelek (részletek)
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz
Kölcsey Ferenc: Huszt, Emléklapra
Kölcsey Ferenc: Himnusz
Vörösmarty Mihály: Szózat
Petőfi Sándor: Szeptember végén
Petőfi Sándor: Nemzeti dal
Arany János: A fülemile
Arany János: Epilógus
Jókai: A huszti beteglátogatók
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa
Mikszáth Kálmán: A néhai bárány
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője vagy A két koldusdiák
Jules Verne: Kétévi vakáció vagy Csukás István: Vakáció a halott utcában
És a művekhez kapcsolódó elméleti anyagok
Memoritere:
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
Kölcsey Ferenc: Himnusz – teljes szöveg
Kölcsey Ferenc: Huszt
Kölcsey Ferenc: Emléklapra
Vörösmarty Mihály: Szózat – teljes szöveg
Petőfi Sándor: Nemzeti dal
Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem
Petőfi Sándor: Szeptember végén
8. évfolyam
Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba, Góg és Magóg fia vagyok én, Őrizem a szemed
Babits Mihály: Ádáz kutyám
Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom
Juhász Gyula: Milyen volt…
Dsida Jenő: Hálaadás
József Attila: Kertész leszek, Rejtelmek
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Radnóti Miklós: Nem tudhatom
Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály
Móricz Zsigmond: Pillangó vagy Légy jó mindhalálig
Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet)
Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet
Weöres Sándor: A társ
Kányádi Sándor: Öreg iskola ünnepére, Két nyárfa
Wass Albert: Üzenet haza (részlet)
Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér (részlet)
Örkény István: Egyperces novellák (részletek)
Egy drámai alkotás a 20. század második felének magyar irodalmából
Szabó Magda: Abigél
Irodalom és mozgókép: George Orwell: Állatfarm
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról (részlet)
Szórakoztató irodalom: Agatha Christie egy Poirot-novellája
És a művekhez kapcsolódó elméleti anyagok
Memoriterek:
Ady Endre: Őrizem a szemed (részlet)
József Attila: Születésnapomra (részlet)
József Attila: Mama
Radnóti Miklós: Nem tudhatom (részlet)
Kányádi Sándor: Két nyárfa (részlet)
Matematika
1. évfolyam
Gondolkodási és megismerési módszerek
−Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.
−Állítások igazságtartalmának eldöntése.
−Összehasonlítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése.
−Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata.
−Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.
Számtan, algebra
–Számok írása, olvasása (20-as számkör).
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–Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes számok
nagyság szerinti összehasonlítása.
–Matematikai jelek: +, –, =, <, >, ismerete, használata.
–Összeadás, kivonás szóban és írásban.
–Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.
–Páros és páratlan számok megkülönböztetése.
–Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum
kiszámítása 20-as számkörben.
Összefüggések, függvények, sorozatok
–Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, a sorozat folytatása adott szabály
alapján 20-as számkörben.
–Számpárok közötti kapcsolatok felismerése 20-as számkörben.
Geometria
–Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.
–A test és a síkidom azonosítása, megkülönböztetése néhány megfigyelt geometriai
tulajdonság alapján.
–Tájékozódási képesség, irányok ismerete.
–A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány mértékegységek:
cm, dm, m, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év.
Mennyiségek közötti összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata.
Valószínűség, statisztika
–Adatokról megállapítások megfigyelése.
2. évfolyam
Gondolkodási és megismerési módszerek
−Halmazok összehasonlítása. Halmazalkotás.
−Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
−Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése,
megnevezése.
−Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata.
−Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.
Számtan, algebra
–Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték ismerete.
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–Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes számok
nagyság szerinti összehasonlítása.
–Számok képzése, bontása helyi érték szerint.
–Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata.
–Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.
–Szorzótábla ismerete a százas számkörben.
–A műveletek sorrendjének ismerete.
–Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.
–Páros és páratlan számok megkülönböztetése a százas számkörben.
–Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum
kiszámítása a százas számkörben.
Összefüggések, függvények, sorozatok
–Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a
–sorozat folytatása a százas számkörben.
–Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.
Geometria
–Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.
–A test és a síkidom megkülönböztetése.
–Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.
–Tájékozódási képesség, irányok ismerete.
–A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány mértékegységek:
cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszédos
mértékegységek

között.

Mennyiségek

közötti

összefüggések

Mérőeszközök használata.
Valószínűség, statisztika
Adatokról megállapítások megfogalmazása.
3. évfolyam
Gondolkodási és megismerési módszerek
–Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.
–Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése.
–Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.
–Néhány eset megtalálása (próbálgatással).
Számtan, algebra
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–Számok írása, olvasása (1000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték
fogalma 1000-es számkörben.
–Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).
–Törtek a mindennapi életben: előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal,
színezéssel.
–Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 1000-es számkörben.
–Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele.
–A matematika, különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés
alkalmazása1000-es számkörben.
–Fejben számolás.
–A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben.
–Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. Műveletek
tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása.
Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.
–Háromjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egyjegyű, számmal írásban.
–Műveletek ellenőrzése.
–Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv,
becslés, ellenőrzés.
Összefüggések, függvények, sorozatok
–Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok
felismerése, készítése 1000-es számkörben.
–Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.
–A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása 1000-es
számkörben.
Geometria
–Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek.
–A szabvány mértékegységek: mm, km, cl, hl, g, másodperc. Átváltások
szomszédos mértékegységek között.
–Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).
–Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög felismerése, jellemzőik.
–A test és a síkidom közötti különbség megértése.
–Kocka, téglatest, felismerése, jellemzői.
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–Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással,
rajzzal, színezéssel.
–Négyzet, téglalap kerülete tapasztalati úton.
Valószínűség, statisztika
–Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.
–Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. Valószínűségi játékok.
Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete.
4. évfolyam
Gondolkodási és megismerési módszerek
–Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.
–Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése.
–Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.
–A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.
–Az összes eset megtalálása (próbálgatással).
Számtan, algebra
–Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték
fogalma 10 000-es számkörben.
–Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).
–Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése,
lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.
–Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es számkörben.
–Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.
–A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása.
–Fejben számolás.
–A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben.
–Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. Műveletek
tulajdonságainak, tagok,
–illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása. Műveleti sorrend ismerete,
alkalmazása.
–Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egy- és kétjegyű, számmal,
osztás egyjegyű számmal írásban.
–Műveletek ellenőrzése.
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–Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv,
becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.
–Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.
Összefüggések, függvények, sorozatok
–Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok
felismerése, készítése.
–Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.
–A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.
Geometria
–Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek.
–A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. Átváltások
szomszédos mértékegységek között.
–Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).
–Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel,
felismerésük, jellemzőik.
–Kör fogalmának tapasztalati ismerete.
–A test és a síkidom közötti különbség megértése.–Kocka, téglatest, felismerése,
létrehozása, jellemzői.
–Gömb felismerése.
–Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással,
rajzzal, színezéssel.
–Négyzet, téglalap kerülete.
–Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel.
Valószínűség, statisztika
–Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat adatainak
értelmezése.
–Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.
–Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése. Biztos, lehetetlen, lehet, de nem
biztos tapasztalati ismerete.
Informatikai ismeretek
–Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok használata.
–Egy

rajzoló

program

ismerte;

egyszerű

Együttműködés interaktív tábla használatánál
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ábrák

elkészítése,

színezése.

5. évfolyam

Pedagógiai program

Halmazok
-

konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol

Matematikai logika, kombinatorika
-

állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek
-

érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén

-

ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett
számokat a hétköznapi helyzetekben

Alapműveletek természetes számokkal
-

írásban összead, kivon és szoroz

-

ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó
szabályokat

-

legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt

Egész számok; alapműveletek egész számokkal
-

meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét

-

ismeri az egész számokat

-

egész számmal összead, kivon, egész számot szoroz, oszt természetes számmal

-

ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó
szabályokat

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok
-

ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat

-

érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén

-

megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját

Alapműveletek közönséges törtekkel
-

elvégzi az összeadás, kivonást a racionális számok körében szoroz és oszt természetes
számmal

-

ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó
szabályokat

Alapműveletek tizedes törtekkel
-

írásban összead, kivon, a racionális számok körében tizedes törtet szoroz, oszt
természetes számmal
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ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó
szabályokat

Arányosság, százalékszámítás
-

ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom
szabványmértékegységeit,

használja

azokat

mérések

és

számítások

esetén,

mértékegységeket átvált
Egyszerű szöveges feladatok
-

egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel megold és megoldását ellenőrzi

A függvény fogalmának előkészítése
-

tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott
pont koordinátáit leolvassa

Sorozatok
-

sorozatokat adott szabály alapján folytat

-

néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt

Mérés és mértékegységek
-

meghatározza háromszögek kerületét és a téglalap kerületét, területét

-

ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom
szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén

-

téglatest, kocka felszínét és térfogatát méréssel kiszámolja

-

síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint
összehasonlítja, méri, csoportosítja azokat

Síkbeli alakzatok
-

konvex és konkáv közti különbség, átló fogalma

-

ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között

-

felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat

Térgeometria
-

a kocka, a téglatest hálóját elkészíti

-

ismeri a kocka, a téglatest tulajdonságait: határoló lapok típusa, száma, egymáshoz
viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló

Leíró statisztika
-

értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és
az ábrát elkészíti

-

különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak
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ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel
lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál

6. évfolyam
Halmazok
-

konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol

Matematikai logika, kombinatorika
-

állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek
-

ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való
oszthatóság szabályait

-

a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási
maradékuk szerint csoportosítja

-

ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat

-

meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös
többszörösét

Alapműveletek természetes számokkal
-

írásban összead, kivon és szoroz

-

ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó
szabályokat

-

legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt

Egész számok; alapműveletek egész számokkal
-

ismeri az egész számokat

-

egész számmal műveletet végez

-

ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó
szabályokat

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok
-

ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat

-

érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén

-

megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját

Alapműveletek közönséges törtekkel
-

elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében
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ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó
szabályokat

-

meghatározza konkrét számok reciprokát

Alapműveletek tizedes törtekkel
-

írásban összead, kivon és szoroz

-

tizedes törtek írásbeli osztása legfeljebb két tizedes jegyet tartalmazó számmal

-

ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó
szabályokat

Arányosság, százalékszámítás
-

felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben

-

felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját

-

ismeri a százalék fogalmát, százalékszámítási feladatokat megold

Egyszerű szöveges feladatok
-

egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold és
megoldását ellenőrzi

A függvény fogalmának előkészítése
-

felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben

-

felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját

Sorozatok
-

sorozatokat adott szabály alapján folytat

-

néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt

Mérés és mértékegységek
-

meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét

-

egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja

Síkbeli alakzatok
-

csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint

-

ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget

-

ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv
közti különbség, átló fogalma

-

ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz,
húrtrapéz, négyzet

-

ismeri a háromszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, háromszögegyenlőtlenség
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ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és
párhuzamos egyeneseket szerkeszt, szöget másol

-

megszerkeszti alakzatok tengelyes tükörképét

-

ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget

Térgeometria
-

a hasáb és a gúla hálóját elkészíti

-

ismeri a hasáb és a gúla következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, száma,
egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló

-

ismeri a gömb tulajdonságait

Leíró statisztika
-

értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és
az ábrát elkészíti

-

különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak

Valószínűség-számítás
-

ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel
lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál

7. évfolyam
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok
-

halmazba rendez több szempont alapján a halmazműveletek alkalmazásával

-

egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása

-

egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása különféle módszerekkel

Számelmélet, algebra
-

a természetes, egész és racionális számok halmazának ismerete, kapcsolata

-

műveletek racionális számkörben írásban, az eredmény kerekítése, a műveleti
sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása

-

a hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre, műveletvégzés hatványokkal

-

prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontása

-

legnagyobb közös osztó, legkisebb pozitív közös többszörös előállítása

-

arányos osztás elvégzése, egyenes arányosság és fordított arányosság számolása

-

mértékegységeket átvált racionális számkörben

-

a mindennapjainkhoz köthető százalékszámítási feladatokat elvégzése

-

egytagú, többtagú, egynemű kifejezés ismerete, helyettesítési érték kiszámítása
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-

zárójel felbontás, többtagú kifejezés szorzása egytagúval

-

elsőfokú egyenletek, elsőfokú egyenlőtlenségek megoldása

-

egyszerű szöveges feladatok megoldása

Függvények, az analízis elemei
-

megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint

-

az egyenes arányosság grafikonjának felismerése

-

grafikonok olvasása, értelmezése, készítése, táblázatok adatainak kiolvasása,
értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon

Geometria
-

ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és
külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását
alkalmazza a feladatok megoldásában

-

háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása

-

a középpontos tükörkép szerkesztése, a középpontos tükrözés tulajdonságai

-

párhuzamos szárú szögek ismerete

-

három- és négyszög alapú egyenes hasábok, forgáshenger hálója, tulajdonságai,
felszínének és térfogatának kiszámítása

Statisztika, valószínűség
-

adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság szemléltetése, grafikonok készítése

-

felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt

-

számtani közép kiszámítása

8. évfolyam
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok
-

elemek halmazba rendezése több szempont alapján

-

egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása

-

kombinatorikai feladatok megoldása, fagráfok használata

Számelmélet, algebra
-

biztos számolási ismeretek a racionális számkörben; a műveleti sorrendre,
zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása; az eredmény
becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes kerekítése

-

a négyzetgyök fogalma, számok négyzete, négyzetgyöke

-

elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek, azonosság, azonos egyenlőtlenség
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egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel, ellenőrzés; a
megoldás ábrázolása számegyenesen

-

számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére

Függvények, az analízis elemei
-

függvények és ábrázolásuk a derékszögű koordinátarendszerben

-

lineáris függvények, függvények jellemzése

-

grafikonok olvasása, értelmezése, készítése; táblázatok adatainak kiolvasása,
értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon

-

egyszerű sorozatok folytatása adott szabály, vizsgálata

Geometria
-

eltolás, a vektor fogalma

-

eltolt alakzat képének szerkesztése.

-

kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben

-

a Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban

Statisztika, valószínűség
-

adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság szemléltetése, grafikonok készítése

-

adathalmazok elemzése (átlag, módusz, medián) és értelmezése, ábrázolásuk

-

valószínűség előzetes becslése, szemléletes fogalma

-

valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok
kiszámítása

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
5. évfolyam
- Személyes történelem
- Fejezetek az ókor történetéből
- A kereszténység
- A középkor világai
- Képek és portrék az Árpád-kor történetéből
6. évfolyam
- Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából
- Új látóhatárok
- Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből
- Élet a kora újkori Magyarországon
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- A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora
7. évfolyam
- A modern kor születése
- A dualizmus kora: felzárkózás Európához
- Az első világháború és következményei
- Totális diktatúrák
- A Horthy-korszak
- A második világháború
8. évfolyam
- A megosztott világ
- Magyarország szovjetizálása
- A forradalomtól az ezredfordulóig
- Együttélés a Kárpát-medencében
- Népesedés és társadalom
- A demokratikus állam
- Régiók története
- Mérlegen a magyar történelem
Állampolgári ismeretek
8. évfolyam
- Család; a családi szocializáció jellemzői, a hagyományos családmodell
- A család gazdálkodása és pénzügyei
- Településünk, lakóhelyünk megismerése
- Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségeink
- A magyar állam alapvető intézményei, az állam szerepe a gazdaságban
- Mindennapi ügyintézés; felkészülés a felnőttkori szerepekre, feladatokra
- A fogyasztóvédelem alapjai
- A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és szociális ellátás
Hon és népismeret
6. évfolyam
- Az én világom
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- Találkozás a múlttal

- Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink
Etika
1.-2. évfolyam
Éntudat, önismeret:
–

Önismeret



Saját jellemzők



Külső és belső tulajdonságok azonosítása, azok megítélésformáló ereje



Saját környezet bemutatása



Saját szokások azonosítása

–

Érzelmek megismerése



Saját alapérzelmek felismerése, szóbeli megfogalmazása



Gondolatok és érzelmek kifejezése a helyzethez illően



Kellemes és kellemetlen érzelmeket kiváltó helyzetek felismerése



Gondolatok és érzelmek kifejezési módjainak gyakorlása



A veszélyt jelentő helyzetek azonosítása

–

Fejlődés



A változások felismerése



A testi és szellemi fejlődés lépéseinek azonosítása



Saját erősségek és fejlesztésre váró területek, a két oldal egyensúlyának megtalálása



Hatékony tanulási technikák és feltételek gyűjtése



Saját tanulási célok és jó szokások meghatározása



Saját viselkedésre vonatkozó reflektálás gyakorlása

Család: Helyem a családban
–

Egészséges életmód



A testi és lelki állapotok néhány fő jellemzőinek azonosítása, az érzelmek hatása a
fiziológiai állapotokra



Az egészséges életmód alapelemei, az egészségmegtartó stratégiák ismerete



A biztonság feltételeinek megérzése a mindennapokban



Kellemetlen, bántó,

feszült

helyzetek azonosítása (a jó

és

rossz

stressz

megkülönböztetése)


Helyzetek azonosítása, melyekben segítség nyújtására vagy kérésére van szükség
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A tanács, segítség ajánlásának és kérésének módjainak gyakorlása
–

Családi és tágabb kapcsolatok



Családtagok, családi viszonyok jellemzése



A családtagok közös tevékenységeinek megismerése



Szokások a családban, és azok szerepének felismerése



Ünnepek a családban, a családi ünnepekhez kapcsolódó szokások átélése



A család tágabb kapcsolatrendszerének azonosítása: barátok, szomszédok, távoli
rokonok, ismerősök

–

Érzelmek kifejezése a családban, sorsfordító események



A pozitív, megtartó emberi kapcsolatokban megjelenő esetleges negatív érzelmek
felismerése



Módszerek megismerése a negatív érzelmek kezelésére



A családon belüli lehetséges konfliktusok megérzése



Változások, események azonosítása a családban



A szeretet kifejezésének és elfogadásának módjainak gyakorlása

Helyem az osztályközösségben
–

Kommunikáció



A társas érintkezés és a beszélgetés alapvető szabályainak ismerete



Alapvető testbeszéd-jelzések azonosítása és értelmezése



A verbális és-nonverbális kommunikációs elemek azonosítása, az együttérzés
kifejezése



Egyenrangú és kölcsönös kommunikáció, kommunikációt és megértést segítő
verbális és non-verbális elemek felismerése

–

Kortárs kapcsolatok



Kapcsolatok kialakítása, ápolása kortársakkal



A kapcsolatok kialakulását segítő és gátló viselkedési formák megkülönböztetése



A kortárs kapcsolatok minőségének meghatározása, a barátságok jellemzőinek
felismerése



A barátság kezdeményezése és ápolása

–

Konfliktusok



Az elfogadás és az elutasítás jelzéseinek azonosítása
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Vita, veszekedés, harag okainak feltárása, a kibékülés, megbeszélés módjai, a
megbocsátás elfogadása



Az egyenlőtlen és bántó helyzetek felismerése, és a rájuk való megfelelő reakció
tanulása

A társas együttélés kulturális gyökerei: nemzet, helyem a társadalomban
–

A lakóhely jellemzői



Saját kedvelt helyszínek a lakókörnyezetben, a lakóhelyhez kötődés megfogalmazása



Saját

lakóhely

néhány

nevezetességének,

fontos

helyeinek,

személyeinek

megismerése


Felismeri a lakókörnyezet közös gondozásának módjait és fontosságát

–

Közös ünnepek



Az egyes egyházak ünnepkörei



A nemzeti ünnepek hátterében álló történetek megismerése



Családi, iskolai és nemzeti ünnepek jellegének megkülönböztetése



Az ünnepekhez való saját kapcsolódási pontok keresése (érzelmek, gondolatok,
szokások)



Személyes részvétel a közös ünneplés előkészítésében, lebonyolításában

–

Az együttélés szabályai



A társas szabályok szerepének meghatározása az együttélésben



A szabályszegés következményeinek felismerése



Az osztály életének közös megszervezése, megbeszélési technikák gyakorlása,
kompromisszumos megoldások felismerése

A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében
–

A természet védelme



Példák megfogalmazása ember és természet kapcsolódására



Állatok és növények felelős gondozásának gyakorlása



A saját környezetben található természeti értékek gyűjtése



A természetvédelem fontosságának a felismerése



Veszélyeztetett élőlények és veszélyeztetettségük okainak megismerése



Környezetkárosító cselekvések azonosítása, elkerülése

–

Környezetvédelem



A fenntarthatóság helye a mindennapi cselekvésben
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A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlása



A takarékosság elvének elfogadása, megfogalmazása



A környezetkárosító magatartások elkerülési módjainak megismerése



A saját, a természetben tanúsított viselkedésének kontrolálása



Stratégiák kialakítása a környezetkárosító magatartás elkerülésére

Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére
–

Kérdések a világról



Saját kérdések megfogalmazása az ismeretlenről



A környező világ megismerési módjainak összegyűjtése (megfigyelés, magyarázat,
kérdések a tapasztaltabbakhoz, szöveges, filmes források)



Gondolatok megfogalmazása a tapasztalaton túli világról (a gondolkodás,
gondviselés, megismerés, képzelet, világmindenség, idő fogalma)

–

Vallás, hit



Egyházi ünnepkörök és a hozzájuk kapcsolódó népszokások: Mikulás, karácsony,
húsvét, pünkösd történetének megismerése (például Jézus születésének története a
keresztény vallásokban; a hanuka ünnepe a zsidó vallásban)



A környezetben található egyházak, felekezetek néhány vallási szokásának
megismerése

–

Erkölcs



Az együttélést befolyásoló főbb értékek azonosítása vallási vagy kulturálisan
hagyományozott történetekben (bibliai történetek, mesék, mondák)



A szeretet, tisztelet, segítőkészség, türelem megjelenési módjainak felismerése a
mindennapokban



Gondolatok megfogalmazása a jóról és a rosszról



Annak felismerése, hogy az emberek nem egyértelműen jók vagy rosszak, csak a
cselekvéseik ítélhetők meg

3. -4. évfolyam
Éntudat, önismeret
–

Önismeret



Saját főbb testi tulajdonságok és személyiségjegyek azonosítása, az önészlelés és a
környezettől érkező jelzések értelmezése
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Annak felismerése, hogy minden embernek vannak erősségei és fejleszthető területei



Saját fejlődési folyamatok észlelése, jellemzése



Önfegyelem gyakorlása

–

Érzelmek kezelése



Az alapérzelmeken túlmutató kellemes és kellemetlen érzelmeket kiváltó helyzetek
felismerése, az ezekre adott társadalmilag elfogadható reakciók gyakorlása



Az önuralom fejlesztése, és cselekvési készletének megismerése



Az érzelmek konstruktív kifejezési módjai és egyénspecifikus érzelemszabályozási
stratégiák kialakítása.

–

Célok és tervek



Saját vágyak és célok megfogalmazása és ezek elkülönítése



Terv kialakítása egy saját cél elérése érdekében: cselekvéses feladatok, tervszerű
lépések meghatározása, a haladás ellenőrzése és értékelése



Önmotiváló és önjutalmazási stratégiák megismerése, a kitűzött cél és a valósan elért
eredmény összehasonlítása

–

Siker és kudarc értelmezése



A kitartás és a pozitív viszonyulás megtartása kudarc esetén is, annak felismerése,
hogy a kudarcból levont következtetések is az egyén fejlődését szolgálják



Reális és irreális célok felismerése, a vágyak és célok összefüggéseinek feltárása



Személyes példaképek kiválasztása

Család: Helyem a családban
–

Egészség-biztonság



A testi és lelki egészség jellemzőinek megismerése, az egészségmegőrzés főbb
lehetőségeinek feltárása



Stresszhelyzetek azonosítása saját példákon keresztül, jó és rossz stressz
megkülönböztetése, a stressz- és indulatkezelés tudatos alkalmazása az azt
megkívánó helyzetekben



A bántalmazás felismerése, megelőzése, az elérhető segítő személyek és szervezetek
azonosítása



A kiközösítés azonosítása, elhárításának és megelőzésének lehetőségei



Annak megértése, hogy mindenkinek joga van a biztonsághoz és az emberi
méltósághoz
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–

Családok



Ismerkedés a saját család múltjával, az idősebb generációk életével



Családi hagyományok azonosítása, családi ünnepek megtartása



Érzelmi kötelékek a családon belül, az összetartozás jeleinek felismerése



Saját szerep vállalása az ünnepek előkészítésében és megtartásában

–

Családi élet



Saját szerepvállalás azonosítása a család mindennapjaiban



A gyermekek és felnőttek feladatai



Saját tettekért való felelősségvállalás, a következmények elfogadása



A „szabad”, „lehet” és „kell” értelmezése



Az együttérzés, empátia, a kommunikáció módjainak gyakorlása



A családtagok egymásrautaltsága, közös feladatok azonosítása, a részvállalás
szükségszerűségének felismerése

Helyem az osztályközösségben
Kommunikáció

–


A kommunikációban részt vevő partnerek nézőpontjának megismerése, a
megértésre törekvés eszközeinek használata



Az indulatszabályozás, a türelem, a másik fél érzelmeinek és véleményének
tiszteletben tartása



A többszereplős kommunikációban fellépő félreértés felismerése, tisztázó
kérdések megfogalmazása



Ismerkedés az erőszakmentes kommunikációval: az értő figyelem és az én-közlés



Verbális és non-verbális jelzések közötti ellentmondás felismerése



Az érvelés szabályainak megismerése

–

Kortárs kapcsolatok



Kölcsönös és megtartó kortárs kapcsolatok kezdeményezése és fenntartása



A barátság kialakulásához szükséges személyes preferenciák azonosítása, a
visszautasítás feldolgozása



Az előítélet felismerése és a bizalom feltételei



A társak megismerésének módjai



Saját kapcsolatok véleményezése, a kapcsolatok jobbításának lehetőségei

–

Jogok, szabályok
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Néhány alapvető gyermeki jog megismerése



A gyermekek joggyakorlásában részt vevő felnőttek, az alapjogok elérésének
különböző módjai



Az alapvető gyermeki jogok sérülésének felismerése, a segítségkérés lehetőségei



Megérti, hogy a tanulás jog és kötelesség

A társas együttélés kulturális gyökerei: nemzet, helyem a társadalomban
–

Teremtett értékek



A lakóhely, a nemzet legfőbb természeti, épített, művészeti értékei és történelmi
helyei



Főbb nemzetiségek és hagyományaik a lakókörnyezetben



Ismerkedés más népek életmódjával, szokásaival



A tárgyak és technológiák szerepe az életmódban



Az újítás és a kreativitás, mint a teremtett értékek megőrzésének, fejlesztésének
alapja

–

Közösség



A társas szabályok értelme, célja, értelmezése



Közösségi szabályalkotási és -értékelési technikák alkalmazása



A befogadó és együttműködő közösség jellemzőinek feltárása



Az együttműködés, felelősségvállalás, feladatvállalás alapelveinek átélése



Az ünneplés közösségformáló ereje



A másokért és a közösségért végzett tevékenységek formái



A nehéz helyzetben lévők közös segítése

–

Jog és biztonság



A tárgyi és szellemi tulajdon és az ahhoz való jog fogalmai



A személyiségi jogok érvényesülése és sérelme a virtuális és valós térben



A virtuális térben való viselkedés biztonsági szabályai

A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében
–

Környezetszennyezés



A környezetszennyezés jelensége, fő területei, hatása a Föld, az élőlények, köztük az
ember életére



Az élet védelmének és a felelősségvállalás etikai elvének megismerése



A környezetszennyezés és a fajok pusztulása közötti összefüggés felismerése
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–

Környezetvédelem



A környezetvédelem főbb szempontjai



A fenntartható életvitel néhány alapelve és azok figyelembevétele a saját döntések és
választások során



Pazarlás és annak mérséklése, felesleges tárgyak és a mértékletes fogyasztási
szokások



A hulladék és a szemét fogalma, a hulladék-újrahasznosítás



Cselekvési minták és újítások megismerése a környezet megújítása, szépítése,
élhetőbbé tétele érdekében



Személyes és közös lista készítése a megőrzendő kulturális és természeti értékekről

Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére
–

Kérdések a világról



A környező világ megismerésének lehetőségei



A hitbeli, és az erkölcsi tartalmú ítéletek értelmezése



A lelkiismeret működésének jelei, erkölcsi értékek a mindennapokban: a tisztelet, a
becsületesség, a mértéktartás, a felelősség, az akaraterő, az önbecsülés erényei

–

Vallás



A zsidó-keresztény kultúrkör teremtéstörténete, és világképe



Alapvető egyházi ünnepkörök és a hozzájuk kapcsolódó vallási szokások,
események: a karácsonyi, a húsvéti és pünkösdi ünnepkör (például halál, az élet és az
újjászületés értelmezése a keresztény vallásokban, ünnepek a zsidó vallásban)



Személyes meggyőződés és hit jelentése



Az azonos hittel rendelkezők közössége

–

Értékek a vallási történetekben



A hit, a vallás által közvetített alapvető emberi értékek értelmezése (önzetlenség,
igazságosság, megbocsátás, jótékonykodás), az életünket vezérlő aranyszabályok,
példázatok megismerése (a tékozló fiú története, a magvető példázata, a
talentumokról szóló példabeszéd)



A vallási történetekben gyökerező erkölcsi értékek és tanítás megfogalmazása

5-6. évfolyam:
- Éntudat – Önismeret testi és lelki változások, én és mások, harmonikus jövő
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- Család – Helyem a családban: a kapcsolatok hálója, bizalom és szeretet a kapcsolatokban,
családi erőforrások,
- Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-lelkületi közösségekben:
szükségünk van társakra, rokonszenv és ellenszenv azonosítása, kapcsolat ápolása
- A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a társadalomban: a közösségek
összetartó ereje, a közösségek értékei, a közösségek működése
- A természet rendjének megőrzése és a fenntartható jövő: létezésünk feltételei, fejlődés:
értékek és veszélyek, felelősség és cselekvés a jövő érdekében
- A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő
- Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére: kérdések és válaszok a
világról, a helyes és helytelen dilemmái, a vallás és a kulturális hagyományok tanításai
7-8. évfolyam
- Éntudat – Önismeret: önismeret, szükségletek és igények, célok és tervek
- Család – Helyem a családban: érzelmek és cselekvések hatása, kölcsönösség és
egyemlőség a kapcsolatokban, változások a családban
- Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-lelkületi közösségekben:
felelősség egymásért, a kapcsolatok minősége, a kapcsolatok megóvása
- A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a társadalomban: a közösségek
és identitás, értékek a társas együttműködésben
- A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő: lehetőségek és egyenlőtlenségek,
az ember és környezetének kölcsönhatása, az emberiség jövője
- Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére: világnézet és erkölcs, a
vallások tanításai
Környezetismeret
3. évfolyam
- Az egészséges életmód alapvető elemeinek megnevezése.
- Az életkornak megfelelő viselkedéskultúra a szükséges élethelyzetekben.
- A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok
becslése.
- Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben.
- Alapvető tájékozódás a térképen, világtájak ismerete
- Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak bemutatása.
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- Az élőlények csoportosítása adott szempontsor szerint. (rovar, madár, emlős,) (Vadon élő
állatok-háziállatok)
- Magyarország elhelyezkedése a földrajzi térben.
4. évfolyam
- Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az
egészséges fejlődés érdekében.
- Az életkornak megfelelő viselkedéskultúra, önállóság és segítségnyújtás a szükséges
élethelyzetekben.
- A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok
becslése.
- Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti
jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására.
- A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példákkal.
- A hagyományok szerepének értelmezése a természeti környezettel való harmonikus
kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében.
- Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak bemutatása,
az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint.
- Magyarország elhelyezkedése a földrajzi térben, Magyarország szomszédos országai,
néhány jelentős kulturális és természeti értékének ismerete, nagyobb tájegységei
Természettudomány
5. évfolyam
- Anyagok és tulajdonságaik
- Mérések, mértékegységek, mérőeszközök
- Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás
- Tájékozódás az időben
- Alapvető térképészeti ismeretek
- Topográfiai alapismeretek
- Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek
- A növények testfelépítése
- Az állatok testfelépítése
6. évfolyam
- Az erdő életközössége, és természeti-környezeti problémái
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- A mezők és a szántóföldek életközössége, és természeti-környezeti problémái
- Vízi és vízparti életközösségek, és természeti-környezeti problémái
- Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség
- Az energia
- A Föld külső és belső erői, folyamatai
- Alapvető légköri jelenségek és folyamatok
Kémia
7. évfolyam
Mindennapi anyagaink
-

ismerje a kémiabiztonsági jelzéseket

-

ismerje a kémia kísérleti eszközeit

-

tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszik

-

ismerje a halmazállapotokat, értse a fizikai és kémiai változás különbségét

-

értse a következő fogalmakat: exoterm, endoterm, egyesülés, bomlás

-

ismerje a legfontosabb anyagokat (levegő, víz) és azok jellemzőit

-

legyen tisztában a környezetszennyezés és a környezetvédelem fogalmával és
fontosságával

-

ismerje az égés fajtáit és feltételeit

-

ismerje az oldatokat és szétválasztási lehetőségeit

-

egyszerű töménység számítást tudjon elvégezni

-

ismerje a víz alkotórészeit

Atomok és elemek
-

értse a kémia sajátos jelrendszerét

-

értse az anyagmennyisé fogalmát

-

ismerje az atom felépítését és az elektronburok szerkezetét egyszerűbb elemek
esetében

-

ismerje a periódusos rendszer és az elektron-szerkezet kapcsolatát

Elemek és vegyületek
-

értse a fémek és nem fémek közötti különbségeket

-

ismerje az egyszerűbb elem- és vegyületmolekulákat

-

értse az ionok képződését és az egyszerűbb ion vegyületek létrejöttét

8. évfolyam
Kémiai reakciók
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-

ismerje a tömegmegmaradás törvényét

-

egyszerű egyenletet tudjon felírni

-

ismerje az oxidáció és redukció fogalmát, értse a redoxireakció lényegét

-

ismerje a sav és bázis fogalmát, ismerje a kémhatásokat és kimutatásukat, értse a
közömbösítés lényegét

Kémia a természetben
-

ismerje a legfontosabb anyagokat (hidrogén, levegő, víz) és azok tulajdonságait

-

ásványvíz, gyógyvíz, termálvíz fogalmát értse

-

ásványok, kőzetek, ércek fogalmát értse

-

ismerje a szén módosulatai, a szén oxidjait és azok veszélyességét, ismerje a szénsavat

Kémia az iparban
-

ismerje a vas és alumínium tulajdonságait, értse gazdasági jelentőségűket, ismerje
előállításukat

-

ismerje a kalcium iparilag fontos vegyületeit és felhasználásukat

-

ismerje

a

papírral

kapcsolatos

fogalmakat:

előállítás,

újrahasznosítás,

környezetvédelem
-

ismerje

a

műanyagok

legfontosabb

tulajdonságait,

csoportosításukat

és

a

környezetszennyezésben betöltött szerepüket
-

ismerje az energiaforrásokat, felosztásukat, fő hasznosítási területüket

Szerves vegyületek
-

értse a szerves és szervetlen vegyületek közötti különbséget

-

értse a szénhidrogének fogalmát, ismerje a legegyszerűbb szénhidrogént

-

ismerje az etil-és metilalkohol legfontosabb tulajdonságait, egészségkárosító hatásait

-

ismerje a hétköznapi használatban lévő ecetsavat

-

ismerje a szénhidrátok felosztását és ismerje a legfontosabb szénhidrátokat

-

értse a fehérjék biológiai jelentőségét, az életben betöltött szerepüket

-

ismerje a zsírok, olajok biológiai jelentőségét

-

legyen tisztában az egészséges táplálkozás fontosságával

-

ismerje azokat az anyagokat, amelyek a szenvedélybetegségek kialakulásához
vezethetnek

Kémia a háztartásban
-

legyen tisztában a háztartásban használt savak, lúgok és sók biztonságos kezelésével

-

tudja, hogy miért és hogyan tisztít a szappan és a mosószer
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-

legyen tisztában a csomagolóanyagok és hulladékok kezelésével

-

ismerje a permetezés és műtrágyázás előnyeit és hátrányit

-

ismerje, hogy mik képesek az energia kémiai tárolására

Fizika
7. évfolyam
A mérés:
- Térfogat, tömeg, idő mérése
- Sűrűség, sűrűség számítási feladatok
Testek mozgásának vizsgálata:
- Egyenletes és egyenletesen változó mozgások jellemző
- Mozgások grafikus ábrázolása
- Körmozgás jellemzői
Az erő:
- Az erő, erő jellemzői
- Erőfajták
- Munka, teljesítmény, energia
- Gépek, egyszerű gépek
A nyomás:
- A nyomás, feladatok megoldása
- Hidrosztatikai nyomás
- Légnyomás
- Közlekedőedények, hajszálcsövesség
- Arkhimédész törvénye
- Úszás, lebegés, merülés
Hőtan:
- Hőmérséklet
- Hőterjedés
- Halmazállapot változások
- Termikus kölcsönhatás jellemzése
A hang, hangtan:
- A hangkeltés, hang terjedése
- Hallás, a fül
- Magas és mély hangok
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Fénytan, optika:
- A fény terjedése, visszaverődése
- A fény törése
- Gömbtükrök
- Prizmák, lencsék
- A látás
- optikai eszközök
- Színek, légköri jelenségek
- A fény, mint elektromágneses hullám
Az energia:
- Az energia
- Energiaforrások, energia igények
- Az energia fogyasztás környezeti hatásai
8. évfolyam
Elektromos alapjelenségek
- Elektrosztatikai jelenségek
- Atomok, elektronok, vezetők, szigetelők
- Mozgó töltések, az elektromos áram
-

Áramkörök

- Feszültség, feszültségmérés
- Ellenállás, Ohm törvénye
- Az áram hatásai
Az elektromos áram:
- Az elektromos áram es az emberi szervezet
- Fogyasztók soros es párhuzamos kapcsolása
- Áramforrások
- Az elektromos munka és teljesítmény
- A lakás elektromos hálózata
- Napjaink elektromos eszközei
Elektromágneses indukció:
- Állandó mágnesek, mágneses mező
- Az elektromos áram mágneses hatása
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- Mozgási indukció, váltakozó feszültség létrehozása
- Váltakozó feszültség, váltakozó áram
-

Nyugalmi indukció, transzformátor

- Az elektromos energia szállítása
Naprendszer:
- A Nap és a Hold
- A csillagok
- Bolygók
- A világegyetem
Környezetünk és a fizika:
- A Föld fizikai tulajdonságai
- A Föld légköre
- A növekvő energia fogyasztás következményei, energia fogyasztás, energia hordozók
- Energiatakarékosság a háztartásban
Biológia
7. évfolyam
- A biológia tudománya
- Az élet kialakulása és szerveződése
- Az élővilág fejlődése
- Az élővilág országai
- Bolygónk élővilága
- Életközösségek vizsgálata
- A természeti értékek védelme
8. évfolyam
- Az élővilág és az ember kapcsolata, fenntarthatóság
- Az emberi szervezet I. – Testkép, testalkat, mozgásképesség
- Az emberi szervezet II. - Anyagforgalom
- Az emberi szervezet III. – Érzékelés, szabályozás
- Szaporodás, öröklődés, életmód
- Egészségmegőrzés, elsősegély
Földrajz
7. évfolyam
Tájékozódás a földrajzi térben
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A vizsgán elvárható, hogy a tanuló
–

tájékozódjon különböző típusú és tartalmú térképeken, biztonsággal leolvassa azok
információtartalmát, a térképen elhelyez földrajzi elemeket;

–

gyakorlati feladatokat (pl. távolság- és helymeghatározás, utazástervezés) oldjon meg
nyomtatott és digitális térkép segítségével;

Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza
A vizsgán elvárható, hogy a tanuló
–

bemutassa és értékelje lakókörnyezetének földrajzi jellemzőit, ismeri annak természeti és
társadalmi erőforrásait;

–

szűkebb és tágabb környezetében földrajzi eredetű problémákat azonosítson, magyarázza
kialakulásuk okait.

Magyarország földrajza (Magyarország természeti viszonyai)
A vizsgán elvárható, hogy a tanuló
–

rendszerezze, csoportosítsa és értékelje Magyarország és a Kárpát-medence térségének
természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásait, illetve bemutassa a természeti és
társadalmi adottságok szerepének, jelentőségének időbeli változásait, a területi fejlettség
különbségeit;

–

összehasonlítsa, illetve komplex módon, problémaközpontú megközelítéssel vizsgálja pl.
hazai nagytájakat, tájakat, régiókat, településeket;

–

ismerje a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a földrajzi,
környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában.

A Kárpát-medence térsége (A Kárpát-medence természeti viszonyai)
A vizsgán elvárható, hogy a tanuló
–

rendszerezze, csoportosítsa és értékelje Magyarország és a Kárpát-medence térségének
természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásait, illetve bemutassa a természeti és
társadalmi adottságok szerepének, jelentőségének időbeli változásait, a területi fejlettség
különbségeit;

–

példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre kiterjedő
következményeit, megnevezze és ok-okozati összefüggéseiben bemutatja a globálissá
váló környezeti problémákat.

Európa földrajza (Észak-, Nyugat- és Dél-Európa)
A vizsgán elvárható, hogy a tanuló
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megnevezze az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű
országokra jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket,
szolgáltatásokat;

–

probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemezze Európa tipikus tájait, településeit,
térségeit;

–

ismertesse az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőit, példákkal igazolja
világgazdasági szerepét.
8. évfolyam

Európa földrajza ( Kelet- és Közép-Európa)
A vizsgán elvárható, hogy a tanuló
–

megnevezze az egyes kontinensekre, országcsoportokra , meghatározó jelentőségű
országokra jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket,
szolgáltatásokat;

–

probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemezze Európa tipikus tájait, településeit,
térségeit;

Az Európán kívüli kontinensek földrajza ( Afrika, Ausztrália, Amerika, Ázsia, Sarkvidékek)
A vizsgán elvárható, hogy a tanuló
–

megnevezze az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű
országokra jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket,
szolgáltatásokat;

–

probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemezze az Európán kívüli kontinensek
tipikus tájait, településeit, térségeit.

A földrajzi övezetesség rendszere
A vizsgán elvárható, hogy a tanuló
–

bemutassa a földrajzi övezetesség rendszerét, ismerteti az övezetek, övek kialakulásának
okait és elhelyezkedésének térbeli jellemzőit;

–

összehasonlítsa az egyes övezetek, övek főbb jellemzőit, törvényszerűségeket fogalmaz
meg velük összefüggésben.

Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa (gazdasági ismeretek)
A vizsgán elvárható, hogy a tanuló
–

ismerje és értelmezze a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására
alkalmazott mutatókat;
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népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmazzon meg,
következtetéseket vonjon le;

–

értelmezze a mindennapi életben jelen lévő pénzügyi tevékenységeket, szolgáltatásokat;

–

megnevezze a vállalkozás működését befolyásoló tényezőket.

Idegennyelv
Angol nyelv
2. évfolyam
–

Üdvözlés és bemutatkozás

–

Iskolai tárgyak

–

Utasítások

–

Élelmiszerek vásárlása

–

Ünnepek=Karácsony

–

Szabadtéri játékok

–

Számok 20-ig

–

Közlekedési eszközök

–

Lakás, bútorok

–

Üzletek

–

A játszótéren

–

Ruhadarabok

–

Testrészek, sportok
3. évfolyam

–

Az angol ábécé

–

Család, családtagok

–

Lakcím megnevezése

–

Számok 100-ig

–

Életkor megadása

–

Az óra

–

Étkezések

–

Hagyományos brit ételek

–

Állatkertben

–

Városi épületek

–

Szabadidős tevékenységek
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–

A hónapok

–

A hét napjai

–

Kedvenc állat, játék

–

Foglalkozások

–

Napirend

–

Időjárás
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4. évfolyam
–

Köszönési formák

–

Betűzés

–

Nevek és megszólítások

–

Országok

–

Bővebb családtagok

–

Képleírás színekkel

–

Iskolai tantárgyak

–

Az osztály

–

Mi és az állatok

–

Bútorok a lakásban

–

Épületek bemutatása

–

Ruhaneműk megnevezése

–

És a témákhoz kapcsolódó nyelvtani anyag
5. évfolyam

–

Személyes tárgyak

–

Egy napom, szokásaim

–

Hónapok jellemzői

–

Születésnap Angliában

–

Iskolai szünetek, ünnepek Angliában

–

Háziállatok és kicsinyeik

–

Vadállatok leírása

–

Kedvenc állatom leírása

–

Beszámoló egy nyaralásról, e-mail

–

Ételek-italok, interjú róluk

–

Étkezési szokások Nagy - Britanniában
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–

Magyar étkezési szokások

–

Bevásárlási lista

–

Kontinensek, égtájak, időjárás

–

Mozi, filmek

–

És a témákhoz kapcsolódó nyelvtani anyag
6. évfolyam

–

Képregény történetének összefoglalása

–

Rokonságok, családfák

–

Saját jövőbeni tervek

–

Lakóhelyek, munkahelyek a jövőben

–

Házimunka, otthoni teendők

–

Utazási formák

–

Természeti katasztrófák

–

Épületek, látnivalók Londonban

–

Egy nagyváros bemutatása, New York

–

Hősök és hősnők Angliában

–

Híres magyarok

–

Mindennapi kifejezések

–

És a témákhoz kapcsolódó nyelvtani anyag
7. évfolyam

–

Anyagnevek megnevezése

–

Ruházat

–

Hírekre reagálás

–

Anglia története

–

Egy történelmi esemény leírása

–

Tv műsorok

–

A hírnév és vonzatai

–

A nyelvtanulás előnyei

–

A számítógépek

–

Életrajz készítése

–

Egészséges életmód, ételek

–

Sportesemények az angol nyelvterületen
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–

Tizenévesek egészséges életvitele

–

Középkori lovagok élete

–

Rendelés egy étteremben

–

Hazánk legendás hőse/i

–

Globális felmelegedés

–

Veszélyeztetett állatfajok

–

Természeti katasztrófák

–

Állatmese feldolgozása

–

Tipikus hétvége

–

És a témákhoz kapcsolódó nyelvtani anyag
8. évfolyam

–

Sporthelyszínek és felszerelések

–

Személyleírás

–

Történelmi monda értelmezése célnyelven

–

Foglalkozások

–

Jövőbeni tervek

–

Oktatás az USA-ban

–

Oktatás Magyarországon

–

Iskolai szünetek

–

Szabadidőközpontok jelentősége

–

Média

–

Tinédzserek és a pénz

–

Költekezési szokások

–

Utazás-szervezés

–

Városi élet szervezése

–

Egy magyar történelmi esemény leírása

–

És a témákhoz kapcsolódó nyelvtani anyag

Német nyelv
2. évfolyam
–

Üdvözlés és bemutatkozás

–

Iskolai tárgyak

–

Utasítások
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–

Élelmiszerek vásárlása

–

Ünnepek=Karácsony

–

Szabadtéri játékok

–

Számok 20-ig

–

Közlekedési eszközök

–

Lakás, bútorok

–

Üzletek

–

A játszótéren

–

Ruhadarabok

–

Testrészek, sportok

–

És a témákhoz kapcsolódó nyelvtani anyag
3. évfolyam

–

Az angol ábécé

–

Család, családtagok

–

Lakcím megnevezése

–

Számok 100-ig

–

Életkor megadása

–

Az óra

–

Étkezések

–

Hagyományos brit ételek

–

Állatkertben

–

Városi épületek

–

Szabadidős tevékenységek

–

A hónapok

–

A hét napjai

–

Kedvenc állat, játék

–

Foglalkozások

–

Napirend

–

Időjárás

–

És a témákhoz kapcsolódó nyelvtani anyag
4. évfolyam

–

Köszönési formák
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–

Betűzés

–

Nevek és megszólítások

–

Országok

–

Bővebb családtagok

–

Képleírás színekkel

–

Iskolai tantárgyak

–

Az osztály

–

Mi és az állatok

–

Bútorok a lakásban

–

Épületek bemutatása

–

Ruhaneműk megnevezése

–

És a témákhoz kapcsolódó nyelvtani anyag

5. évfolyam
–

Személyes tárgyak

–

Egy napom, szokásaim

–

Hónapok jellemzői

–

Születésnap Angliában

–

Iskolai szünetek, ünnepek Angliában

–

Háziállatok és kicsinyeik

–

Vadállatok leírása

–

Kedvenc állatom leírása

–

Beszámoló egy nyaralásról, e-mail

–

Ételek-italok, interjú róluk

–

Étkezési szokások Nagy - Britanniában

–

Magyar étkezési szokások

–

Bevásárlási lista

–

Kontinensek, égtájak, időjárás

–

Mozi, filmek

–

És a témákhoz kapcsolódó nyelvtani anyag
6. évfolyam

–

Képregény történetének összefoglalása
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–

Rokonságok, családfák

–

Saját jövőbeni tervek

–

Lakóhelyek, munkahelyek a jövőben

–

Házimunka, otthoni teendők

–

Utazási formák

–

Természeti katasztrófák

–

Épületek, látnivalók Londonban

–

Egynagyváros bemutatása, New York

–

Hősök és hősnők Angliában

–

Híres magyarok

–

Mindennapi kifejezések

–

És a témákhoz kapcsolódó nyelvtani anyag
7. évfolyam

–

Anyagnevek megnevezése

–

Ruházat

–

Hírekre reagálás

–

Anglia története

–

Egy történelmi esemény leírása

–

Tv műsorok

–

A hírnév és vonzatai

–

A nyelvtanulás előnyei

–

A számítógépek

–

Életrajz készítése

–

Egészséges életmód, ételek

–

Sportesemények az angol nyelvterületen

–

Tizenévesek egészséges életvitele

–

Középkori lovagok élete

–

Rendelés egy étteremben

–

Hazánk legendás hőse/i

–

Globális felmelegedés

–

Veszélyeztetett állatfajok

–

Természeti katasztrófák

–

Állatmese feldolgozása
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–

Tipikus hétvége

–

És a témákhoz kapcsolódó nyelvtani anyag
8. évfolyam

–

Sporthelyszínek és felszerelések

–

Személyleírás

–

Történelmi monda értelmezése célnyelven

–

Foglalkozások

–

Jövőbeni tervek

–

Oktatás az USA-ban

–

Oktatás Magyarországon

–

Iskolai szünetek

–

Szabadidőközpontok jelentősége

–

Média

–

Tinédzserek és a pénz

–

Költekezési szokások

–

Utazás-szervezés

–

Városi élet szervezése

–

Egy magyar történelmi esemény leírása

–

És a témákhoz kapcsolódó nyelvtani anyag

Ének-zene
1.
-

évfolyam

A tanulók 20 népdalt és gyerekdalt tudnak előadni csoportosan, emlékezetből a
kapcsolódó játékokkal együtt

-

Részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban

-

A kétnegyedes metrumot helyesen hangsúlyozzák

-

A tanult zenei elemeket felismerik

-

Az ismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatokat meg tudják szólaltatni

-

Képesek csendben a megszólaló zenére figyelni, a szempontok szerint azt figyelemmel
kísérni

-

Az óravezetéssel kapcsolatos kifejezések, utasítások megértése

-

A hangok célnyelvi elnevezése, elhelyezése a vonalrendszerben, tanítói segítséggel
2. évfolyam
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A tanulók 20 népdalt és gyerekdalt elő tudnak adni csoportosan, emlékezetből a
kapcsolódó játékokkal együtt

-

Részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban

-

A kétnegyedet és négynegyedet helyesen hangsúlyozzák

-

Tartják a tempót

-

A tanult zenei elemeket felismerik kottaképről, kézjelről

-

Az ismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatokat pontosan szólaltatják meg

-

A rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról, tanítói segítséggel szolmizálva éneklik

-

Az óravezetéssel kapcsolatos kifejezések, utasítások megértése
3. évfolyam

-

A tanulók 30 dalt el tudnak énekelni csoportosan, emlékezetből, több versszakkal is

-

Jó hangmagasságban énekelnek

-

Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban

-

A négynegyedes metrumot helyesen hangsúlyozzák

-

Képesek ritmusvariációt, ritmussort alkotni

-

A tanult zenei elemeket felismerik kottaképről

-

Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról

-

Az ismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmust pontosan szólaltatják meg csoportosan és
egyénileg is

-

Rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálják

-

Ismerik a zenehallgatás szabályait

-

Az óravezetéssel kapcsolatos kifejezésekre, utasításokra célnyelvvel reagálnak
4. évfolyam

- A tanulók 30 dalt el tudnak énekelni emlékezetből, több versszakkal, csoportosan
- Jó hangmagasságban énekelnek
- A többszólamú éneklési készségük fejlődik
- Kreatívan részt vesznek generatív játékokban, feladatokban
- Képesek ritmusvariációt, ritmussort alkotni
- A háromnegyedes és négynegyedes metrumot helyesen hangsúlyozzák
- A tanult zenei elemeket felismerik kottaképről, kézjelről
- Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról
- A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan szólaltatják meg
csoportosan és egyénileg
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- A rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról, hangjegyről szolmizálják
- Meg tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat
- Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől
- Az óravezetéssel kapcsolatos kifejezések, utasítások megértése, azokra célnyelvvel
reagálnak
5. évfolyam
Énekes dal anyag:
- 10 nép- és műdal szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése emlékezetből, szolmizálása
kottából.
Népzene:
- Jeles napok: szokások, hagyományok. A népzenegyűjtésről, népzenegyűjtőkről.
- A magyar népdal stílusrétegződése: régi és új stílus.
- Népi hangszerek: duda, tekerő, cimbalom, citera.
- Zenei olvasás-írás, zeneelmélet:
- Ritmikai fogalmak-ismeretek: az alkalmazkodó ritmus, szinkópa, a tizenhatod ritmus,
a kis és nagy nyújtott és éles ritmus, a nyolcad értékű szünet.
- Dallami ismeretek: a felső „ré” és „mi” hangok.
- Hangközök: T1, T8, T4, T5.
- ABC-s hangnevek jelölése G-kulcsban (C’-C”-ig).
- Hangsorok: a hétfokú hangsor (dúr és moll).
Zeneirodalom:
- A zene eredete, fejlődése az őskorban.
- Az ókor zenéje, hangszerei.
- A középkor zenéje: az egyházi zene - gregorián, a világi zene – trubadúrok,
minnesangerek.
- A reneszánsz kora, műfajai: kánon, madrigál, motetta.
- A barokk kora és zenéje: a barokk zenekar, a barokk hangszerei, a barokk műfajok:
kantáta, korál, oratórium.
- Zeneszerzők: Purcell, Vivaldi, Bach, Händel.
6. évfolyam
Énekes dal anyag:
- 10 nép- és műdal szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése emlékezetből, szolmizálása
kottából.
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Népzene:

- Az új stílusú magyar népdal
- Zenei olvasás-írás, zeneelmélet:
- Ritmika: felütés, csonka ütem, triola, kis éles és nyújtott ritmus, kis szinkópa,
váltakozó ütem.
- Dallami ismeretek: ABC-s hangok a kis és egyvonalas oktávban GAH, a kétvonalas
oktávban D”E”F”G”; módosító jelek (#, b, feloldójel) és jelentésük; módosított
hangok szolmizált (fi, szi, ta, ri) és ABC-s nevei.
- Hangközök: k2, N2, k3, N3 felismerése, szolmizált éneklése, lejegyzése.
- Hangsorok: dúr és moll hangsorok 1#-1b-ig (C-dúr, a-moll; G-dúr, e-moll; F- dúr, dmoll)
Zeneirodalom:
- Középkor
- Reneszánsz
- Barokk
- A bécsi klasszicizmus kora, stílusjegyei.
- A bécsi klasszicista zeneszerzők: Haydn, Mozart, Beethoven.
- A bécsi klasszicizmus legjellegzetesebb műfajai:
- Énekes-hangszeres: opera, oratórium.
- Hangszeres: szonáta, szimfónia, versenymű, vonósnégyes, szerenád.
- Zenei formák, szerkezetek: A klasszikus szimfónia felépítése, tételei. A triós forma,
menüett, szonátaforma.
- Együttesek: a klasszikus szimfonikus zenekar, trió, vonósnégyes.
- A szimfonikus zenekar hangszercsoportjainak, hangszereinek megnevezése.
7. évfolyam
Énekes dal anyag:
- 10 nép- és műdal szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése emlékezetből, szolmizálása
kottából.
Népzene:
- A népdalelemzés szempontjai, a népdalok jellemzőinek ábrázolása.
- A népballada. A balladák csoportosítása leggyakoribb témájuk szerint, műfaji
sajátosságaik.
Zenei olvasás-írás, zeneelmélet:
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- Ritmika: nyújtott-éles ritmus, szinkópa, triola; a 6/8-os ütemmutató.
- Hangközök: k6, N6, k7, N7 felismerése, szolmizált éneklése, lejegyzése.
- Hangsorok: dúr és moll hangsorok 2#-2b-ig, (D-dúr, h-moll; B-dúr, g-moll)
kottaképről történő olvasása, a módosító jelek értelmezése kottakép alapján, tanult
dallamok éneklése betűkottáról és kottakép alapján segítséggel.
Zeneirodalom  Zenetörténeti kor:
- A bécsi klasszicizmus (dal, szimfónia, opera)
- Romantika
- Zeneszerzők:

Erkel

Ferenc,

Liszt

Ferenc,

F.Schubert,

J.Brahms,

G.Verdi,

P.I.Csajkovszkij,F.Chopin, M.P.Muszorgszkij.
- Műfajok: népies műdal, verbunkos, rapszódia, programzene, szimfonikus költemény,
romantikus dal, nemzeti opera.
- A 20. század zenéje (Benjamin Britten, H.Purcell)
- Magyar kórusművek. (Kodály Zoltán, Bartók Béla)

8. évfolyam
Énekes dal anyag:
- 10 nép- és műdal szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése emlékezetből, szolmizálása
kottából.
- Népzene:
- A magyar népzene világa
- Táncházmozgalom
Zenei olvasás-írás, zeneelmélet:
- Ritmika, hangközök, hangsorok: a 8 év anyagának összefoglalásaként könnyű
dallamok, ritmusok olvasása, írása 2#-2b-ig szolmizálva és ABC-s névvel önállóan.
Zeneirodalom  Zenetörténeti kor:
- Középkor (Egyházi és világi műfajok.)
- Reneszánsz- „A kóruséneklés aranykora.”
- Barokk (énekes és hangszeres műfajok)
- Klasszicizmus (énekes és hangszeres műfajok)
- Romantika
- Századforduló (19. és 20. század fordulója)
- 20. század- új irányzatok, a komoly és könnyűzene szétválasztása, a jazz kialakulása.
259

Pedagógiai program

- Kortárs zene
- Hangszerek világa
Vizuális kultúra
1. évfolyam

– Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
– Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
– Biztonságos anyag- és eszközhasználat.
– A felszerelés önálló rendben tartása.
– A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása.
– A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) azonosítása.
– Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése.
– A fő színek ismerete.
– A pont, egyenes, görbe, kör ismerete.
2. évfolyam
− Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
− Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
− Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és
eszközhasználat,

a

környezettudatosság

szempontjainak

egyre

szélesebb

körű

figyelembevételével.
− A felszerelés önálló rendben tartása.
− A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása.
− Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal,
térbeli hely és irány, felismerése, használatára.
− A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.
− Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb választásra.
− A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) azonosítása, illetve
ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felismerése (pl. médiaszövegek emberek által
mesterségesen előállított tartalmak, kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek
befolyásolják azok hatását).
− Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések kifejezése
3. évfolyam
− Az alkotásra, megfigyelésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő értelmezése.
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− Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése, egyszerű tárgyak alkotása.
− Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő,
rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata.
− A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok használata
− A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további
differenciálás (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép).
− Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondására
az életkornak megfelelően.
− Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos választás.
− A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök és azok érzelmi
hatásának felismerése.
− Az elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések megfogalmazása,
rövid, egyszerű történet megformálása.
− A fő és mellékszínek ismerete, színek keverése; színárnyalat megkülönböztetésére.
4. évfolyam
− Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő
értelmezése.
− Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése, síkbáb, jelek, ábrák készítése; egyszerű
tárgyak alkotása.
− Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő,
rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata.
− A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási
módok használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve.
− A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további
differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép).
− Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondására
a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően.
− A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök és azok érzelmi
hatásának felismerése.
− Az elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések megfogalmazása,
rövid, egyszerű történet megformálása.
− Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete,
alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes tevékenységek megismerése.
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– Igényes munkavégzés.
– A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység
során, megfigyelés alapján.
– Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és egyszerű
mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése.
– A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése.
– A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása.
– Fontosabb szimbolikus és kulturális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése.
– Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos
megfogalmazása.
– A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása.
– Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

6. osztály
– Igényes munkavégzés.
– Önálló és irányított munkavégzés.
– A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység
során a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján.
– Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban.
– Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és egyszerű
mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése.
– A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját
jelzésrendszerek kialakítása.
– Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és alkalmazása
különböző alkotó jellegű tevékenység során.
– Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések
megfogalmazása.
– Néhány rajzi és tárgykészítési technika megfelelő használata az alkotótevékenység során.
– Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel.
– A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása.
– Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos
megfogalmazása.
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– Fontosabb szimbolikus és kulturális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése.
– A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása.
– Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.
7. osztály
– Önálló és irányított munkavégzés.
– Igényes munkavégzés. – Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása.
– A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az
alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében.
– Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű
értelmezése.
– Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb következtetések
megfogalmazása.
– A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és formák
rendszerezőbb feldolgozása kapcsán.
– A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció szövegszervező
alapeszközeinek felismerése.
– Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése.
– A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése és a
meghatározó alkotók műveinek felismerése.
– A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása.
– Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.
8. osztály
– Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása.
– A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az
alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében.
– Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata különböző célok érdekében.
– Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak
megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása.
– Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű
értelmezése.
– Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb következtetések
megfogalmazása.
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– Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli)
tudatos használata az alkotótevékenység során.
– A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és formák
rendszerezőbb feldolgozása kapcsán.
– A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció szövegszervező
alapeszközeinek felismerése.
– Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, alkotói
szándék és nézői elvárás karaktere szerint.
– Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése.
– A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése és a
meghatározó alkotók műveinek felismerése.
– Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása.
– A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása.
– Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.
Dráma és színház
5. évfolyam
- Szabályjátékok, népi játékok
- Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, mozgással, tánccal)
- Rögtönzés
- Saját történetek feldolgozása
- Műalkotások feldolgozása
- Dramaturgiai alapfogalmak
- A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc)
- Színházi műfajok, stílusok
- Színházi előadás megtekintése
Technika és tervezés
1. évfolyam
- A természeti és a társadalmi környezet megismert jellemzőinek felsorolása.
- A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése
- A háztartási és a gyalogos közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet.
- Alapvető háztartási feladatok és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások ismerete.
- Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés terén.
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- A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése a tapasztalatok megfogalmazása.
- Életkori szintnek megfelelő probléma-felismerés. Célszerű takarékosság lehetőségeinek
ismerete.
- Képlékeny anyagok, gyurma, agyag, sógyurma , papír magabiztos alakítása.
- Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata.
- A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
2. évfolyam
- Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek
- Háztartási praktikák elsajátítása és begyakorlása.
- A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása
érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.
- Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.
- Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata.
- A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.
- A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása.
3. évfolyam
- Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek
- Háztartási praktikák elsajátítása és begyakorlása.
- Használati utasítások értő olvasása, betartása.
- A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása
érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.
- Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.
- Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata.
- A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.
- A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása.
- Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
4. évfolyam
- Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek
- Háztartási praktikák – elsajátítása és begyakorlása.
- Használati utasítások értő olvasása, betartása.
- A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása
érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.
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elkészítése

mintakövetéssel.

–

Munkaeszközök

célszerű

megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata.
- A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.
- A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása.
- Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
5. évfolyam
Gazdálkodás, munkamegosztás: a saját, a családi bevételek és kiadások, tudatos gazdálkodás
Otthonteremtés – Otthon a lakásban: környezeti szempontok, épületek szerkezeti elemei,
anyaga, tulajdonságai, helyiségek, funkciók, kialakítás és berendezés
Táplálkozás és táplálás – Táplálkozás és ételkészítés: élelmiszerek eredete, forrása, ételek,
tápanyagok
Textiltechnika és ruházkodás – textiltechnika: textil alapanyagok és félkész termékek,
előállítás, biztonságos megmunkálása
Szabad alkotás? Kreatív alkotás
Ősz a zöldségesben és a gyümölcsösben: kertészeti alapismeretek, kertművelés és ápolás
Élet a talpunk alatt: megfigyelések az iskolakertben, talajművelési feladatok végzése
Zöldségnövények termesztése: szerszámok, eszközök és használatuk, növénytermesztési
módok – kertművelés és - ápolás
Gyógynövénytermesztés és szántóföldi kultúrák: szerszámok, eszközök és használatuk,
fűszernövénykert, szántóföldi növényeink, őszi munkák
Növényvédelem a biokertben: az ökológiai (bio) kertművelés alapszabályai, a madárbarát,
rovar- és méhbarát kert jelentősége a biokertben, védekezési módok, a téli madár- és
rovarvédelem előkészületei
Zöldségfélék, gyógynövények termesztése az iskolakertben
Minden témára vonatkozóan? egészség- és környezettudatosság és munkavédelem
6. évfolyam
Gazdálkodás, munkamegosztás: a család heti időmérlege, gazdálkodási, takarékossági
lehetőségek, egészség- és környezettudatos döntés, a társadalmi munkamegosztás lényege
Otthonteremtés – Otthon a lakásban: műszaki rajzok értelmezése, makettépítés
Táplálkozás

és

táplálás

– Táplálkozás

és

ételkészítés:

egészségtudatos

életvitel,

konyhatechnikai eljárások, az ételkészítés folyamata, terítés, tálalás, a magyar konyha értékei,
hagyományai: hungarikumok, tájjellegű ételek
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Textiltechnika és ruházkodás – textiltechnika: textíliák díszítése – hímzés, festés,
népviseletek, hagyományok, hungarikumok
Szabad alkotás: kreatív alkotás
Ősz a zöldségesben és a gyümölcsösben: környezet- és egészségtudatos véleményformálás, a
fenntartható fejlődés értelmezése, a cselekvő tudatosság alkalmazása, élelmiszer-termelés és feldolgozás
Élet a talpunk alatt: talajtani alapismeretek, szerszámok és eszközök
A talaj gondozása, javítása: talajjavítási módok, a talaj előkészítése növénytermesztésre, a
talaj védelmének módjai
Zöldségnövények termesztése: komposztálás, a méhek jelentősége a növénytermesztésben, a
növénytermesztés és állattartás, az élelmiszer-termelés hagyományai, értékei, hungarikumai;
vidékünk mézes hagyományai
Gyógynövénytermesztés és szántóföldi kultúrák: élelmiszertermelés és –feldolgozás, higiéniai
és élelmiszer-biztonsági szabályok, az élelmiszer-termelés és az állattartás hagyományai,
értékei, hungarikumai, gabonafeldolgozás
Növényvédelem a biokertben: biogazdálkodás, növényi immunerősítők, a madárbarát, rovarés méhbarát kert jelentősége a biokertben, a vegyszeres növényvédelem előnyei-hátrányai
Zöldségfélék, gyógynövények termesztése az iskolakertben: zöldségfélék, fűszer- és
gyógynövények szaporítása, termesztése, a növénytársítás szabályai, az élelmiszer-termelés
hagyományai, értékei, hungarikumai: élelmiszer-termelés hazánkban; mezőgazdasági
ágazatok, termékek; a betakarított növényi részek felhasználása, feldolgozása
Minden témával kapcsolatban: a tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások és
tanulási utak a megismert szakmák megszerzéséhez, munkavédelem, balesetmegelőzés,
környezettudatosság
7. évfolyam
Gazdálkodás, munkamegosztás: tudatosság, háztartási és családi költségvetés, a háztartás
fogyasztása, környezetterhelése
Otthonteremtés – Otthon a lakásban: a világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és
a díszek szerepének értelmezése, alkalmazása a lakberendezésben, életterek, otthonok,
lakberendezési tervek, rajzok, makettek (digitális tervezés és kivitelezés), a konyha,
kialakításának higiéniai, munkaszervezési, ergonómiai szempontjai
Táplálkozás és táplálás – Táplálkozás és ételkészítés: fogyasztói tudatosság, környezeti
szempontok, technológiai és társadalmi, gazdasági fejlődés, táplálkozás és egészség,
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élelmiszer-beszerzés, -tárolás, -tartósítás, ételkészítési folyamat tervezése, kivitelezése,
konyhai gépek és alkalmazásuk
Textiltechnika és ruházkodás – textiltechnika: textilfélék a környezetünkben, textilfélék
tisztítása, gondozása, javítása, a háztartási szabás-varrás eszközei, textilfestés, varrás
varrógéppel
Szabad alkotás: kreatív alkotás
Ősz a gyümölcsösben: a gyümölcsösben termesztett növények jellemzői, tájegységre jellemző
faj- és fajtaismeret, a termesztett növények helye, szerepe, jelentősége az egészséges
táplálkozásban, gyümölcsök betakarítása, tárolása, feldolgozása, a gyümölcstermesztés
hagyományai, hungarikumai, őszi növényvédelmi munkák, fajtamentő tündérkertek a Kárpátmedencében
Talajművelés az iskolakertben és a nagyüzemben: a talaj minősége, talajszennyezés,
fenntarthatóság az iskolakertben és a nagyüzemben, talajvédelem, talajhasználat: őszi
talajmunkák az iskolakertben; komposzt kezelése és felhasználása
Gyümölcsfák szaporítása: a fás szárú növények jellemzői, fás szárú növények telepítése
Gyümölcstermesztés az iskolakertben: fiatal fák és cserjék, termő fák és cserjék gondozása,
szőlőművelés, 6tavaszi, kora nyári időszak gyümölcstermésének feldolgozása
Minden témával kapcsolatban: a tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások és
tanulási utak a megismert szakmák megszerzéséhez, munkavédelem, balesetmegelőzés,
környezettudatosság

Digitális kultúra
3. évfolyam
A digitális világ körülöttünk
- Digitális

tananyagok

alkalmazása

különböző

tudáselemek

feldolgozásához,

gyakorlásához
- Programok futtatása, ezekben személyre szabott beállítások elvégzése
- A tanuló környezetében található digitális eszközök megnevezése, funkcióik
körülírása
- Szituációs játékok során néhány információs társadalomra jellemző élethelyzet
eljátszása
A digitális eszközök használata
- Digitális eszközök és főbb funkcióinak megnevezése
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- A digitális eszközök használatával összefüggő balesetvédelmi szabályok ismerete
- Digitális eszközök használata
- Digitális eszközök védelme
Alkotás digitális eszközökkel
- Képes dokumentum létrehozására alkalmas szoftver alkalmazása
- Képes dokumentum módosítási lehetőségeinek ismerete és alkalmazása
- Alkalmazói készségek alapozása és fejlesztése
- Rajzolóprogram alapfunkciói, rajzeszközök alkalmazása
Információszerzés az e-Világban
- Egyszerű kulcsszavas keresés alkalmazása
- Véleményalkotás a keresés eredményének hitelességével kapcsolatban
- Egyszerű infografika, diagram értelmezése,
Védekezés a digitális világ veszélyei ellen
- A személyes adat fogalmának értelmezése
- Az online zaklatás felismerése, a segítségkérés lehetőségeinek bemutatása és
gyakorlása
- Az online kommunikáció etikai és biztonsági szabályrendszerének bemutatása
A robotika és a kódolás alapjai
– Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése
– Egyszerű,

hétköznapi

algoritmusok

felismerése,

tevékenység

útján

történő

megvalósítása
– Algoritmusok összehasonlítása, elemzése
– Algoritmus lépésekre bontása
– Algoritmus kiválasztása
4. évfolyam
A digitális világ körülöttünk:
- a digitális világ alapvető összefügéseinek megértése
- digitális tananyagok és gyermekeknek készült alkalmazások használata
A digitális eszközök használata:
- problémamegoldás digitális eszközzel,
- a digitális eszköz használatának korlátai,
- applikációk alkalmazása, programok futtatása telefonon, tableten, notebookon, asztali
számítógépen, digitális eszközök egyszerűbb beállítási lehetőségei
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- Képes dokumentum létrehozására alkalmas szoftver alkalmazása
- Képes dokumentum módosítási lehetőségeinek ismerete és alkalmazása
- Az elkészített produktum mentésének és megnyitásának ismerete
- Alkalmazói készségek alapozása és fejlesztése
- Azonos funkciójú alkalmazások összehasonlítása
- Egy adott szoftver funkcióinak és lehetőségeinek értelmezése
Információszerzés az e-Világban
–

Böngészőprogram alapfunkcióinak ismerete

–

Példák, tapasztalatok elemzése a hamis információkkal, azok felismerésével

kapcsolatban
–

Véleményalkotás a keresés eredményének hitelességével kapcsolatban

–

Egyszerű infografika, diagram értelmezése, állítások megfogalmazása a

leolvasott adatokkal kapcsolatban
Védekezés a digitális világ veszélyei ellen
- Közvetlen tapasztalatok szerzése az álhírekkel, manipulált képekkel, videókkal
kapcsolatban
- Az online függőség jellemzőinek ismerete
- A személyes adatok védelme
- A mobileszközök alkalmazásának előnyei és veszélyei
A robotika és a kódolás alapjai
- feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki;
- a valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén
módosítja a kódsorozatot a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza,
megvitatja társaival;
- adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket,
meserészleteket jelenít meg padlórobottal vagy más eszközzel.
5. évfolyam:
Algoritmizálás és blokkprogramozás
 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön;
 egyszerű algoritmusokat elemez és készít;
 ismeri a kódolás eszközeit;
 adatokat kezel a programozás eszközeivel.
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 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai
környezetének elektronikus szolgáltatásait;
 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat.
Robotika
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 adatokat gyűjt szenzorok segítségével;
 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
Szövegszerkesztés
 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás
dokumentumokat.
Bemutató készítés
 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás
dokumentumokat;
 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése
során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás
szabályaival.
Multimédiás elemek készítése
 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;
 digitális képeken képkorrekciót hajt végre.
Az információs társadalom, e-Világ
 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit;
 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális
hatásait.
A digitális eszközök használata
 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül;
 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét;
 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat;
 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait.
6. évfolyam
Algoritmizálás és blokkprogramozás
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 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön;
 egyszerű algoritmusokat elemez és készít;
 ismeri a kódolás eszközeit;
 adatokat kezel a programozás eszközeivel.
Online kommunikáció
 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai
környezetének elektronikus szolgáltatásait;
 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat.
Robotika
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 adatokat gyűjt szenzorok segítségével;
 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
Szövegszerkesztés
7. évfolyam:
Algoritmizálás és blokkprogramozás
 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus)
alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven;
 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről;
 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban.
Online kommunikáció
 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel,
alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat.
Robotika
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 adatokat gyűjt szenzorok segítségével;
 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
Szövegszerkesztés
 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése
során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
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 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum
szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat;
 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés,
elválasztás);
 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában
van a nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival;
 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás
szabályaival.
Bemutató készítés
 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;
 bemutató készítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít.
Multimédiás elemek készítése
 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;
 digitális képeken képkorrekciót hajt végre.
Táblázatkezelés
 cellahivatkozásokat,

matematikai

tudásának

megfelelő

képleteket,

egyszerű

statisztikai függvényeket használ táblázatkezelő programban;
 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít;
 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról.
Az információs társadalom, e-Világ
 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;
 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket;
 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont
egyidejű érvényesítésének lehetőségét;
 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel,
alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget
kér.
A digitális eszközök használata
 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre
fejlesztett alkalmazások használatában;
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 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli,
és elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat;
 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról
beszámol;
 tapasztalatokkal

rendelkezik

a

digitális

jelek

minőségével,

kódolásával,

tömörítésével, továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről;
 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit.
8. évfolyam:
Algoritmizálás és blokkprogramozás
 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus)
alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven;
 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről;
 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban.
Online kommunikáció
 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel,
alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat.
Robotika
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 adatokat gyűjt szenzorok segítségével;
 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
Szövegszerkesztés
 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése
során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum
szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat;
 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés,
elválasztás);
 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában
van a nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival;
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 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás
szabályaival.
Bemutató készítés
 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;
 bemutató készítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít.
Multimédiás elemek készítése
 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;
 digitális képeken képkorrekciót hajt végre.

Táblázatkezelés
 cellahivatkozásokat,

matematikai

tudásának

megfelelő

képleteket,

egyszerű

statisztikai függvényeket használ táblázatkezelő programban;
 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít;
 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról.
Az információs társadalom, e-Világ
 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;
 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket;
 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont
egyidejű érvényesítésének lehetőségét;
 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel,
alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget
kér.
A digitális eszközök használata
 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre
fejlesztett alkalmazások használatában;
 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli,
és elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat;
 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról
beszámol;
 tapasztalatokkal

rendelkezik

a

digitális

jelek

minőségével,

tömörítésével, továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről;
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 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit.

Testnevelés
1. évfolyam
Előkészítő és preventív mozgásformák
 Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása
 A

testnevelésórák

alapvető

rendszabályai,

a

legfontosabb

veszélyforrásai,

balesetvédelmi szempontjai ismerete.
 Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhasználat.
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák
 A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.
 Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása egyszerű
kombinációkban.
Manipulatív természetes mozgásformák
 A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása.
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban
 Egyszerű tornaelemek bemutatása.
 A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc közben.
Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban
 A futó-ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása.
 Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények között,
illetve játékban.
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban.
 Tapasztalat feladathelyzetben, sportjáték-előkészítő kisjátékokban.
 A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete.
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban
 Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása. A tompítás
mozdulatának végrehajtása esés közben.
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben
 Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problémáiról. Az
időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete.
2. évfolyam
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Előkészítő és preventív mozgásformák

 Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.
 A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk.
 A testnevelés órák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai,
balesetvédelmi szempontjainak ismerete. − Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a
társakra, célszerű eszközhasználat
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák
 Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása egyszerű
kombinációkban.
 A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása
Manipulatív természetes mozgásformák
 Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.
 A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban
 Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából álló
egyszerű tornagyakorlat bemutatása.
 Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és emelt
eszközökön.
Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban
 A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető
műveleteinek ismerete.
 Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények között,
illetve játékban.
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban
 Tapasztalat azok gyakorló és feladathelyzetben, sportjáték-előkészítő kisjátékokban.
 A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis a közös
cél fontosságának tudatosulása.
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban
 A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.
 Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz
igazodjanak.
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben
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 Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problémáiról.
 Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete.
3. évfolyam
Előkészítő és preventív mozgásformák
 Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is.
 Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása.
 A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási
szabályrendszer betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák
 Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos
végrehajtása.
Manipulatív természetes mozgásformák
 A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos
végrehajtása.
 A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása.
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban
 Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során.
 Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben
viszonylag stabil egyensúlyi helyzet.
 A tempóváltozások érzékelése és követése.
Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban
 A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra
törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között.
 Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban
 A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.
 Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játékok során.
 A sportszerű viselkedés értékké válása.
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban
 A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés.
Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban
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 Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok ismerete, és
azok betartása. Tudatos levegővétel.
 Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.
 Egy úszásnemben 25 méter leúszása biztonságosan.
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben
 Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete.
 A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának
alkalmazása
4. évfolyam
Előkészítő és preventív mozgásformák
 Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is.
 A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak ismerete.
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák
 Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, eszközzel,
társakkal.
 A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazása.
Manipulatív természetes mozgásformák
 A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása.
 A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása.
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban
 Részben önállóan tervezett 3-6 torna- és összekötése zenére is.
 A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával történő felés leugrás.
 Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben
viszonylag stabil egyensúlyi helyzet.
Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban
 A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető ismerete, precizitásra törekedve
történő végrehajtása, változó körülmények között.
 A 3 lépéses dobóritmus ismerete.
 A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények
között, illetve játékban.
 Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.
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Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban
 A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.
 Az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése.
 Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra.
 A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés.
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban
 Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban.
 Előre, oldalra és hátra esés, tompítással.
 A grundbirkózás alapszabályának ismerete és alkalmazása.
 Az saját agresszió kezelése. Az önvédelmi feladatok céljának megértése.
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben
 Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete.
 A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának
alkalmazása.

5. évfolyam
Labdajáték:
 Kézilabdázás- Labdavezetés a félpályáról, dobással kapura lövés a talajról kijelölt
célhelyre 5x, 5 büntető dobás célhelyre.
 Kosárlabdázás- Labdavezetés a félpályáról, fektetett dobással kosárra dobás 5x,
büntetődobás 5x
 Röplabdázás:- Kosár-érintéssel 10 x önpassz a levegőbe, alsó egyenes nyitás 3x
 Labdarúgás:- Labdavezetés a félpályáról, kapura lövés kijelölt célhelyre, 5 büntető
lövés célhelyre.
/A vizsgán, szabadon választható két sportági bemutatás/
Szertorna:
 Kh.: Szögállás magastartás;
 Terpesz-gurulóátfordulás előre 2x;
 Gurulóátfordulás nyújtott ülésbe, kartámasz a csípő mögött;
 Emelés gyertya állásba; gördülés guggolótámaszba.
 180 fokos szökkenéssel testfordulat;
 zsugorfejenállás 2mp.;
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 Emelkedés szögállásba, kar rézsutos magastartásba.
Atlétika:
 Dobás csoport: - kislabda hajítás helyből;
 Ugrás csoport: - helyből távolugrás;
 Futás csoport:. – Netfit ingafutás.
Általános erőállóképességi felmérés:
 Erőkereten tartás 10 sec.;
 45 fokos ferdepadon 5 lábemelés;
 Netfit fekvőtámasz teszt.
6. évfolyam
Labdajáték:

 Kézilabdázás- Szlalom labdavezetés a félpályáról, dobással felugrásos kapura lövés
kijelölt célhelyre 5x, 5 büntető dobás célhelyre.
 Kosárlabdázás- Szlalom labdavezetés a félpályáról, jobboldali ziccer dobás 5x,
büntetődobás 5x
 Röplabdázás:- Kosár és alkar érintéssel 10 x önpassz a levegőbe, felső egyenes nyitás
3x
 Labdarúgás:- Szlalom labdavezetés a félpályáról, kapura lövés kijelölt célhelyre, 5
büntető lövés célhelyre.
/A vizsgán, szabadon választható két sportági bemutatás/
Szertorna:
 Kh.: Szögállás magastartás;
 Terpesz-gurulóátfordulás előre 2x;
 Gurulóátfordulás nyújtott ülésbe, kartámasz a csípő mögött;
 Emelés gyertya állásba; gördülés guggolótámaszba.
 180 fokos szökkenéssel testfordulat;
 Fejenállás 2mp.;
 Emelkedés szögállásba, kar rézsutos magastartásba.
Atlétika:
 Dobás csoport: - kislabda hajítás hármas keresztlépéssel;
 Ugrás csoport: - távolugrás lépő technikával homokgödörbe;
 Futás csoport:. – Netfit ingafutás.
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Általános erőállóképességi felmérés:

 Erőkereten tartás 20/10 sec. vagy 5/3 x húzódzkodás erőkereten (fiú/ lány);
 45 fokos ferdepadon 10 lábemelés;
 Netfit fekvőtámasz teszt.
7. évfolyam
Labdajáték:
 Kézilabdázás- Szlalom labdavezetés a félpályáról, dobással felugrásos kapura lövés
kijelölt célhelyre 5x, 5 büntető dobás célhelyre.
 Kosárlabdázás- Szlalom labdavezetés a félpályáról, jobboldali ziccer dobás 5x,
büntetődobás 5x.
 Röplabdázás:- Kosár és alkar érintéssel 10 x önpassz a levegőbe, felső egyenes nyitás
3x, nyitás fogadás 3x.
 Labdarúgás:- Szlalom labdavezetés a félpályáról, kapura lövés kijelölt célhelyre, 5
büntető lövés célhelyre.
/A vizsgán, szabadon választható két sportági bemutatás/
Szertorna:
 Kh.: Szögállás rézsútos magastartás magastartás;
 Terpesz-gurulóátfordulás előre 2x;
 Gurulóátfordulás nyújtott ülésbe, kartámasz a csípő mögött;
 Emelés hídba, engedés vagy felállás; gördülés guggolótámaszba.
 180 fokos szökkenéssel testfordulat;
 Fejenállás 2mp gurulás előre guggolótámaszba.;
 Emelkedés szögállásba;
 Pár lépés nekifutás, tigrisbukfenc/vagy kézenátfordulás, fejenátfordulás,
 Szögállás rézsutos magastartás.
Atlétika:
 Dobás csoport: - kislabda hajítás ötös keresztlépéssel;
 Ugrás csoport: - távolugrás guggoló technikával homokgödörbe;
 Futás csoport:. – Netfit ingafutás.
Általános erőállóképességi felmérés:
 Erőkereten tartás 30/15 sec. vagy 10/5 x húzódzkodás erőkereten (fiú/ lány);
 45 fokos ferdepadon 15 lábemelés;
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 Netfit fekvőtámasz teszt.
8. évfolyam
Labdajáték:

 Kézilabdázás- Szlalom labdavezetés a félpályáról, dobással felugrásos kapura lövés
kijelölt célhelyre 5x, 5 büntető dobás célhelyre.
 Kosárlabdázás- Szlalom labdavezetés a félpályáról, jobboldali ziccer dobás 5x,
büntetődobás 5x.
 Röplabdázás:- Kosár és alkar érintéssel 10 x önpassz a levegőbe, felső egyenes nyitás
3x, 3x lecsapás.
 Labdarúgás:- Szlalom labdavezetés a félpályáról, kapura lövés kijelölt célhelyre, 5
büntető lövés célhelyre.
/A vizsgán, szabadon választható két sportági bemutatás/
Szertorna:
 Kh.: Szögállás rézsútos magastartás magastartás;
 Terpesz-gurulóátfordulás előre 2x;
 Gurulóátfordulás nyújtott ülésbe, kartámasz a csípő mögött;
 Emelés hídba, engedés vagy felállás; gördülés guggolótámaszba.
 180 fokos szökkenéssel testfordulat;
 Fejenállás 2mp gurulás előre guggolótámaszba.;
 Emelkedés szögállásba;
 Pár lépés nekifutás, tigrisbukfenc/vagy kézenátfordulás, fejenátfordulás,
Szögállás rézsutos magastartás.
Atlétika:
 Dobás csoport: - kislabda hajítás ötös keresztlépéssel vagy súlylökés becsúszó
technikával;
 Ugrás csoport: - távolugrás guggoló technikával homokgödörbe;
 Futás csoport:. – Netfit ingafutás.
Általános erőállóképességi felmérés:
 Erőkereten tartás 40/20 sec. vagy 15/7 x húzódzkodás erőkereten (fiú/ lány);
 45 fokos ferdepadon 15 lábemelés;
 Netfit fekvőtámasz teszt.
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3.11 A tanuló teljesítményének számonkérési formái

A tanulók teljesítményének számonkérésekor az értékelés legyen tárgyilagos, és objektív,
következetes és felelősségteljes, folyamatos és rendszeres, szakszerű, sokszínű és ösztönző
hatású.
A szóbeli és írásbeli számonkérés kiterjedhet a korábban tanult tananyagokhoz kapcsolódó
ismeretekre, tudásra is.
A tanulók értékelésekor törekedni kell a számonkérési formák megfelelő arányára.
Az életkori sajátosságokat figyelembe véve változatos, érdekes számonkérési formák
javasoltak.
A tanulási nehézséggel küzdő tanulók esetében a megfelelő számonkérési forma
kiválasztásához figyelembe kell venni a szakértői véleményben leírtakat. Ha szükséges, az
írásbeli munkát szóbeli megerősítéssel kell kiegészíteni.
A versenyeken való részvételt jeles osztályzattal / szaktanári dicsérettel lehet díjazni.
Kerületi 1-3. helyezést elért tanulók igazgatói dicséretben részesülnek a tantárgyi jeles
érdemjegy mellé. Magasabb szintű versenyek esetében egyéni elbírálás alapján történik a
helyezések beszámítása.
Az iskolai szóbeli beszámoltatás formái, rendje, a tanulók tudásának értékelésében
betöltött szerepe, súlya
Szóbeli beszámoltatás formái: összefüggő felelet, beszélgetés, kiselőadás, szituációs vagy
dramatizált játékok, órai aktivitás, vita, vélemény kifejtése, tanórai munka stb.
Szóbeli feleletek célja az előző tanórákon feldolgozottak számonkérése, és osztályzattal
történő értékelése. Szolgálhatja egy nagyobb egység tudásának ellenőrzését is. Az értékelés
tehát visszajelzés arra, mit kell javítanunk a tanulók fejlesztésében.
Szóbeli beszámoltatás, feleltetés bármelyik órán előfordulhat, kivéve a témazáró dolgozat
írásakor.
Az iskolai írásbeli beszámoltatás formái, rendje, a tanulók tudásának értékelésében
betöltött szerepe, súlya
Írásbeli teljesítmény: füzet és munkafüzet feladatai, feladatlap, teszt, fogalmazás, írásbeli
felelet, témazáró dolgozat, röpdolgozat, vizsgák.
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A tanulók füzete, munkafüzete a folyamatos, rendszeres munkavégzésükről ad számot. A
pedagógusok annak ellenőrzésére, vezetésére is adhatnak érdemjegyet.
A röpdolgozat, kisdolgozat célja annak megállapítása, hogy a tanulók milyen mértékben
sajátították el az előző óra, illetve egy-egy résztémakör ismeretanyagát, követelményeit.
Legfeljebb néhány óra anyagából iratható. Általában 5-10-20 perces időtartamúak,
feleletnek számítanak. Bármelyik órán íratható, időpontját nem szükséges előre
bejelenteni, de a tanulók felkészülése szempontjából ösztönző lehet.
A felmérések, mérések szerepe:
Az első évfolyam kezdetekor (szeptember-október hónapban) elvégezzük a tanulókkal a
DIFER mérést /diagnosztikus készség- és képességvizsgáló mérés/. Célja, hogy segítse
megismerni a kisdiák személyiségének fejlesztését szolgáló alapkészségek szintjét.
A második évfolyamtól kezdődően az alsó tagozaton a tanév elején diagnosztikus mérést
végzünk, melynek célja, hogy az adott tanulócsoport tudásszintjét felmérjük. A tervezés
alapjául szolgál, ezért nem értékelhető érdemjeggyel, csak abban az esetben, ha ezt a
tanuló kéri.
A felső tagozaton a tanulókkal az év eleji ismétlések után az elméleti tantárgyakból
általában íratunk szintfelmérő dolgozatot. Az 5. évfolyamon a zökkenőmentes
továbbhaladás érdekében sokkal alaposabb ismétlés előzi meg, mint a magasabb
évfolyamokon, és javasolt, hogy ennek anyagát magyar nyelvből és matematikából a
negyedik és ötödik évfolyamon tanító szaktanárok együttesen állítsák össze. A
szintfelmérő dolgozat (százalékban kiszámolt) eredményét felső tagozaton érdemjeggyel
értékeljük, és beleszámítjuk a félévi, év végi osztályzat kialakításába.
Egy-egy témakör lezárásánál témazáró felmérést írnak a tanulók. A témazáró felmérések
számát a tantárgyak tanmenetei tartalmazzák. Általában egy teljes órát biztosítunk a
tanulók számára a megíráshoz.
A tanulási nehézséggel küzdő tanulók esetében vagy könnyített, vagy kevesebb feladatot
adunk, hogy a szükséges időhosszabbítást felső tagozaton is biztosítani tudjuk számukra.
A témazáró dolgozatok időpontját legalább 1 héttel korábban tudatni kell a tanulókkal.
Egy tanítási napon alsó tagozaton maximum 1, felső tagozaton maximum 2 témazáró
dolgozat íratható. A röpdolgozat felelésnek számít, nincs jelentősége a témazáró
dolgozatok száma esetében.
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A témazáró dolgozat eredményét a szaktanár veheti súlyozottan, kettő érdemjegy
értékűnek is. Erről az első tanítási órán a tanulókat, szülői értekezleten a szülőket
tájékoztatni kell.
A félévi és év végi felmérések célja, hogy egy-egy hosszabb tanulási időszak
eredményeiről, hiányosságairól tájékozódjunk.
Az írásbeli munkák javításának határideje
Egy-egy beszámoltatás, számonkérés célja, hogy képet kapjunk a tanuló adott időben lévő
tudásáról, ismereteiről, irányt mutasson a továbbhaladáshoz, a szükséges korrigáláshoz.
Minél közelebb van az értékelés a megíráshoz, annál sikeresebben lehet felhasználni a
tanulók további fejlesztéséhez, a sikeres tovább haladáshoz.
Ezt a célt szem előtt tartva az írásbeli munkákat az írástól számított 10 munkanapon belül
ki kell javítani, és a tanulókkal meg kell beszélni az értékelést és a megoldásokat.
A gyakorlati munkával kapcsolatos iskolai számonkérés formái, rendje, a tanulók
teljesítményének értékelésében betöltött szerepe, súlya
Gyakorlati munka: munkadarab, rajz, éneklés, gyűjtőmunka, sportteljesítmény stb.
Általában a készségtárgyakhoz kapcsolódik.
A tantervi követelmények teljesítésének ellenőrzését az elméleti tudás mellett gyakorlati
tevékenységek ellenőrzése egészíti ki.
A testnevelés tantárgy esetében csak a gyakorlati teljesítmény értékelése történik.
Fontos figyelembe venni a tanulók képességeit, készségeit, a munkához való hozzáállását,
aktivitását, a jobbítás iránti szándékát.
Az írásbeli házi feladatok ellenőrzésének és az értékelésének formái, rendje, a tanulók
tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya
A házi feladat a tanulási folyamat szerves része. Az otthoni, tanulószobai (iskolai)
felkészülés a tanultak elmélyítését, gyakorlását, esetleg a következő óra anyagának
előkészítését jelenti. Ebből kifolyólag elmaradása, hiánya a tanuló órai munkáját,
tevékenységét befolyásolja, hátráltathatja, megakadályozhatja.
Mivel alsó tagozaton nincs házi feladat – kivéve idegennyelv, amiből a folyamatos
gyakorlás érdekében elmaradhatatlan – így annak értékelése a felső tagozatra, illetve 2.
évfolyamtól az idegennyelvre vonatkozik.
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Házi feladat értékelése történhet önálló formában vagy felelet részeként, illetve folyamatos
órai munka során.
5 házi feladat hiánya bármely tantárgyból tantárgyi elégtelent jelent, mely beleszámít a
félévi és évvégi értékelés megállapításába.
A házi feladat órai számonkérése is megengedett.
Amennyiben előre bejelentve a házi feladat elkészítése osztályzásra történik, azonnali
tantárgyi elégtelent jelent a hiánya, ami szintén beleszámít az értékelésbe.
A felszerelés hiánya sok esetben hátráltatja a tanulót az órai munkájában, ezért szintén
tantárgyi elégtelen jár 10 alkalom után. Amennyiben ezen oknál fogva nem dolgozik az
órán, az órai munkája értékelhető elégtelennel. Ennek elbírálását a pedagógus dönti el.
A szorgalmi feladatok értékelési formái, rendje, a tanulók tudásának értékelésében
betöltött szerepe, súlya
Önálló szorgalmi munkák: kutatómunka, gyűjtőmunka, előadások, plusz feladatok
megoldása, önként vállalt versenyek stb.
A szorgalmi feladat a tanuló önkéntes alapon végzett plusz tevékenysége, melyet vagy a
pedagógus jelöl ki, vagy a tanuló határozza meg saját maga számára. Hiányáért semmilyen
elmarasztalás, negatív megítélés nem illetheti a tanulót.
A feladatot mindenképpen ellenőrizni kell, csak elismeréssel, pozitív irányú értékeléssel
jutalmazható érte a tanuló.
Semmiképpen nem adható olyan érdemjegy, ami negatívan befolyásolja az elkészítő
tanulmányi előmenetelét.
3.12 Az egyes tantárgyak esetében alkalmazott teljesítményértékelési szempontok
3.12.1. Alsó tagozat
Magyar irodalom
- olvasás
- tartalommondás
- versmondás
- szövegértés mérése minimum háromszor évente
- szóbeli fogalmazás
- év eleji, félévi és év végi felmérő
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- házi feladat értékelés
- gyűjtőmunka értékelése
- füzetvezetés értékelése.
Magyar nyelv
- másolás
- helyesírás rendszeres ellenőrzése
- nyelvtani ismeretek szóbeli és írásbeli számonkérése
- témazáró dolgozat minden nagy témakör után, minimum 3 alkalommal félévente
- a tanuló értékelésében nagyobb fajsúllyal vesz részt
- év eleji, félévi és év végi felmérő
- röpdolgozatok
- házi feladat értékelés
- gyűjtőmunka értékelése
- füzetvezetés értékelése.

Matematika
- témazáró dolgozat minden nagy témakör után, minimum 3 alkalommal félévente
- a tanuló értékelésében nagyobb fajsúllyal vesz részt
- dolgozatok, röpdolgozatok kisebb anyagrészekből
- röpdolgozatok
- írásbeli feladatok
- szóbeli feleletek
- órai munka
- gyűjtőmunka
- füzetvezetés
- szorgalmi feladatok
- feleltetés egy-egy lecke után
- év elején tudásszintfelmérő íratása
- félévi dolgozat a félévben tanultakról
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Etika
- órai munka, hozzáállás
- a témák iránti érdeklődés, véleménynyilvánítás
- társakhoz való viszony
- szorgalmi feladatok
- kulturált vélemény megfogalmazás
Környezetismeret
- témazáró dolgozat minden nagy témakör után, minimum 3 alkalommal félévente
- a tanuló értékelésében nagyobb fajsúllyal vesz részt
- szóbeli feleletek
- röpdolgozatok
- írásbeli munkák
- gyűjtőmunkák értékelése
- kiselőadás
- órai munka
- füzetvezetés
- szorgalmi feladatok
- feleltetés egy-egy lecke után
- röpdolgozat íratása kisebb anyagrészből
- év elején tudásszintfelmérő íratása,
- félévi dolgozat a félévben tanultakról
- év végi dolgozat íratása.
Ének-zene
- éneklés
- írásbeli felelet értékelése (kottázás, ritmusírás)
- órai munka értékelése
- házi feladat értékelése
- szóbeli felelet értékelése
- hangszerbemutató
- hangszerismertető
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- akarat és igyekezet beszámítása
Vizuális kultúra
- órai munka értékelése
- gyűjtőmunka értékelése

- a megbeszéltek alkalmazása a rajzok elkészítésekor
- akarat és igyekezet beszámítása
Technika és tervezés
- a munkadarabok elkészítésének folyamata
- a munkadarab kinézete
- értékelés az előre megbeszélt szempontok alapján
- gyűjtőmunka értékelése.
- akarat és igyekezet beszámítása
Digitális kultúra
- füzetvezetés
- órai munka (eszközök helyes használata, megnevezése)
- képes dokumentumokban, és rajzolós programokban elkészített alkotások osztályozása
- algoritmusos játékok használatára
- gyűjtőmunkák és házi feladat értékelése
- dolgozatok
Testnevelés és sport
A testnevelés órákon az értékelés alapvető célja a gyermek egészséges életmódjának
fejlesztése, önbizalmának gyarapítása, a sporthoz fűződő pozitív attitűdbázisának
kialakítása.
Figyelembe kell venni a gyermek egyéni képességét, motiváltságát, fejlődési folyamatát.
A tanult mozgásformákat legyen képes alkalmazni új, megváltozott helyzetekben, társas és
csoportos viszonylatokban.
A kezdetektől nagy hangsúlyt kell fektetni a megjelenítésre, a végrehajtás minőségére,
mert ezek kinyilvánítása kiváltja és fokozza a testnevelés iránti érdeklődést.
Az értékelés alapja, szempontjai
–

Aktív részvétel az órákon.
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–

A szabályok pontos ismerete és betartása.

–

A természetes mozgásformákhoz kapcsolódó fogalmak ismerete.

–

Alapvető

rendszabályok

legfontosabb

veszélyforrásainak,

balesetvédelmi

szempontjainak ismerete és betartása.
–

Fegyelmezett gyakorlás, odafigyelés a társakra.

–

Célszerű eszközhasználat.

–

A feladat végrehajtások pontossága, célszerűsége, biztonságra törekvés.

–

Sportszerű viselkedés jellemzőinek ismerete.

A beszámoltatás testnevelésből: gyakorlati bemutatás alapján történik. Ez lehet egyszeri, vagy
folyamatos bemutatás, órai munka, szorgalmi hozzáállás, év eleji és év végi mérés alapján
észrevehető változás
Figyelembe vesszük:
A tanórai munkavégzés ("hozzáállás" - céltudatosság, céltartás - munkafegyelem és
pontosság - monotónia-, fáradtság-, fájdalomtűrés - önfegyelem és bátorság - küzdeni tudás és
sportszerűség - öntevékenység és kreativitás)
A sporttevékenység (sportköri részvétel és aktivitás - részvétel a kiegészítő
tevékenységekben (szervezés, előkészítés, lebonyolítás, kivitelezés, értékelés) - versenyzés és
eredményei - iskolán kívüli (egyesületi) sporttevékenység)
A változás "fejlődés" figyelembevétele (teljesítményváltozás, személyiségváltozás)
A teljesítmények értékelése (tantervi követelmények, esetleges mérések alapján)
Felszerelés megléte, rendezettsége.
3.12.2. Felső tagozat
Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalomórákon a tanulási-tanítási folyamat egészét a fejlesztő értékelés
jellemzi az anyanyelvi kompetencia fejlesztése, a beszélt és írott nyelv kifejező és árnyalt
használatának elősegítése érdekében.
A diagnosztikus értékelés célja: az aktuális tudásszintnek, a helyesírási szabályok
alkalmazásának és a szövegértés szintjének mérése.
Tanév elején és tanév végén helyesírás – tollbamondás és szövegértés felmérést íratunk.
Magyar nyelvtanból a leíró nyelvtani ismeretek, az alapvető helyesírási és nyelvhelyességi
szabályok alkalmazása, a szóbeli és írásbeli szövegalkotás szintje formatív és összegző,
szummatív értékeléssel történik.
Formái:
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- a házi feladatok
- írásbeli felelet
- házi dolgozat
- röpdolgozat
- egy-egy témakör lezárásakor témazáró dolgozat és tollbamondás.
Magyar irodalomból a szövegértés, a szövegalkotás, az irodalomtörténeti, irodalomelméleti
ismeretek: műnemek és műfajok, stílusirányzatok, költői képek és alakzatok, verstani
alapismeretek mérése formatív és szummatív értékeléssel történik.
Formái:
- szóbeli felelet
- memoriterek
- a házi feladatok
- írásbeli felelet
- fogalmazás, szövegalkotás
- házi dolgozat
- röpdolgozat
- kiselőadás
- egy-egy témakör lezárásakor fogalmazás vagy témazáró dolgozat vagy projektfeladat.
Az írásbeli munkák külalakját is értékeljük.

Történelem / Állampolgári ismeretek / Hon és népismeret
Iskolai írásbeli beszámoltatás formái:
-

Mindegyik tantárgy esetében egy-egy téma lezárása után témazáró felmérő, mely
nagyobb súllyal jelentkezik a félévi értékeléskor.

-

Röpdolgozatok és egyéb írásbeli munkák értékelése.

-

Házi feladatok értékelése

-

Írásbeli munkák áttekinthetősége, külalakja

Szóbeli beszámoltatás:
- Félévenkénti két felelet
- Órai munka
- Kiselőadások, bemutatók
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- Mindegyik tantárgyból a házi feladat érdemjeggyel is értékelhető.
Matematika / fizika / kémia
Az értékelés módja és formája sokféle lehet: szóban és írásban; pontozással, dicsérettel,
érdemjeggyel, osztályzattal,.
Szóbeli:
-

Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése érdekében szóbeli felelet is történik, általában
összefüggő felelet formájában, vagy

-

Egyéni vagy csoportos kutatómunka kiselőadásként

-

Napi, folyamatos számonkérés

-

Órai munka, órai aktivitás alapján

Írásbeli számonkérés, ellenőrzés formái:
-

röpdolgozat (1-2 anyagrészből),

-

témakörök végén témazáró dolgozat

-

tudáspróba,

-

feladatlapok

-

szorgalmi feladatokra, házi feladatokra kapott pontozás alapján

-

füzetvezetés, ház feladatok megírása

Gyakorlati munka alapján:
-

Órai egyéni vagy csoportos tanulói kísérletek alapján

Etika
- Órai aktivitás, hozzáállás
- a témák iránti érdeklődés, véleménynyilvánítás
- társakhoz való viszony
- kulturált vélemény megfogalmazás
- Önálló felkészülés egy-egy témából, annak előadása
Természettudomány
Iskolai írásbeli beszámoltatások:
Formái:

1. témazárók
2. részösszefoglalás-röpdolgozat
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1. adott témák összefoglalása után témazáró dolgozatok
2. - tudás elmélyítése szükség esetén
- esetenkénti ellenőrzés, gyakorlás

Korlátai:

- összefoglaló órán való hiányzás esetén utólagos megíratás
- hiányzás pótlásának ellenőrzése
- előző órán vagy hosszabb ideig történő hiányzás esetén nem íratjuk

Szerepe, súlya: 1. döntő (meghatározó) a félévi és az év végi értékelésnél
2. feleletértékű
Otthoni felkészülés előírt szóbeli feladatok elvei:
- az előző órán vett anyag óráról órára történő megtanulása
- munkafüzeti feladatok átismétlése, alkalmazására
- különböző eszközök:(térkép, album, rajz, ábrák segítéségével)
Korlátai:

- hiányzás esetén a pótlás utólagos számonkérése
- hétvégére írásbeli, munkafüzeti, térképismereti feladatokat, gyűjtőmunkát
nem adunk

Beszámoltatás, számonkérés:
Formái:

- minden órán szóbeli ellenőrzés (felelet)
- alapfogalmak, térképismeret, növény- és állat-felismerés kisjegyre
történő ellenőrzése minden óra elején
- röpdolgozat: a kiemelten fontos anyagokból
- részösszefoglalás írásban
- témazárók
- tanév eleji ismétlés, tudásszint felmérése
- tanév végi tudásszint ellenőrzése az ismeretanyag
rendezése után

Követelményei:
Szóbeli:- egy adott kérdésre évfolyamtól függően önállóan,
mondatokban, összefüggően válaszoljon
- lényegkiemelés, összefüggések meglátása
- alapfogalmak állandó ismerete, felszínen tartása
Biológia
Szóbeli:
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-

felelet

-

órai munka

-

kiselőadás

-

beszámoló
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Írásbeli:
-

röpdolgozat

-

témazáró dolgozat

-

házi feladat

-

szorgalmi feladat

Egyéb:
-

gyűjtőmunka

-

projektmunka

-

PPT

Földrajz
Szóbeli felelet: a mindennapok része, egy-két tananyag számonkérése
Írásbeli röpdolgozat: kisebb tananyag számonkérése havi rendszerességgel
Írásbeli témazáró dolgozat: 10-12 órányi tananyag számonkérése, melyet alapos felkészülés
előz meg
Kiselőadás értékelése évi 1-2 alkalommal
Projektmunka, tabló készítésének értékelése évi 1-2 alkalommal
Versenyeken való eredményes részvétel értékelése jeggyel és/vagy szaktanári dicsérettel
Órai munka jeggyel történő értékelése
Füzetvezetés értékelése évi 1-2 alkalommal
Ének-zene
Az ének készségtantárgy, ezért az értékelésnél figyelembe kell venni a tanulók adottságait.
Írásbeli számonkérés:
-

félévenként minimum egy felmérő dolgozat

-

a témák lezárása után témazáró dolgozat

-

röpdolgozatok a szaktanár egyéni döntésén alapulnak (zeneelméleti követelmények
ellenőrzése, dallamírás, kottázás)

-

beadandó

kiselőadások,

házi

dolgozat

kapcsolódóan
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zenetörténeti

korszakhoz

Szóbeli számonkérés:
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-

a tanult dalanyag reprodukálása fejből, a kért versszakszámmal

-

kiselőadások, prezentációk megadott témakörben (zenetörténeti korszak, zeneszerző
életrajza…)

-

összefüggő felelés formájában (zenetörténeti és zeneelméleti követelmények
ellenőrzése)

Mivel az ének készségtantárgy, ezért az értékelésnél figyelembe kell venni a tanulók
adottságait.
Az éneklési anyag értékelésénél az órai aktivitás és a közös éneklésben való részvételt
értékelhetjük, havi egy alkalommal.
A zeneelméleti követelmények felmérése, ellenőrzése történhet írásban (dallamírás, szintén
havi egy alkalommal. A zenetörténeti anyag értékelése, számonkérése szóban és kiselőadás
formájában történik.
Vizuális kultúra
Az értékelés során az egyes tanulók különböző szintű adottságait figyelembe kell venni. A
rajzkészség illetve a tárgyi (művészettörténeti és elméleti kérdések) anyag értékelése külön
történik.
Az elméleti anyagot tesztekkel, írásbeli feleletekkel lehet számon kérni egy-egy nagyobb
anyagrész (csoport) befejezésekor. A tantárgy értékelésében (osztályozásnál) arányosan (az
anyag mennyiségének megfelelően) vesz részt ez az osztályzat.
A gyakorlati rész, a rajzok értékelésénél figyelembe kell venni a tanuló képességeit, az órai
munkáját, hozzáállását, akaratát, igyekezetét. A rajzok elbírálásának része az is, hogy a
tanuló hogyan alkalmazta a bevezetés, előklszítés során megbeszélteket.
A tantárgyi osztályzat a „rajzos” feladatok és az elméleti ismeretek együtteséből tevődik
össze.
Dráma és színház
Az értékelés elsősorban az órai munka alapján, a gyakorlatok során végzett tevékenységek
alapján történik. Összetevői:
-

tanulók kommunikációja

-

együttműködés

-

a csoportmunkákban való részvétel, aktivitás

-

a dramatikus tevékenységekben, játékokban való cselekvő részvétel
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-

a szabályok betartása

-

az elméleti tudás gyakorlati alkalmazása

-

alkotási kedv, kreativitás, akarat

A színházhoz kapcsolódó elméleti tudás röpdolgozatok, feleletek és beszélgetések
eredményeként kerül ellenőrzésre.
Minden tanuló önmagához, saját fejlődési útjához mérten értékelendő. A tevékenységek
értékelésében

meghatározó

szerepet

kell

kapnia

a

tanulói

önértékelésnek,

a

társértékelésnek és a csoportos értékelési formáknak

Technika és tervezés
Az értékelésnél
a tanulók különböző adottságait, életkori sajátosságait vesszük figyelembe
a tantárgyhoz való hozzáállást és aktivitást
külön értékeljük a tantárgyi alapismereteket tesztekkel, írásbeli és szóbeli feleletekkel
külön értékeljük a gyakorlati munkákat, elkészült produktumokat
Tantárgyi jegyet félévkor és év végén az elméleti és gyakorlati jegyek alapján kapnak a
tanulók.

Digitális kultúra
Folyamatosan értékeljük a számítógépen végzett feladatokat, gyakorlati munkákat.
Témakörök végén összefoglaló feladatok alapján számonkérés.
Elméleti rész összefoglalásaként feladatlap.
Röpdolgozatok.
Testnevelés és sport
A testnevelés gyakorlati tantárgy- ezért a számonkérés (felmérések, értékelések stb.) is
gyakorlatban történik-, kivétel az elméleti rész feldolgozása (szabályok, ismeretek,
sportágtörténet- és testnevelés elmélet).
A testnevelés órákon az értékelés alapvető célja a gyermek egészséges életmódjának
fejlesztése, önbizalmának gyarapítása, a sporthoz fűződő pozitív attitűdbázisának
kialakítása.
Figyelembe kell venni a gyermek egyéni képességét, motiváltságát, fejlődési folyamatát.
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A tanult mozgásformákat legyen képes alkalmazni új, megváltozott helyzetekben, társas és
csoportos viszonylatokban.
A kezdetektől nagy hangsúlyt kell fektetni a megjelenítésre, a végrehajtás minőségére,
mert ezek kinyilvánítása kiváltja és fokozza a testnevelés iránti érdeklődést.
Az értékelés alapja, szempontjai
–

Aktív részvétel az órákon.

–

A szabályok pontos ismerete és betartása.

–

A természetes mozgásformákhoz kapcsolódó fogalmak ismerete.

–

Alapvető

rendszabályok

legfontosabb

veszélyforrásainak,

balesetvédelmi

szempontjainak ismerete és betartása.
–

Fegyelmezett gyakorlás, odafigyelés a társakra.

–

Célszerű eszközhasználat.

–

A feladat végrehajtások pontossága, célszerűsége, biztonságra törekvés.

–

Sportszerű viselkedés jellemzőinek ismerete.

A beszámoltatás: gyakorlati bemutatás alapján történik. Kivétel lásd. feljebb! Ez lehet
egyszeri, vagy folyamatos bemutatás, órai munka, szorgalmi hozzáállás, év eleji és év végi
mérés alapján észrevehető változás
Figyelembe vesszük:
A tanórai munkavégzés ("hozzáállás" - céltudatosság, céltartás - munkafegyelem és
pontosság - monotónia-, fáradtság-, fájdalomtűrés - önfegyelem és bátorság - küzdeni tudás
és sportszerűség - öntevékenység és kreativitás)
A sporttevékenység (sportköri részvétel és aktivitás - részvétel a kiegészítő
tevékenységekben (szervezés,
3.13. A tanulók jutalmazásának és elmarasztalásának szabályai, kritériumai
3.13.1. Kiemelkedő teljesítmények elismerése, jutalmazása
A közösségek és az egyes tanulók kiemelkedő magatartásukért, szorgalmukért, elért jó
eredményeikért, közösségi munkájukért jutalmazhatók.
A jutalmazás indoka lehet:
- hosszabb ideig tanúsított példamutató magatartás,
- szorgalmas, folyamatos, odaadó közösségi munka,
- kiemelkedő tanulmányi teljesítmény,
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- rendkívüli tanulmányi teljesítmény (kerületi, országos helyezések).
Iskolánkban a következő dicséreteket, jutalmazási formákat alkalmazzuk:
Szóbeli dicséret
Tanulócsoport, osztályközösség előtt, iskolai összejöveteleken (tanévzáró ünnepély,
ballagás), versenyeken, egyéb eseményeken
Írásbeli dicséret – az e-naplóba be kell jegyezni
- szaktanári / pedagógusi dicséret
- osztályfőnöki dicséret
- igazgatói dicséret
- nevelőtestületi dicséret
Oklevél, emléklap, kitüntetés, kerületi, budapesti és országos (magasabb szintű)
elismerések
Tárgyi jutalom
-

jutalomkönyv: egyéni elismerés –személyre szóló döntések alapján járhat.

-

egyéb tárgyi jutalom – elsősorban iskolai versenyeken elért helyezésekért jár.

A kimagasló teljesítmények elismerése
Károly Róbert Díj: kaphatják 8. osztályt végzett tanulók, több éves kiemelkedő – kitűnő
tanulmányi munkájukért és közösségi magatartásukért, az iskola hírnevének növeléséért.
(Megjegyzés: a díjat szülők és pedagógusok is kaphatják az Iskolai Szülői Szervezet,
illetve a nevelőtestület javaslata alapján.) Az odaítélést a nevelőtestület szavazza meg az
osztályfőnök javaslata alapján.
Károly Róbert Emléklap: kaphatják 8. osztályt végzett tanulók, akik valamilyen
tevékenységükkel kiemelkedőt nyújtottak, de nem felelnek meg a díj odaítéléséért állított
elvárásoknak. Az odaítélést a nevelőtestület szavazza meg az osztályfőnök javaslata
alapján.
Nevelőtestületi dicséret, melyet az e-naplóba és a bizonyítványba (törzskönyvbe) kell
bejegyezni. Az a tanuló kaphatja, akinek félévkor, illetve tanév végén legalább öt
tantárgyból van tantárgyi dicsérete. Az odaítélést a nevelőtestület szavazza meg az
osztályfőnök javaslata alapján.
Tantárgyi dicséret (szaktárgyi) Ha a tanuló a félév vagy az egész tanév folyamán jeles
teljesítményt mutatott, tantárgyi dicséretben részesülhet a szaktanár, tanító döntése alapján.
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Igazgatói, osztályfőnöki dicséret: A közösségért végzett tevékenységért, versenyeken
(tanulmányi, sport stb.) elért kimagasló eredményekért, minden olyan tevékenységért, ami
az iskola hírnevét öregbíti.
Oklevél: Év végén az egész évben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért (tanulmányi,
szorgalmi, közösségi) oklevéllel is elismerhető a tanuló munkája.
3.13.2. A tanulók elmarasztalása – Fegyelmező intézkedések
Az a tanuló, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan, neki felróhatóan nem teljesíti, a
házirend előírásait többször megszegi, mások jogait magatartásával sérti, és jogaik
gyakorlásában akadályozza (tanuláshoz, munkához való jog, az egészséges környezethez
és személyi sértetlenséghez, a tulajdonhoz való jog), vagy bármely módon árt az iskola jó
hírnevének, a házirendben foglalt fegyelmező intézkedéssel, súlyosabb esetben fegyelmi
büntetéssel sújtható.
Iskolánkban a következő fegyelmezési, büntetési formákat alkalmazzuk:
Szóbeli
észrevétel, figyelmeztetés, felszólítás, határozott rendreutasítás.
Írásbeli – az e-naplóba kell bejegyezni
- szaktanári figyelmeztetés,
- osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás,
- igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás,
- nevelőtestületi figyelmeztetés, intés, megrovás,
- nevelőtestület elé idézés;
- fegyelmi eljárás (Alsó tagozatos tanuló ellen nem indítható)
- kivételes esetben áthelyezés másik iskolába; tanuló kizárása az iskolából. (Csak a
tankötelezettség korhatárán túl!)
Az a tanuló, aki már három alkalommal szaktanári figyelmeztetést kapott, a következő
alkalommal osztályfőnöki figyelmeztetést, illetve a következő fegyelmi fokozatot kapja.
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt
esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell
tekinteni, s a tanulót azonnal magasabb fokú büntetésben kell részesíteni.
Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek, melyek iskolánk által a
legsúlyosabb vétségek közé tartoznak:
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- mások egészségének, testi épségének veszélyeztetése,

- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása,
- a durvaság és az agresszivitás,
- a szándékos károkozás
- az igazolatlan mulasztás.
-az iskola felnőtt dolgozóival szembeni tiszteletlen magatartást tanúsítása
- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése.
Ha a tanuló kötelezettségeit súlyosan megszegi, ellene fegyelmi eljárás indítható.
Fegyelmi eljárást csak a kötelességszegéstől számított három hónapon belül lehet
indítani. A fegyelmi tárgyalás nyilvános, amely nyilvánosság a vétkes tanuló, illetve
képviselője kérésére korlátozható vagy kizárható.
Fegyelmi eljárás alá vont tanuló ügyében a diákönkormányzatnak véleményezési joga
van. A fegyelmi eljárást megelőzően egyeztető eljárást kell lefolytatni.
Alsó tagozatos tanuló ellen nem folytatható fegyelmi eljárás.
3.14. Pedagógiai mérések

3.14.1. DIFER mérés
Az első évfolyam kezdetekor (szeptember-október hónapban) elvégezzük a tanulókkal a
DIFER mérést. diagnosztikus készség- és képességvizsgáló mérés/
Célja, hogy segít megismerni a gyermek személyiségének fejlesztését szolgáló
alapkészségek szintjét.
Részei:
-

Írásmozgás-koordináció / az írástanulás fontos feltétele /

-

Beszédhanghallás / az olvasás tanítás fontos feltétele /

-

Reláció szókincs / a kommunikáció elemi feltétele /

-

Szociális készségek szintje / az iskolai léthez és fejlődéshez nélkülözhetetlen /

Az utóbbi években már nem csak a hiányosságok felmérését célozta a mérés, hanem a
tehetség irányában is elvégeztük a méréseket.
A fejlesztésre szoruló tanuló nagyobb megkülönböztető szerepet kap, esetében alaposabb
megfigyeléssel szűri a pedagógus, hogy van-e szükség intézkedésre, szakértői vizsgálatra.
A tehetségígéret esetében is fontos szerepe van a tanító megfigyelésének a tehetség
megalapozásában, később a kibontakoztatásában.
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3.14.2. Országos pedagógiai mérések

Az országos pedagógiai mérések – a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben
meghatározottak szerinti – végrehajtásában az iskolák, az iskolák vezetői és pedagógusai
kötelesek közreműködni.
Az országos mérések időpontját, az eljárással kapcsolatos feladatokat, határidőket évente a
tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet tartalmazza. A méréshez szükséges megfelelő
feltételek biztosítása az iskola fenntartójának és az intézmény igazgatójának a közös
felelőssége.
Az országos pedagógiai mérések előkészítéséhez az iskolák a hivatal által rendelkezésre
bocsátott informatikai rendszerben szolgáltatnak adatot a hivatal részére. Az informatikai
rendszerben szolgáltatott adatok valódiságáért az iskola vezetője felelős.
Az országos mérések lebonyolítása tanítási napokon, kötelező tanórai foglalkozások
keretében történik. A mérésben részt vevő pedagógusnak a mérés napján a méréssel
összefüggő feladatok végrehajtásával eltöltött ideje a neveléssel-oktatással lekötött
munkaidőben kerül elszámolásra.
Azokon a tanítási napokon, amikor a tanuló a tanév rendjében meghatározott mérési
feladatok végrehajtásában részt vesz, számára csak művészeti, osztályfőnöki és a
testnevelési órák tarthatók.
Az eredmények ismeretében minden tanévben intézkedési tervet kell készíteni.
A félévi szülői értekezleteken az érintett tanulócsoportok osztályfőnökei ismertetik a
szülőkkel a várható mérések tudnivalóit.
A mérésről, a mérés menetéről, tartalmáról a szülőket szülői levél formájában is
tájékoztatjuk közvetlenül a mérés előtt.
A tanuló mérésekben elért teljesítményét a szülő a tanuló mérési azonosítójának
felhasználásával megismerheti.
Országos idegennyelvi mérés
Az idegennyelvi mérés megszervezése és lebonyolítása az idegennyelvi munkaközösség
vezetőjének a feladata.
Az idegen nyelvi mérés feladatlapjainak javítása az intézményben történik. Figyelni kell
a nyelvtanárok közti arányos elosztásra, illetve arra, hogy lehetőleg ne a saját tanítványa
munkáját javítsa.
Az eredményeknek a hivatal által kijelölt felületre – időben – történő felviteléért a
munkaközösségvezető felel.
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A hivatal minden tanévben megküldi az előző tanév országos mérésének eredményeit. Az
iskolában intézkedési tervet kell készíteni, ha bármelyik évfolyamon nem érik el a
tanulók az adott szintet.
Szövegértés és matematikai eszközhasználat – országos kompetencia mérése
A szövegértés kompetencia mérésre történő felkészítés az iskola minden pedagógusának
alapvető feladata az iskolába kerüléstől – első osztálytól – kezdve, hiszen minden
tantárgyra vonatkozik, nem csak a magyar nyelv és irodalomra, illetve nem csak a felső
tagozatra.
A szövegértés és matematika mérés feladatlapjait a kérdőívekkel együtt a hivatalba kell
beküldeni, ahol azokat központilag dolgozzák fel.
A hivatal minden tanévben megküldi az előző tanév országos mérésének eredményeit. Az
iskolában intézkedési tervet kell készíteni, ha az adott évben elvégzett mérések központilag
feldolgozott eredményei alapján a felmért évfolyamok vonatkozásában:
-

a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele
matematikából nem érte el a 2. képességszintet,

-

a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele
matematikából nem érte el a 3. képességszintet.

Az országos kompetenciamérés megszervezéséért és lebonyolításáért az erre megbízott
mérési koordinátor felel.
3.14.3. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének (fizikai fittségének) mérése
(NETFIT mérés)
A tanulók fizikai fittségi mérésének részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter az
általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé.
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését az iskola testnevelés tantárgyat
tanító pedagógusai végzik az 5-8. évfolyamon.
A következő mérések kerülnek elvégzésre


Testösszetétel és tápláltsági profil
- testmagasság
- testtömeg
- BMI (testtömeg index)
- testzsír tartalom
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Aerob fittségi (állóképességi) profil




20m állóképességi ingafutás teszt
Vázizomzat fittségi profil
- ütemezett hasizom teszt
- törzsemelés teszt
- ütemezett fekvőtámasz teszt
- kézi szorító erő mérése
- helyből távolugrás teszt



Hajlékonysági profil
- hajlékonysági teszt

Eredményesség szempontjából három zónát különböztet meg a mérés


fokozott fejlesztés szükséges



fejlesztés szükséges



egészség zóna
A fizikai fittségi mérés eredményeit az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusai
rögzítik az erre a célra szolgáló központi rendszerbe. A tanulók mérési adatainak rögzítése és
a NETFIT rendszerben történő továbbítása jogszabály alapján kötelező, azonban ez az
adatkezelés anonim, így nem sérti az adatvédelmi alapelveket és rendelkezéseket.

A fizikai fittségi mérések egyes tanulókra vonatkozó, adott tanévben rögzített adatait az
érintett pedagógusok, továbbá köznevelési intézmények vezetői tanévenként elemzik, és
meghatározzák az adott tanuló fizikai fittségi szintjének további fejlesztése szempontjából
– elsősorban az iskolai testnevelés tantárgy, valamint az egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozás, valamint a gyógytestnevelés keretei
között – szükséges intézkedéseket.
A fizikai fittségi mérés tanulót érintő eredményeit a tanuló és a szülő a tanuló mérési
azonosítójának felhasználásával megismerheti.

A NETFIT mérést a mindennapos testnevelés keretében végezzük. (felső tagozat)
A mindennapos testnevelést minden évfolyamon, minden osztályban megszervezzük
legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra:

304

Pedagógiai program
 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
 iskolai sportkörben való sportolással,
 versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező
vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a
tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás
birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,
 sportszervezetben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme
alapján - amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre
érvényes, a sportszervezet által kiállított igazolással váltható ki.
Amennyiben a testnevelésóra keretében megvalósított úszásoktatás infrastrukturális
feltételei intézményünkben nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy alkalommal legfeljebb
két testnevelésórát egy tanítási napon összevonva lehet megszervezni.
A helyi tantervben meghatározott elvárásoknak megfelelően tanulóink a fenntartó által
biztosított úszásoktatásban vesznek részt.
A diákok jelentkezhetnek az iskola által biztosított tömegsport foglalkozásokra, melyeket
heti rendszerességgel, vagy akár összevontan, „projektoktatás” keretében tartunk.
Szervezhetőek sportnapok, táborok, melyek nem csak a mozgáskultúra fejlesztését
szolgálják, hanem az egészséges táplálkozás, a mentálhigiénés ismeretek elsajátítását. A
különböző túrák, séták, versenyek mind kiváló lehetőséget nyújtanak a rendszeres
mozgásra. Az egész napos oktatás, a napközis foglalkozások szabadidejében a diákok
szabadon játszhatnak, mozoghatnak a hatalmas udvarunkon, mely kiváló környezetet jelent
a sport-és szabadidős foglalkozásokra. Több tanulónk gyalog, vagy kerékpárral közlekedik,
melyek szintén részei a napi mozgásnak. A diákok nagy százaléka sportol
sportegyesületekben.

3.14.4 Egyéb mérések
Lényegesnek tartjuk, hogy tanulóinkat minél alaposabban megismerjük, feltárjuk a
fejlesztendő területüket, illetve képet kapjunk a tehetség oldalukról. Ennek érdekében
igyekszünk megragadni minden ilyen irányú mérési lehetőséget.
Természetesen a szülői hozzájáruló nyilatkozatok begyűjtése után végezzük el az aktuális
méréseket.
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4. A pedagógiai program megvalósításának feltételei
4.1 Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Az iskolaépület állapota
Az iskola épülete a kerület Rákospalotai részén található, a Bogáncs utca 51-53. sz. alatt. Az
épület 1984-ben lett átadva és az akkori demográfiai csúcsot levezető könnyű szerkezetes
(nem évtizedekre tervezett) technológiával készült. Mára az épület állaga – a folyamatos
karbantartás és részleges felújítások ellenére sem – éri el a közepes szintet.
Megnevezés:
Osztályterem
Idegen nyelvi tanterem
Tanulószobás terem/Hit és erkölcstan oktatás
Ének-zene terem
Projektoros terem
Kémia, fizika előadó
Technika terem
Számítástechnika terem (15-15 munkahelyes)
Tornacsarnok
Öltözők
Tornaszoba
Könyvtár és könyvtár előkészítő
Stúdió
Fejlesztő szoba
Diákönkormányzati szoba
Pszichológiai szoba-„Léleksímogató”
Ebédlő
Orvosi szoba
Raktárak, szertárak
Mosdók

Mennyiség:
17
3
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1+1
1
1
1
1
1
1

Szaktantermeink felszereltsége átlagosnak mondható a szemléltető eszközök területén,
bútorzata folyamatos karbantartásra és cserére szorul. Az oktatáshoz nélkülözhetetlen
eszközök, felszerelések cseréjére, pótlására folyamatosan szükség van (lesz!), különös
tekintettel a számítástechnikai oktatáshoz szükséges eszközök esetében.
Az iskolában jól működő könyvtár üzemel.
Tornacsarnokunk a szabványnak megfelelő, két részre választható.
Kialakítottunk egy tornaszobát, megoldván ezzel a mindennapos testnevelés tárgyi feltételeit.
A néhány évvel ezelőtt felújított, az iskola épületében található, de ma már a GMK-hoz
tartozó főzőkonyha megfelelő minőségű étkezést biztosít a tanulók és az iskola dolgozói
számára. Lehetőség van diétás étkezés igénylésére is.
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Tágas, szép udvarunk kitűnő színtere a szabadidő eltöltésének. Sajnos, a homokozót meg
kellett szüntetni, mert balesetveszélyessé vált. A kiemelt beton elemek újrahasznosításra
kerültek, csodálatos sziklakert készült a kiemelt elemekből. Ez a későbbiekben „Károly
Róbert Emlékkertként” funkcionál.
A fenntartótól két új EU szabványnak megfelelő homokozó került telepítésre.
Az udvari játszóvár kedvenc helye az alsós gyerekeknek. A 2014-ben átadott „Apródvár”
alapos felújításra szorul.
4.2 Szakmai, személyi feltételek
A program megvalósításához szükséges szakmai felkészültség megléte biztosított.
A nevelőtestületünk az új iránt fogékony, igényes, tartalmas minőségi munkára képes,
konfliktusokat is vállalni tudó, jó vitakultúrával rendelkező pedagógusközösség.
A nevelők önképzése és továbbképzése folyamatos, tudatos és tervszerű. Felismertük, hogy a
megváltozott körülmények között az eljövendő nemzedék nevelésében döntő a pedagógus
személyisége, tájékozottsága és nyitottsága.
Az elméleti felkészültséget és a módszertani kultúra fejlesztését segítik a
jól működő
munkaközösségek és munkacsoportok.

5. A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával
kapcsolatos egyéb intézkedések
A pedagógiai program érvényességi ideje
1. Az iskola 2020.szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi meg
először nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján.
2. A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre.
3. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje visszavonásig szól.
A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.
- A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a
pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények
megvalósulását.
2. A 2019/2020. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program
teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén
ezen pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot
kell kidolgoznia.
A pedagógiai program módosítása
1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
- az iskola igazgatója; vezetője
- a nevelőtestület bármely tagja;
- a nevelők szakmai munkaközösségei;
- az intézményi tanács;
- a szülői szervezet;
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az intézmény fenntartója.

2. A tanulók a pedagógiai program módosítását az intézményi tanács diákönkormányzati képviselői útján az intézményi tanácsnak javasolhatják.
3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató
jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program elfogadása előtt ki kell kérni
az intézményi tanács, a szülői szervezet,( az Intézményi Szülői Szervezet -ISZSZ)
véleményét.
4. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség
hárul, be kell szerezni a fenntartó, illetve a működtető egyetértését.
5. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első
napjától az első és az ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni.
 A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.
2. A pedagógiai program elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet
címe: www.karoberto.hu
3. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola
igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők
fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban.
4. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve
intézményeknél tekinthető meg:
elektronikus formában:
- az iskola honlapján;
- az iskola fenntartójánál;
- az iskola igazgatóhelyetteseinél;
- a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél;
nyomtatott formában:
- az iskola irattárában;
- az iskola könyvtárában;
- az iskola nevelői szobájában;
- az iskola igazgatójánál.

Budapest, 2020 június 30.
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Budapest XV. Kerületi
Károly Róbert Általános Iskola

MELLÉKLETEK
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Budapest XV. Kerületi
Károly Róbert Általános Iskola

A sajátos

nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási és magatartási nehézséggel küzdő
tanulók integrált nevelése, oktatása
a Budapest XV. kerületi Károly Róbert
Általános Iskolában
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A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási
nehézséggel küzdő tanulók integrált nevelése, oktatása
a Budapest XV. kerületi Károly Róbert Általános Iskolában
Tartalom
1. Bevezető
1.1. A sajátos nevelési igény
1.2. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség
2. Általános alapelvek
3. Intézményi helyzetelemzés - Együttnevelés a Károly Róbert Általános Iskolában
3.1. A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása az SNI-s tanulók részére
3.2. A helyi együttnevelés sikeres megvalósítását szolgáló objektív tényezők
3.2.1. Személyi feltételek
3.2.2. Tárgyi feltételek
4. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének alapelvei
4.1.Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás
4.1.1. A foglalkozások alapelvei
4.2. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának módszertani elvei

1. Bevezető
Minden tanulónknak a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel elő és a sajátos nevelési
igényű tanulónknak is esélyt kell kapnia a képességei szerinti fejlődésre, a felzárkózásra,
hátrányaik leküzdésére. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a tanulási, magatartási és
beilleszkedési nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók és a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók
együttnevelése, az iskolai integrációs oktatás megvalósítása fontos feladatunk.
1.1. Sajátos nevelési igényű tanulók
A hatályos jogszabályok értelmében sajátos nevelési igényűnek tekinthető az a tanuló, aki a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, és mindezek kapcsán különleges bánásmódra
jogosult.
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1.2 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd az a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság véleménye alapján az életkorához viszonyítottan
jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási
hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése
nehezített vagy sajátos tendenciát mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.
A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség és a sajátos nevelési igény komplex
jelenség, a személyiség problémája, amelyben értelmi, érzelmi és akarati tényezők
ötvöződnek. A pedagógus számára figyelemfelhívó jel, ha a gyermek
 szórt figyelmű;
 nehezen tud koncentrálni;
 gyorsan felejti, és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat;
 túlmozgásos vagy túlzottan lassú;
 kézügyessége fejletlen;
 lassan vált át egyik feladatról a másikra;
 olvasási, helyesírási, matematikai problémái vannak,
Ha a fentiek alapján felmerül a tanulási nehézség/zavar gyanúja elengedhetetlen a pedagógiai
szakszolgálattal való kapcsolat felvétele, vizsgálat kezdeményezése, szakvélemény kérése.
Az integrációt felvállaló iskolafeladata a szakértői bizottságok pszichológusainak,
gyógypedagógusainak javaslatai alapján, pedagógiai módszerekkel a tanuló támogatása,
osztályközösségbe történő be- ill. visszaillesztése és kapcsolatainak javítása, a
gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok hatékony közreműködésével.

2. Általános alapelvek
A Nemzeti Alaptanterv alkalmazása mind a sajátos nevelési igényű, mind a tanulási,
magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók iskolai nevelésének, oktatásának,
fejlesztésének is alapdokumentuma, a benne meghatározott, kiemelt fejlesztési feladatok a
különleges bánásmódot igénylő tanulókra is érvényesek. Az intézmény pedagógiai
programjának és helyi tantervének elkészítésekor figyelembe kell venni





a köznevelési törvény,
a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve előírásait,
a helyi sajátosságokat, célkitűzéseket,
az integrált oktatásba bekapcsolódó, alapító okiratban meghatározott sajátos
nevelési igényű csoportok sérülés-specifikus jellemzőit.

3. Intézményi helyzetelemzés - Együttnevelés a Károly Róbert Általános
Iskolában
A Budapest XV. kerületi Károly Róbert Általános Iskola Alapító okiratában vállalja a
mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral, továbbá pszichés fejlődési zavarral élő, enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi
fogyatékos: hallási, érzékszervi, látási fogyatékkal élő sajátos nevelésű tanulók
együttnevelését, az érintett tanulók maradéktalan integrálását.
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3.1. A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása az SNI-s tanulók részére
Integráló iskolaként a különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében is az iskola helyi
tantervét alkalmazzuk az SNI irányelvek figyelembevételével. Nevelési, oktatási gyakorlatunk
kialakítása támogatja a sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, sikeres
iskolai pályafutását.
Gondoskodunk a nemzeti köznevelésről szóló törvény által meghatározott
többletszolgáltatások, pozitív diszkriminációt nyújtó előírások biztosításáról. Így a
szabályozás alapján
 Az iskola meghatározott tanórai foglalkozásokon túl, kötelező egészségügyi és
pedagógiai célú rehabilitációs tanórai foglalkozásokat szervez.
 A sajátos nevelési igényű tanulót az intézményvezető – a pedagógiai szakszolgálat
javaslatára – mentesítheti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a
minősítés alól.
 A sajátos nevelési igényű tanulót a hosszabb felkészülési idő illeti meg, lehetővé kell
tenni számára az iskolai tanulmányai során alkalmazott segédeszköz (számológép,
számítógép, szövegszerkesztő stb.) használatát, szükség esetén pedig az írásbeli
beszámoló szóbeli beszámolóval, illetve a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval
történő kiváltását.
 A sajátos nevelési igényű tanuló számára engedélyezhető a tanuló egyéni
adottságához, fejlettségéhez igazodó tovább haladást biztosító, egyéni előrehaladású
nevelési-oktatási forma.
 Az eredményes együttneveléshez elengedhetetlen, hogy a fejlesztésben résztvevő
szakemberek team-munkában dolgoznak, hiszen együtt kell meghatározniuk a
tennivalókat.
 A közös munka során a lehetőségekhez mérten alkalmazkodunk az eltérő
képességekhez, az eltérő viselkedéshez.
 Egy-egy sajátságos tanulási, nevelési helyzet megoldására alternatívákat, követendő
mintákat keresünk.
 A tanórai tevékenységek során a pedagógiai diagnózisban szereplő adatokat beépítjük
a tanítási-tanulási folyamatokba.
 Szükség szerint változtatunk a pedagógiai eljárásokon, speciálizált módszereket
választunk.
 Szükség esetén az egyéni haladási ütem biztosítása végett egyéni fejlesztési tervet
készítünk, differenciált nevelést, módszereket alkalmazunk.
A fejlesztés hatékonysága szempontjából az integrációban rész vevő gyermek szüleinek
befolyásoló hatása is kiemelt fontossággal bír, hiszen a szülőknek, az egyéni igényekhez
igazodó, optimális, támogató környezetet kell biztosítaniuk gyermekük részére.
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3.2. A helyi együttnevelés sikeres megvalósítását szolgáló objektív tényezők:
3.2.1. Személyi feltételek
A fejlesztő tevékenységeket végző szakemberek:
 jól felkészült, differenciált tanulásszervezésben jártas többségi tanítók, tanárok
 fejlesztőpedagógus(ok)
 gyógypedagógus(ok)
 egyéb gyógypedagógiai ellátást biztosító szakemberek az egységes gyógypedagógiai
módszertani intézmények, pedagógiai szakszolgálatok keretein belül (logopédus,
szomatopedagógus, szurdopedagógus, gyógytestnevelő)
 pszichológus
 szociális segítő szakember
3.2.2. Tárgyi feltételek
Helyiségek:
- tanterem,
- fejlesztő szoba/logopédiai helyiség,
- pszichológusi szoba
- mozgásfejlesztő szoba, tornaszoba
Fejlesztő eszközök, tanórai segédletek:
A fejlesztő szoba tárgyi felszereltsége a fejlesztés minél sokoldalúbb megvalósítását
hivatott szolgálni:
 tér az elemi mozgásformák gyakorlásához (pl.: iránygyakorlatok vagy feszültségoldó
mozgások, ismeret-rögzítést elősegítő mozgássorok stb.),
 variálható (szét-és összetolható) tanulói asztalok,
 székek,
 szőnyeg
 kereskedelmi forgalomban kapható és egyedi készítésű fejlesztő eszközök, játékok,
könyvek
 mágnes tábla (filctollhoz),
 számítógép

A mozgásfejlesztő szoba, tornaszoba felszereltsége:









tornaszőnyegek,
labdák,
fittneszlabdák,
egyensúlyozó lapok,
mozgásfejlesztő tölcsér, henger,
alagút,
ugrálókötelek,
tornabotok

A Pszichológiai szoba tárgyi felszereltsége:
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 asztal székekkel,
 szőnyeg,
 tesztek, játékok
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4. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének alapelvei
4.1. Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai
foglalkozás
Az oktatási-nevelési intézmény feladata, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni
szükséglete és a pedagógiai szakszolgálat véleménye alapján a kötelező egészségügyi
és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat megszervezze. A
sajátos nevelési igényű tanuló annyi egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs tanórai foglalkozáson vesz részt, amennyi a sajátos nevelési igényéből
eredő hátránya csökkentéséhez szükséges, ennek heti időkeretét a köznevelési törvény
6. melléklete tartalmazza, a szakszolgálat a szakvéleményében is rögzíti.
A habilitációs, rehabilitációs fejlesztést csak gyógypedagógus végezheti, történhet
egyéni és csoportos keretek között.
4.1.1. A foglalkozások alapelvei
 Nem korrepetáló jellegűek, hanem olyan pedagógiai célú foglalkozások,
melyeket a gyermek az eltérő fejlődéséből eredő, sajátos igényeitől függő
eljárások, módszerek, terápiák alkalmazásával valósítunk meg.
 Fő célkitűzés, hogy a gyenge vagy éretlen képességterületek fejlesztését,
hiányzó képességek kialakítását célozza meg.
 A részterületek fejlesztésén túl az egész személyiséget befolyásolja, segítve
ezáltal a pozitív énkép, reális önértékelés kialakítását.
 A fejlesztést befolyásolja a pedagógus és a tanuló, a pedagógus és a szülő
közötti bizalom kiépülése, az együttműködés kialakulása.
A fejlesztő tevékenység a gyermek képességeinek, a fejletlen vagy sérült funkciók
feltárásával, a diagnosztikus vizsgálatok eredményeinek áttekintésével indul, melyek
alapján egyéni fejlesztési terv készül.
Az egyéni fejlesztési terv összegzi a szükséges fejlesztendő területeket, meghatározza
a feladatokat, időtervet állapít meg, illetve további együttműködési lehetőségeket vesz
számba.
Az integrációban részt vevő tanuló egészségügyi és pedagógia célú rehabilitációját a
gyógypedagógus a központilag kiadott egyéni fejlődési lapon dokumentálja.
4.2. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának módszertani elvei
A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, nevelésének sérülés specifikus
elveit az Oktatási Hivatal honlapján megtalálható Sajátos nevelési igényű tanulók
iskolai oktatásnak irányelvei c. dokumentum szerint alkalmazzuk
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PEDAGÓGUS ETIKAI KÓDEX

A pedagógus személyiségével, munkavégzésével, pályájával kapcsolatos etikai normák


Természetes igényünk az állandó tanulás, valamint a környezet alakításában való
alkotó részvétel. Fellépünk az erkölcsiséget veszélyeztető megnyilvánulások,
jelenségek ellen. Ápoljuk, műveljük és védjük anyanyelvünket. Értelmiségi
szerepünkhöz életvitelünkkel, egyéniségünk vállalása és megmutatása mellett méltók
maradunk.



Mindannyian küzdünk az elszürkülés, az üres rutinból végzett munka ellen. Állandó
önképzéssel gyarapítjuk, fejlesztjük a hivatásunk gyakorlásához szükséges tudásunkat.



A pályakezdő pedagógus gyakorlottabb kollégáitól tanulva folytatja önképzését. Az
iskola tapasztaltabb pedagógusai kiemelten törődnek a kezdőkkel, és szakmai
tanácsokkal segítik munkáját.



Testi és lelki egészségünket ápoljuk. Betegség esetén csak abban az esetben végezzük
tovább a munkánkat, ha az tanítványainkra és magunkra nem ártalmas.



Az egészség- és környezettudatos életvitelt, a természet védelmét, az élet tiszteletét
képviseljük.



Tévedhetünk, hibázhatunk; a hibák megelőzésére, illetve a kijavításukra törekvés
azonban etikai kötelességünk.



Amennyiben vállalunk politikai szerepet, akkor azt időben és térben határozottan
elkülönítjük a nevelőmunkától.



Mindenkor példát mutatunk nemzeti jelképeink megbecsülésében, nemzeti ünnepeink
által jelképezett, képviselt értékek tiszteletben tartása terén.



Gyakorlati és elméleti munkánkkal, valamint szakmai szervezetekben kifejtett
tevékenységünkkel hozzájárulunk a nevelésügy fejlődéséhez.

A nevelő-oktató munka etikai normái


A Károly Róbert Általános Iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott nevelési
elveket betartjuk.



Minden jogilag és erkölcsileg megengedett eszközzel fellépünk az olyan
megnyilvánulások vagy tevékenységek ellen, amelyek megalázó, bántó vagy
embertelen helyzetbe sodorhatják tanítványainkat, kollégáinkat.



Tanítványaink között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazunk, tiszteletben
tartjuk egyéniségüket és emberi méltóságukat.
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Ha növendékeink igénylik, segítséget nyújtunk személyes konfliktusaik, problémáik
megoldásában.



Iskolánk hagyományai szerint a törvényes munkaidő határain belül szabadidős
programokat szervezünk, azokon részt veszünk.



Iskolánk rendezvényein és az ügyeletek ellátásakor is a nevelés szempontjait tartjuk
szem előtt.



Segítjük tanítványaink pályaválasztását, érdeklődünk a volt növendékek életpályája
iránt.



Munkatervünk megvalósulását figyelemmel kísérjük, és szükség esetén módosítjuk.
Önkritikusan viszonyulunk saját munkánkhoz, azt állandóan ellenőrizzük és
értékeljük. A külső szakmai ellenőrzést és értékelést nyitottan, együttműködően
fogadjuk.



A tanítás-tanulás folyamatában egyaránt ügyelünk a tananyag megértetésére,
elsajátíttatására, a gyakoroltatásra, a fejlesztésre, az alkalmazásra, a rendszerezésre, az
ellenőrzésre és az értékelésre.



A foglalkozásokat pontosan és felkészülten tartjuk meg.



Az ismereteket és véleményeket felelősen közvetítjük növendékeinknek, nyitottak
maradunk a más vélemények elfogadására.



Kollégáink helyettesítését a nevelés – oktatás szempontjainak érvényesítésével látjuk
el.



Felkészülten veszünk részt a helyi nevelési és egyéb intézményi dokumentumok
megalkotásában, elfogadásában és érvényre juttatásában.



A tanulók írásbeli munkáit legkésőbb tíz munkanapon belül kijavítjuk annak
érdekében, hogy tanítványaink időben kapjanak visszajelzést a tananyag
elsajátításának mélységéről.



Növendékeink érdekeit szem előtt tartva felkészítjük őket versenyekre, nyilvános
szereplésekre. Tanítványainkat felkészítés nélkül nem küldjük sem versenyre, sem
nyilvános közszereplésre.



Felelősen választunk tankönyveket és taneszközöket.



Akkor fegyelmezünk vagy büntetünk, amikor szakmai szempontból ezt tartjuk a
legcélravezetőbb pedagógiai eljárásnak. A fegyelmezés és a büntetés a
munkafegyelmet és a közös tevékenységet zavaró, valamint a saját és a mások
fejlődését gátló, romboló cselekedetek megítélése az iskola Pedagógiai Programjában
foglaltaknak megfelelően történik.
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A tanár-diák kapcsolat etikai normái


Kapcsolatunk a diákokkal szigorúan tanár - tanuló kapcsolat. Segítjük tanulóink testi,
szellemi, erkölcsi fejlődését, önmegvalósítását.



Tanítványaink magánéletét tiszteletben tartjuk.



Az erkölcsi kérdések megítélésében az iskola Pedagógiai Programjában foglaltaknak
megfelelően lépünk fel.



Személyiségünkben, módszereinkben sokszínűek vagyunk, de az erkölcsi kérdések
megítélésében nevelési programunknak megfelelően egységes fellépésre törekszünk.



Magánéleti problémáinkat nem visszük a tanulók közé.



Diákjainkat vagy az iskola más tanulóját magáncéllal munkára nem kérjük, és nem
késztetjük.



Saját tanítványainkat anyagi ellenszolgáltatásért külön nem tanítjuk, viszont az adott
tanulót nem tanító pedagógus szülői megkeresésre és felkérésre ilyen feladatot
vállalhat.

A szülő-tanár kapcsolat etikai normái


Növendékeink szüleivel kapcsolatot tartunk, amelynek a kölcsönös tisztelet és
megbecsülés az alapja. Hátrányosan egyik szülőt sem különböztetjük meg.



A több szülő jelenlétében folytatott megbeszéléseken csak az egész tanulócsoportot
érintő kérdéseket, gondokat, feladatokat tárgyaljuk.



A szülőkkel folytatott beszélgetések családdal kapcsolatos információit szigorúan
bizalmasan kezeljük, azokat csak a növendékek érdekében használjuk fel.



Pénzbeszedéssel nem foglalkozunk. Amennyiben ez mégis szükséges, csak a szülők
teljes körű egyetértésével tesszük, a pénz felhasználásáról pontos elszámolást
készítünk.



A szülők munkáját saját célunkra térítésmentesen nem vesszük igénybe.



A szülők között nem teszünk semmiféle diszkriminatív különbséget.



A szülők anyagi helyzetének ismeretében - ahol szükséges – rászorulósági alapon
kezdeményezzük a szociális segítségnyújtást.

A pedagógus szakmai kapcsolatainak etikai normái
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Szakmai kapcsolatainkban az értékek tisztelete, a kollégák megbecsülése és a
pedagógushivatás iránti elkötelezettség dominál. Aktívan részt veszünk iskolánk
szervezeti kultúrájának alakításában.



Folyamatos kollegiális munkakapcsolatot tartunk és együttműködünk a nevelőtestület
tagjaival nevelési és szakmai kérdésekben. Érdeklődünk kollégáink munkája iránt,
tapasztalatainkat megosztjuk egymással.



Aktívan, saját szaktudásunkat és álláspontunkat képviselve veszünk részt a
nevelőtestület véleményének, javaslatainak, döntéseinek kialakításában, ugyanakkor
egyet nem értés esetén is elfogadjuk a megfelelő hatáskörben meghozott és
megindokolt döntést, és ennek megfelelően cselekszünk.



Nyitottan fogadjuk a nevelőtársak szakmai észrevételeit, akár elismerők, akár
kritikusak ránk nézve. Saját szakmai megállapításainknak korrekt módon adunk
hangot, akár elismerők, akár kritikusak másokra nézve.



Méltó módon képviseljük a Károly Róbert Általános Iskolát, és a pedagógushivatást.
Minden jogos eszközt igénybe veszünk iskolánk és szakmánk jó hírének öregbítésére.
Sem tetteinkkel, sem nyilatkozatainkkal nem csorbítjuk intézményünk és hivatásunk
hírnevét.



Iskolánkban a vezetők és a munkatársak közötti kapcsolatot a korrektség, a
tárgyilagosság, az őszinteség, a kölcsönös bizalom és tisztelet jellemzi.



Az aktív pályáját befejező pedagógus méltó visszavonulásáról gondoskodni az
intézményvezető feladata, de valamennyi pályatárs erkölcsi kötelessége is. A
nyugállományba vonult pedagógust az aktívéhoz hasonló tisztelet és megbecsülés
illeti meg. A megszerzett, kiérdemelt címeket joggal viseli.

További szakmai etikai normák


Iskolánk valamennyi dolgozójával a kölcsönös tisztelet és megbecsülés jegyében
alakítjuk munkakapcsolatunkat.



Vállaljuk, hogy a pedagógiai kapcsolat következtében kialakult helyzetet semmiféle
jogtalan előny megszerzésére nem használjuk föl.



Az iskolánk belső életével kapcsolatos információkat szolgálati titokként kezeljük.



Az iskolánkban folyó bárminemű pedagógiai – szakmai kísérletről a növendékeket és
a szülőket előre tájékoztatjuk.



Örülünk, ha munkánkat a társadalom részéről bizalom, megbecsülés kíséri.
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TANULÓI ETIKAI KÓDEX
Az etikai kódex törvényi szabályozások és egyszerű jó tanácsok gyűjteménye, melyeknek
betartása a békés emberi (többek között diák-diák, tanár-diák illetve diák-felnőtt közötti)
viszony megteremtését és megtartását segíthetik.

1. Kötelességünknek érezzük, hogy rendszeresen tanuljunk, óráról órára való készüléssel
és önképzéssel fejlesszük tudásunkat. Képességeinknek megfelelően igyekszünk a
tananyagot megérteni, nem feledkezünk meg az ismeretek elsajátításáról, az anyag
gyakorlásáról és az állandó ismétlés szükségességéről sem. Tudomásul vesszük, hogy
a tanulás saját érdekünket szolgálja, ezért a lehető legtöbb ismeret elsajátítására
törekszünk.
2. Az iskolában tanítás előtt illetve tanítási órákon pontosan jelenünk meg. A tanórákon
felkészülten és fegyelmezetten veszünk részt.
3. Nemcsak tanárainkkal, hanem iskolánk valamennyi dolgozójával a tisztelet és a
megbecsülés jegyében alakítjuk kapcsolatainkat; emberi méltóságukat és jogaikat
tiszteletben tartjuk.
4. Terveink, céljaink megvalósulásáért megteszünk minden tőlünk telhetőt. Önkritikusan
viszonyulunk saját munkánkhoz, azt állandóan értékeljük és ellenőrizzük. A külső
ellenőrzést, értékelést nemcsak elfogadjuk, hanem további munkánkban tanácsnak
illetve iránymutatásnak tekintjük. Társaink véleményét is elfogadjuk, akár elismerő,
akár kritikus.
5. Saját véleményünket diáktársainkról, tanárainkról, az iskola többi dolgozójáról olyan
módon, olyan helyen/helyzetben/időpontban fogalmazzuk meg, hogy az illető emberi
méltóságát és személyiségi jogait ne sértse.
6. Az iskola által kiadott - diákokat érintő - dokumentumok megalkotásában
felelősséggel veszünk részt, ezek elfogadásában és érvényre juttatásában igyekszünk
tevékenyen részt vállalni.
7. Részt veszünk tanulmányi versenyeken, és nyilvános szerepléseken. Lehetőségeinktől
és képességeinktől függően társainknak segítséget nyújtunk.
8. Társaink között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazunk, társaink egyéniségét,
emberi méltóságát tiszteletben tartjuk.
9. Szüleinket az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul
tájékoztatjuk.
10. Az iskola hagyományai szerint a tanórán kívüli és szabadidős programokon részt
veszünk.
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11. Közreműködünk saját környezetünk alakításában, rendben tartásában, illetve az iskola
helyiségeit, eszközeit rendben tartjuk, rendeltetésszerűen használjuk.
12. Az iskola rendezvényein az elvárható viselkedési normákat figyelembe véve jelenünk
meg, és veszünk részt.
13. Az iskolai ünnepségeken az alkalomhoz méltó öltözékben jelenünk meg.
Öltözködésünkben és megjelenésünkben kerüljük a szélsőséges, általános iskolába
nem való külső jegyeket („szakadt viselet”; kozmetikumok túlzó használata;
testékszerek viselése; természetestől eltérő, hivalkodó hajszín, stb.)
14. Az iskola házirendjének minden pontját betartjuk.
Tévedhetünk, hibázhatunk, azonban a hibák megelőzésére és kijavítására való törekvés
erkölcsi kötelességünk.

További szabályok:
1. Mobiltelefonjainkat tanórán kikapcsolt állapotban tartjuk.
2. Színházban és más kulturális programokon alkalomhoz illő öltözetben jelenünk meg,
és kulturáltan viselkedünk.
3. Az osztálykirándulásokon úgy viselkedünk, hogy ne hozzunk szégyent sem magunkra,
sem társainkra, sem kísérőinkre, sem iskolánkra.
4. Az iskolai étteremben az alapvető viselkedési normáknak megfelelően viselkedünk, és
betartjuk a kulturált étkezés szabályait.
5. Taneszközeinkre, és az iskolába magunkkal hozott személyes tárgyainkra (kabát,
pulóver, mobiltelefon, stb.) vigyázunk; nem hagyjuk azokat gazdátlanul kallódni.
6. Szünetekben nem írunk/másolunk házi feladatot, nyugodt tempóban közlekedünk a
folyosón, a hulladékot az arra kijelölt gyűjtőbe helyezzük, társaink – és magunk – testi
épségét nem veszélyeztetjük, kerüljük a trágár szavak használatát.
7. A mosdóban ügyelünk a higiéniai szabályokra, előírásokra.
8. Óvjuk iskolánk értékeit (épület, bútorzat, felszerelési tárgyak). Kerüljük a szándékos
rongálást. Ha környezetünkben ilyet tapasztalunk, akkor nem megyünk el mellette szó
nélkül.
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A KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA
KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA
A könyvtár szerepe a pedagógiai, tanulási tevékenységben
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 163.§ (1)
„Az iskolai könyvtár az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a
neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását,
megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését és mindezek használatát, továbbá
a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai
tevékenységét koordináló szervezeti egység.”
Küldetésnyilatkozat
A könyvtár gyűjteményének tervszerű fejlesztésével, a forrásokhoz és információkhoz való
hozzáférés biztosításával és könyvtár-pedagógiai munkája által segíti a nevelő – oktató
munkát, az intézmény Helyi pedagógiai programjában kitűzött célok eredményes
megvalósulását:
a hatékony, önálló tanulást, a kognitív kompetenciák fejlesztését, az esélyegyenlőség
biztosítása érdekében a tanulók egyéni fejlettségéhez optimálisan alkalmazkodó differenciált
tanulásszervezéssel a tehetség kibontakoztatását, a felzárkóztatást, az esztétikai-művészeti
tudatosság és kifejezőképesség kompetenciájának fejlesztését; a környezettudatos magatartás
kialakítását.
A Nemzeti alaptanterv és a Kerettanterv követelményei alapján összeállított
könyvtárhasználati tanterv szerint megtartott könyvtárhasználati órákon és a tanórán kívüli
foglalkozásokon alakítja, formálja a korszerű információszerzési készségeket és az
információhasználati tudást, segíti, hogy a tanulók az információkat kritikusan és alkotóan
tudják felhasználni.
A nevelőtestülettel együttműködve segíti a könyvtárhasználatra épülő tanórák megtartását,
támogatja a forrásalapú tanulást.
Szakszerűen feltárt és elhelyezett gyűjteményével és szolgáltatásaival segíti az egyéni és a
csoportos kutatómunkát, a felkészülést a tanulmányi versenyekre, a szabadidő hasznos
eltöltését, hozzájárul az esélyegyenlőség biztosításához.
Az iskolai könyvtár az információs kompetencia fejlesztésének fontos színtere.
Jogszabályok
Az 501/2013/ XII.29/ Kormányrendelet 17.§bekezdése értelmében tankönyvek kerülnek
átdolgozásra. Ezt 2020. június 15-ig végzik el.
A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről
és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról. In: Magyar
Közlöny, 2020. 17. sz., 290-446. p.
A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók.
Oktatási Hivatal,
URL:https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat
A 20/2019.(VIII.30.) EMMI rend.45.§ (1) 2019.október 1.napjával hatályon kívül helyezte
a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendeletet, a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás,
a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló jogszabályt.
20/2012 EMMI rendelet
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5.§ (1) i) a házirendben kell szabályozni a tankönyvellátás iskolán belüli szabályait.
19.§ (4) A fenntartónak az egész napos iskolai nevelés és oktatás megszervezése esetén is
biztosítania kell az ingyenes tankönyvellátást és étkezést mindazon tanulók számára, akik a
külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelnek. A fenntartónak az intézményvezető
közreműködésével meg kell teremtenie továbbá a feltételeket a tankönyvek, füzetek és
más tanulói felszerelések biztonságos iskolai tárolásához.
163.§ (5)319 Az iskolai könyvtárban a tankönyveket elkülönítve kell kezelni és gyűjteni,
ennek sajátos rendjét a tankönyvtári szabályzatban kell rögzíteni.
166. § (1) Az iskolai könyvtár alapfeladata:
e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek
kölcsönzését.
(3) Az iskolai könyvtár a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül1 közreműködik az iskolai
tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.
167. § (3)324 Az iskola SZMSZ-ében kell meghatározni az iskolai, tartós tankönyvek
kezelését.
Helyzetelemzés
A könyvtár állománya:
Könyvtárunk az 1983-84-es tanévtől kezdve tíz éven át kettős funkciójú könyvtárként
szolgált, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kerületi fiókkönyvtáraként a lakosság igényeit is
megpróbálta kielégíteni. 1994-ben a Szabó Ervin Könyvtár megszüntette ezt a fiókját, az
állomány számottevő része a kerületi könyvtárba került, a másik részét az iskolánknak
ajándékozta. Az állomány jelentős hányadát még ma is a Szabó Ervin Könyvtár által 1994ben iskolánknak ajándékozott könyvek képezik. Ezek többsége 1960-as, 1970-es kiadású, így
kötészetileg igen megrongálódtak, a sérült kötetek javítása folyamatos. Anyagi fedezet
hiányában pótlásuk megoldhatatlan, ezért az állományból nem vonhatók ki.
Napjainkban megváltoztak a könyvtárral szemben támasztott követelmények,
lehetőségeinkhez képest megpróbálunk megfelelni a kihívásoknak.
Az állomány számítógépes feldolgozása:
A Szikla integrált könyvtárkezelői rendszer bevezetésével lehetőség nyílt az állomány
korszerű feltárására és sok szempontú visszakeresésére. A program kerületünk iskolai
könyvtárainak együttműködését is eredményesebbé teszi. Megkönnyíti a könyvtárközi
kölcsönzést, a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserét. A dokumentumok
feldolgozása folyamatos. Hatezer dokumentum retrospektív feldolgozással gyarapítja az
adatbázist.
Könyvtárfejlesztési céljaink:
A pedagógiai munkánk hatékonyságát segítő módszertani és szakmai könyvek, tanulóink
életkori sajátosságainak megfelelő ismeretközlő dokumentumok beszerzése.
Az alapvető kézikönyvek példányszámának növelésével a kézikönyvtár állományának
fejlesztése.
A kötelező olvasmányok a törvény által előírt megfelelő példányszámának biztosítása.
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Iskolai könyvtárunk könyvtár-pedagógiai céljai és feladatai
Kialakítani a szellemi munka iránti tiszteletet, a nemzeti és az egyetemes kultúra értékeinek
megbecsülését.
Megalapozni és fejleszteni azokat a magatartásmódokat és képességeket, amelyek a könyvtár
mindennapos használatában elengedhetetlenül szükségesek.
Az önálló gondolkodás, a kreativitás fejlesztése, az önművelés igényének felkeltése és
megszilárdítása.
Megalapozni az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket, tanulási technikákat.
Ismerjék meg a tanulók az alapvető információhordozók fajtáit, információs értékét,
felhasználását
Felkészíteni a tanulókat az önálló ismeretszerzésre, megalapozni az információs műveltséget,
a pontos és kreatív információhasználatot, a kritikus és hozzáértő információértékelést.
Ismerjék meg a tanulók a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási
technikákat, az információkezelés jogi és etikai szabályait, ezek alkalmazásával képesek
legyenek önálló szellemi alkotás létrehozására.
A különböző típusú források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett
tevékenységek gyakoroltatásával tudatos és biztos használói magatartás kialakítása.
A könyvtárhasználati tudás eszközjellegű beépítése a mindennapi problémák megoldásához
szükséges információkezelésbe az életkori sajátosságoknak megfelelően.
A tanulás, az ismeretszerzés hatékony munkaformáinak megfelelő információs bázis, eszköz,
módszer és motiváló környezet biztosítása.
Az olvasáskultúra fejlesztése.
Tehetséggondozás
Versenyek:
- kerületi könyvtárhasználati csapatverseny
- iskolai könyvtárhasználati verseny
A tanórán kívüli foglalkozások: olvasást népszerűsítő rendezvények, az iskolai hagyományok
ápolásához kapcsolódó vetélkedők, programok.
Könyvtárfejlesztési céljaink:
A könyvtárhasználati ismeretek négy témaköre:
- általános könyvtárhasználati ismeretek: a könyvtár rendje, használata, a könyvtári rendszer;
- dokumentumismeret, a dokumentumtípusok tartalmi és formai megismerése, az ezzel
kapcsolatos technikák elsajátítása;
- a könyvtári tájékoztató eszközök használatának elsajátítása
- a szellemi munka technikája: a különböző forrásokból szerzett információk feldolgozásának,
alkalmazásának műveletsora.
Könyvtári szakórák tartása többféle megoldással. A NAT újdonságként említi az egy óra
tartása két tanárral modellt. A könyvtáros a szakirodalmat biztosítja, a tanár a szaktudást. A
páros lehetőséget ad a különböző módszerek ötvözésére, a diákokat motiválja , a könyvtári
gyűjtőmunka érdekessé válik, elősegíti az információszerzést.
A Kerettanterv meghatározza: a nevelés oktatás célját, tantárgyi témakört, a
követelményeket, az időkeretet.
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Célok
1 – 4. évfolyam
- Alapvető cél, hogy kialakuljon tanulóinkban az olvasás, a könyv és a könyvtár iránti pozitív
attitűd.
- Az iskolai könyvtár gyűjteményével és szolgáltatásaival alapozza meg a tanulók
könyvtárhasználati ismereteit, önálló információhasználatát.
- Ismerjék meg a tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelő alapvető információhordozók
fajtáit és azok használatát.
- A könyvtárhasználatra épülő feladatok által a tanulók önművelési igényének felkeltése.
- Kialakítani és fejleszteni a tanulókban a könyvtári eszköztárra épülő önálló ismeretszerzés, a
forrásalapú tanulás iránti igényt, azokat a magatartásmódokat, tevékenységeket, amelyek a
könyvtárhasználaton alapuló önálló ismeretszerzéshez szükségesek.
- A tanulási képesség fejlesztése
Befogadó tantárgy: magyar nyelv és irodalom
Munkaterv az 1-4 évfolyam számára a könyvtárhasználat órák megtartására.
1. évfolyam
A kerettanterv az 1-2 évfolyamon a fent említett tanévben a betűrend tanulásánál említi a
könyvtárlátogatást. Az első évfolyam a második félévben beiratkozik a könyvtárba és
ismerkedik a könyvtár tereivel.
Csoportos kölcsönzés már bevezethető, ismerkedés a kulturált viselkedés szabályaival.
2. évfolyam
Félévenként maximum 1-1 óra.
Cél: Kíváncsiság felkeltése, betűrend helyes alkalmazása, játékosan, a könyvtárban
könyvekkel vagy saját nevükkel.
Könyvtári állomány rendje. Mesék, szépirodalom, ismeretterjesztő irodalom különbsége.
Könyvkölcsönzés szabályai.
Gyakorlati feladatok, iskolai könyvtár ismeretei.
3. évfolyam
Félévenként 1-1 óra
Cél: A könyvtár megszerettetése a tanulókkal.
Önálló válogatás megismerése, mesék olvasása.
Ünnepkörök játékos feladatai, Színezés, találós kérdések megoldása, feladatlapok.
Kézikönyvtár használata. Szólások és közmondások könyve. Keresés megtanulása
A nagyok a kicsiknek meséket olvasnak fel az Olvasás Világnapján.
4. évfolyam
Félévenként 1-1 óra.
Cél: Általános ismeretek elmélyítése, információkeresés, környezetünk ismerete, térkép
használata.
Játékos feladatok. Önművelés.
Olvasmányélmények megbeszélése. Tanulók bevonása kiállítások készítésébe, esztétikai
érzék fejlesztése.
Gyermekfolyóiratok felsorolása, legfontosabb ismérveik.
A fent említett munkaterv természetesen a tanítókkal történt egyeztetés alapján történik. Az
olvasás megszerettetésére, a könyvtár használatára ebben az életkorban van a legjobb
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lehetőség. Az iskolaotthonos rendszer jól megalapozza a könyvtárban töltött szabadidő
kihasználását.
5-8 évfolyam
Az 5-8. évfolyamokon a könyvtárhasználati órákra a Magyar nyelv és irodalom órák terhére
van lehetőség 4 órában. Ez az óraszám 5. és 6. évfolyamon 2 óra félévenként.
A kötelező irodalomhoz kapcsolódó szakórákat lehet tartani egy – egy összefoglalás,
nagydolgozat előtt. Ám a könyvtárhasználati ismeretek tanítása sem maradhat el.
5. évfolyam.
Kézikönyvek használata, gyors keresés az élőfejjel.
Mutatók használata a könyvekben .
A könyv részei. A legfontosabb adatok ismérvei. Cím, szerző, kiadó, év.
Csoportmunkában komplex keresés egy műről vagy íróról több könyvben
6. évfolyam.
Könyvtárak típusai.
Iskolai, kerületi könyvtárak, keresés a számítógépen
Dokumentumok felsorolása.
Időszaki kiadványok jellemzői. A nemzeti könyvtárunk ismertetése, szerepe.

7. évfolyam
ETO, Cutter szám, raktári rend a könyvtárban
Adatbázisban keresés
8. évfolyam
A szellemi munka technikája.
Rendszerezés, jegyzetelés,
Önálló kutatómunka
Felkészülés az év végi vizsgákra
A könyvtár a programjaival a tanulást és tanítást elősegíti, az iskolai kulturális élet minden
területén ötleteivel és tevékenységével jelen van.
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Statisztikai lap
……………… tanév …………. félév
1 - 2. évfolyam

Osztálytanítók:
………………………………………………………………………………………………………………
Osztály: ……………

Létszám: tényleges: …..….. fő, számított: ………. fő
Fiú: …………………

Lány: ……………………

Nem magyar állampolgár: ki, milyen?
Körzetes összesen:

Fiú:…………………

Lány: ……………………

XV. kerületi összesen:

Fiú: ………………..

Lány:……………………..

Budapesti összesen:

Fiú: …………………

Lány: …………………….

Vidékről bejáró összesen:

Fiú: …………………

Lány: …………………….

Név szerint, ki melyik településről
 Tanév közben távozott tanuló (a távozás oka)
 Tanév közben érkezett tanuló: (honnan és mikor).
 Az értékelés alól felmentett tanuló (név, tantárgy, ok)
Évfolyamismétlő: név szerint
 Osztályozóvizsgát tett tanuló (név, tantárgy)
 Tanulói jogviszonyát szünetelteti

(Ennek oka név szerint):

 SNI-s tanuló /Név szerint és ki fejleszti:
 BTM-es tanuló /Név szerint:és ki fejleszti
 Logopédiai foglalkozásra jár (nem SNI) / Név szerint
 Gyógytestnevelésre jár /Név szerint
 Könnyített testnevelés /Név szerint:
 Testnevelés alól felmentett /Név szerint
 Magatartási problémás tanulók /Név szerint, mi a probléma
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 Hátrányos helyzetű /Név szerint

 Halmozottan hátrányos helyzetű /Név szerint
 Veszélyeztetett tanuló /Név szerint (veszélyeztetettség oka)
 Szakkörre jár /Név szerint, milyen szakkörre
 Tehetségpontba jár /Név szerint, mit tanul
 Zenét zenetanároktól /Név szerint és milyen hangszeren
 Rendszeresen egyesületben sportol (leigazolt sportoló) /Név szerint és hol, mit:
 E miatt testnevelés órákról (1-2 óra) ,mentesül – igazgatói engedély)
 Név és hány óra
 Egyéb tanfolyamra, foglalkozásra jár /Név szerint milyen tanfolyamra
 Magatartási problémával küzdők száma /neve
 Szaktanári figyelmeztetést kapott /Név szerint, miből
 Osztályfőnöki figyelmeztetést kapott /Név szerint
 Osztályfőnöki intést kapott /Név szerint:
 Osztályfőnöki megrovást kapott /Név szerint:
 Igazgatói figyelmeztetést kapott /Név szerint
 Igazgatói intőt kapott /Név szerint
 Szaktanári dicséretet kapott /Név szerint, miből
 Osztályfőnöki dicséretet kapott /Név szerint, miért:
 Igazgatói dicséretet kapott /Név szerint, miért

A tanulók értékelése
TANTÁRGY

ÁTLAG*

Magatartás
Szorgalom
Magyar irodalom
Magyar nyelv
Német nyelv
Angol nyelv
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Etika/ Hit és erkölcstan
Környezetismeret
Életvitel és gyakorlat
Technológia
Digitális technika
Vizuális kultúra
Ének-zene
Testnevelés és sport
OSZTÁLYÁTLAG**
*A kerekítés 1 tizedes jegyig !
**Az osztályátlagba nem számítjuk bele a magatartást és szorgalmat
 Kiválóan teljesített/ Név szerint
 Jól teljesített /Név szerint
 Megfelelően teljesített / Név szerint
 Felzárkóztatásra szorul /Egyéni fejlesztési terv alapján tanul!!!
 Név szerint
 Nevelőtestületi dicséretben részesült /Név szerint
 Valamelyik területen, valamilyen tantárgyból kiemelkedő a teljesítménye
 Név szerint, miből
 Eddig megírt felmérések százalékos eredménye (tantárgyanként, témánként)
 Hiányzások:
 Mulasztott órák száma összesen
 ebből igazolt ,ebből igazolatlan
 Mulasztott órák száma (egy főre eső átlag összesen):
 ebből igazolt, ebből igazolatlan
 Igazolatlanul hiányzott tanuló név szerint és hány órát mulasztott igazolatlanul
 Milyen jellegű intézkedés történt a mulasztások tekintetében?
 Gyermekvédelmi intézkedések: (név szerint, kinél, milyen jellegű?)
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 Egészségvédelmi, környezetvédelmi tevékenység, fenntarthatóságra nevelés
 Tanulmányi, kulturális versenyeken való részvétel és elért helyezések: (név, terület).
Osztályra vonatkoztatva minden információ
 Sport, illetve egyéb versenyeken való részvétel és elért helyezések: (név, terület).
 Osztályra vonatkoztatva minden információ
 Szabadidős tevékenységek (kirándulás, színház, állatkert stb.)
 Osztályra vonatkoztatva minden információ
Bp. ………………………………

Tanítók: ……………………………………….
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STATISZTIKAI LAP
……… tanév ……. félév
3-4. évfolyam
Osztálytanítók:
……………………………………………………………………………………………………………….
Osztály: ……………

Létszám: tényleges: …..….. fő, számított: ………. fő
Fiú: …………………

Lány: ……………………

Nem magyar állampolgár: ki, milyen?
Körzetes összesen: …………… Fiú:…………………

Lány: ……………………

XV. kerületi összesen:

Fiú: ………………..

Lány:……………………..

Budapesti összesen:

Fiú: …………………

Lány: …………………….

Vidékről bejáró összesen:

Fiú: …………………

Lány: …………………….

Név szerint, ki melyik településről:
Tanév közben távozott tanuló (a távozás oka)
Tanév közben érkezett tanuló (honnan és mikor)
Az értékelés alól felmentett tanuló (név, tantárgy, ok)
Évfolyamismétlő: név szerint
 Osztályozóvizsgát tett tanuló (név, tantárgy)
 Tanulói jogviszonyát szünetelteti

(Ennek oka név szerint):

 SNI-s tanuló /Név szerint és ki fejleszti:
 BTM-es tanuló /Név szerint és ki fejleszti
 Logopédiai foglalkozásra jár (nem SNI )/ Név szerint
 Gyógytestnevelésre jár: /Név szerint
 Könnyített testnevelés /Név szerint:
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 Testnevelés alól felmentett /Név szerint:

 Magatartási problémás tanulók /Név szerint, mi a probléma:
 Hátrányos helyzetű /Név szerint:
 Halmozottan hátrányos helyzetű /Név szerint:
 Veszélyeztetett tanuló / Név szerint (veszélyeztetettség oka)
 Szakkörre jár /Név szerint, milyen szakkörre
 Tehetségpontba /Név szerint, mit tanul
 Zenét tanul (zenetanároktól) /Név szerint és mit:
 Rendszeresen egyesületben sportol (leigazolt sportoló) /Név szerint és hol, mit:
 E miatt testnevelés órákról (1-2 óra) ,mentesül – igazgatói engedély)
 Név és hány óra
 Egyéb tanfolyamra, foglalkozásra jár /Név szerint milyen tanfolyamra
 Szaktanári figyelmeztetést kapott /Név szerint, miből:
 Osztályfőnöki figyelmeztetést kapott /Név szerint:
 Osztályfőnöki intést kapott /Név szerint:
 Osztályfőnöki megrovást kapott /Név szerint
 Igazgatói figyelmeztetést kapott: /Név szerint
 Igazgatói intőt kapott /Név szerint:
 Szaktanári dicséretet kapott /Név szerint, miből:
 Osztályfőnöki dicséretet kapott /Név szerint, miért
 Igazgatói dicséretet kapott /Név szerint, miért:
A tanulók értékelése
TANTÁRGY

ÁTLAG*

Magatartás
Szorgalom
Magyar irodalom
Magyar nyelv
Német nyelv
Angol nyelv
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Matematika
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Etika/ Hit és erkölcstan
Környezetismeret
Életvitel és gyakorlat
Technológia
Digitális technika
Vizuális kultúra
Ének-zene
Testnevelés és sport
OSZTÁLYÁTLAG**
*A kerekítés 1 tizedes jegyig !
**Az osztályátlagba nem számítjuk bele a magatartást és szorgalmat


























Tanulók neve, eredménye, akiknél 0,5-nél nagyobb az eltérés negatív vagy pozitív
irányba
Kitűnő tanulók (név szerint)
Tantárgyi dicséretben részesült /Név szerint és tantárgy szerint
Nevelőtestületi dicséretben részesülnek / Név szerint
Jeles tanuló /2 tantárgyból 4-es / - Név szerint
Jó tanuló (4,5-től) / (név szerint)
Elégtelen osztályzatot kapott /Név szerint, miből:
Az értékelés alól felmentést kaptak (tantárgy / tantárgyrész+név):
Egyéb felmentések:
Mulasztott órák száma összesen
ebből igazolt -,ebből igazolatlan
Mulasztott órák száma (egy főre eső átlag összesen)
ebből igazolt ,- ebből igazolatlan
Igazolatlanul hiányzott tanuló név szerint és hány órát mulasztott igazolatlanul
Milyen jellegű intézkedés történt a mulasztások tekintetében?
Gyermekvédelmi intézkedések: (név szerint, kinél, milyen jellegű?)
Egészségvédelmi, környezetvédelmi tevékenység, fenntarthatóságra nevelés
Tanulmányi, kulturális versenyeken való részvétel és elért helyezések: (név, terület).
Iskolai étkezésben részesülő tanulók száma, Étkezési problémával küzdők száma
Osztályra vonatkoztatva minden információ
Sport, illetve egyéb versenyeken való részvétel és elért helyezések: (név, terület).
Osztályra vonatkoztatva minden információ
Szabadidős tevékenységek (kirándulás, színház, állatkert stb.)
Osztályra vonatkoztatva minden információ
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Bp. ………………………………

Osztályfőnök: ……………………………………

Felső tagozat

………………. tanév

………… félév

Osztályfőnök
………………………………………………………………………………………………………………
Osztály: ……………

Létszám: tényleges: …..….. fő, számított: ………. fő
Fiú: …………………

Lány: ……………………

Nem magyar állampolgár: ki, milyen?
…………………………………………………
Körzetes összesen:

Fiú:…………………

Lány: ……………………

XV. kerületi összesen:

Fiú: ………………..

Lány:……………………..

Budapesti összesen:

Fiú: …………………

Lány: …………………….

Vidékről bejáró összesen:

Fiú: …………………

Lány: …………………….

Név szerint, ki melyik településről:















Tanév közben távozott tanuló (a távozás oka):
Tanév közben érkezett tanuló: (Honnan és mikor)
Az értékelés alól felmentett tanuló (név, tantárgy, ok)
Évfolyamismétlő: név szerint:
Tanulószobások száma: (név szerint
Iskolai étkezésben részesülő tanulók száma
Étkezési problémával küzdők száma
Osztályozóvizsgát tett tanuló (név, tantárgy)
Tanulói jogviszonyát szünetelteti
(Ennek oka név szerint)
SNI-s tanuló
/Név szerint és ki fejleszti:
BTM-es tanuló/ Név szerint:és ki fejleszti
Logopédiai foglalkozásra jár (nem SNI)
Név szerint
Gyógytestnevelésre jár /Név szerint:
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Könnyített testnevelés /Név szerint:
Testnevelés alól felmentett /Név szerint:
Magatartási problémás tanulók /Név szerint, mi a probléma
Hátrányos helyzetű /Név szerint
Halmozottan hátrányos helyzetű /Név szerint:
Veszélyeztetett tanuló /Név szerint (veszélyeztetettség oka):
Szakkörre jár /Név szerint, milyenre:
Tehetségpontba jár /Név szerint, mit tanul
Zenét tanul (zenetanároktól 9 Név szerint és milyen hangszeren
Rendszeresen egyesületben sportol (leigazolt sportoló) /Név szerint és hol, mit:
E miatt testnevelés órákról (1-2 óra) ,mentesül – igazgatói engedély)
Név és hány óra:
Egyéb tanfolyamra, foglalkozásra jár /Név szerint mire
Szaktanári figyelmeztetést kapott /Név szerint:
Osztályfőnöki figyelmeztetést kapott /Név szerint:
Osztályfőnöki intést kapott: /Név szerint:
Osztályfőnöki megrovást kapott /Név szerint:
Igazgatói figyelmeztetést kapott: /Név szerint:
Igazgatói intőt kapott: /Név szerint:
Szaktanári dicséretet kapott /Név szerint:
Osztályfőnöki dicséretet kapott, /Név szerint:
Igazgatói dicséretet kapott /Név szerint, miért:
Kitüntetést kapott/ Név szerint és milyen kitüntetés

A tanulók értékelése
TANTÁRGY

ÁTLAG*

Magatartás
Szorgalom
Magyar irodalom
Magyar nyelv
Német nyelv
Angol nyelv
Matematika
Hon és népismeret
Történelem
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Állampolgári ismeretek
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Etika/ Hit és erkölcstan
Természetismeret
Természettudomány
Biológia
Földrajz
Fizika
Kémia
Informatika
Digitális technika
Technológia
Életvitel és gyakorlat
Dráma és színház
Vizuális kultúra
Ének-zene
Testnevelés és sport
OSZTÁLYÁTLAG**

*A kerekítés 1 tizedes jegyig !
**Az osztályátlagba nem számítjuk bele a magatartást és szorgalmat
 Tanulók neve, eredménye, akiknél 0,5-nél nagyobb az eltérés negatív vagy pozitív
 irányba
 Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók: Név szerint, miért?
 Mit tettünk ennek elkerülése érdekében?
 Kitűnő tanulók (név szerint)
 Tantárgyi dicséretben részesül /Név és tantárgy szerint
 Nevelőtestületi dicséretben részesülnek/ Név szerint
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 Jeles tanuló /2 tantárgyból 4-es / Név szerint
 Jó tanuló (4,5-től) / Név szerint

 Elégtelen osztályzatot kapott /Név szerint, melyik tantárgyból
 Az értékelés alól felmentést kaptak (tantárgy+név):
 Egyéb felmentések
 Hiányzások:
 Mulasztott órák száma összesen
 ebből igazolt ,ebből igazolatlan
 Mulasztott órák száma (egy főre eső átlag összesen)
 ebből igazolt , ebből igazolatlan
 Igazolatlanul hiányzott tanuló név szerint és hány órát mulasztott igazolatlanul:
 Milyen jellegű intézkedés történt a mulasztások tekintetében?
 Gyermekvédelmi problémák és intézkedések: (név szerint, kinél, milyen jellegű?)
 Egészségvédelmi, környezetvédelmi tevékenység, fenntarthatóságra nevelés:
 Tanulmányi, kulturális versenyeken való részvétel és elért helyezések: (név, terület).
Osztályra vonatkoztatva minden információ
 Sport, illetve egyéb versenyeken való részvétel és elért helyezések: (név, terület).
 Osztályra vonatkoztatva minden információ
 Szabadidős tevékenységek (kirándulás, színház, állatkert stb.)
 Osztályra vonatkoztatva minden információ
Bp. ………………………………

Osztályfőnök: ……………………………………
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