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BEVEZETÉS 
 

A Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola Pedagógiai programja alapdokumentum, 
mely az iskola nevelıtestületének javaslatai alapján készült. Tartalmazza az iskola Nevelési 
tervét és a Helyi tantervét, valamint a pedagógiai programok jogszabályban meghatározott 
mellékleteit. A Pedagógiai programot a Szervezeti és Mőködési Szabályzattal (SZMSZ) 
összehangoltan, a hatályos jogszabályoknak megfelelıen készítettük el: 

A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK 
 

I.  A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE, HATÁLYA, 
NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 

1. A Pedagógiai program a nevelıtestületi elfogadása és a Diákönkormányzat, valamint 
a szülıi közösség (az ESZEMKÁ) véleményezése után, a Fenntartó jóváhagyásával 
válik érvényessé. A Fenntartó jóváhagyás elıtt beszerzi a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat egyetértését. 

2. A nevelés-oktatás az intézményben, a jóváhagyást követı szeptember elsejétıl az 
iskola tantestületére kötelezıen, e program szerint történik, egyúttal hatályát veszti a 
korábbi Pedagógiai program. 

3. E pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre, azaz 2014. augusztus 31. 
napjáig szól. 

 
II.  A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA 

1. A Pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását az 
iskola vezetése és a tantestület folyamatosan vizsgálja, értékeli: 
- A szakmai munkaközösségek által készített munkaterveknek, tanmeneteknek és 

egyéb szakmai programoknak tartalmazniuk kell a programban meghatározott 
célokat, követelményeket.  

- A szakmai munkaközösségek minden tanév végén írásban értékelik a 
programban megfogalmazott célok és követelmények megvalósulását. 

2. A 2013/2014. tanév során a nevelıtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program 
teljes – minden fejezetre – kiterjedı felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén 
módosítania kell, vagy teljesen új programot kell kidolgoznia. 

3. Az értékelésben a szülıi szervezetnek is részt kell vennie. 
 

III.  A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA 
1. A pedagógiai program módosítására: 

- az iskola igazgatója, 
- a nevelıtestület bármely tagja, 
- a szakmai munkaközösségek, 
- a szülıi szervezet, 
- az iskola fenntartója tehet javaslatot. 

 
 

HELYZETKÉP 
 



 5

Iskolánkról 
 

Az 1948-as államosítás után Budakeszin is létrejött a nyolc évfolyamos általános iskola, 
amely 1980-tól egyetlen alapfokú oktatási intézményként mőködik városunkban. A 80-as 
évek idején a környék legnagyobb, egyben igen nehéz, zsúfolt körülmények közt mőködı 
iskolája volt, ekkor épültek szükségmegoldásként a könnyőszerkezetes " Forfa " épületek.  
Nagy fordulópont volt az iskola életében az 1989-es rendszerváltás, ami a nevelıtestület 
lassú ütemő világnézet-váltásának a kezdete volt. Mára a korábban uralkodó szocialista 
neveléstudomány értékrendjét háttérbe szorította a nemzeti, európai nevelés értékrendje. 
1992-ben elkészült az új iskolaépület. A máig fennmaradt zsúfoltság, a több épületben való 
elhelyezés, valamint a Forfák romló állaga hátrányosan érinti nevelı-oktató munkánkat. 
Eszközellátottságunk jónak mondható ugyan, de a modern eszközök gyors amortizációja 
miatt folyamatos fejlesztésre lenn szükség, mert ez nemcsak az oktatás színvonalát, hanem 
versenyképességünket is javítaná. A testület tagjai által készített nyertes pályázatok is 
hozzájárultak és hozzájárulnak az iskola felszerelésének javításához, bıvítéséhez, mőködési 
költségeinek fedezéséhez. Legsürgısebb feladatunk az iskola informatikai rendszerének a 
kor megkövetelte követelmények szerinti fejlesztése. 
Iskolánk története, valamint névadójának szellemi öröksége arra kötelez bennünket, hogy 
nevelı-oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet, valamint a 
nemzetiségi hagyományok történetének megismertetésére, a hazaszeretet érzésének 
felkeltésére. 
A beiskolázási körzetünkben élı családok szociális, kulturális helyzete eltér egymástól, ezért 
nevelı-oktatómunkánk is ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül, segítjük a 
hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tartjuk 
a tehetséges, jó képességő gyermekek fejlesztését is. Különös hangsúlyt kap a felsı 
tagozaton itt maradó gyerekek számára szervezett napközi, illetve tanulószoba. 
Eleget kell tennünk a szülık sürgetı igényeinek is a nyelvoktatás és a számítástechnika 
oktatás fejlesztésével. Úgy gondoljuk, hogy a település egyetlen általános iskolájaként 
hagyományainkat is meg kell tartanunk, ezért indítunk igény szerint irányultság nélküli, 
módszertani, nemzetiségi német nyelvoktató, német nemzetiségi két tanítási nyelvő, angol és 
német két tanítási nyelvő, valamint mővészeti irányultságú osztályokat. 
Azt szeretnénk, hogy iskolánk mindenki számára elérhetı és elvégezhetı intézmény legyen, 
ahol a gyermekek személyiségének fejlesztése a legfontosabb feladat. 
Elhelyezkedésünk a városban szerencsés: egyrészt közel van a központhoz, másrészt nagy 
udvarral és zöld területtel rendelkezünk. A park az öreg gesztenye fáival nemcsak 
hangulatos, hanem teret ad a gyerekek mozgásigényének kielégítésére is. A felmérések 
szerint diákjaink többsége jól érzi magát iskolánkban, hat rájuk az ıket körülvevı szép 
környezet, igyekszünk ezt kihasználni, és tovább fejleszteni. 
Tantestületünk magvát a több éve, és több évtizede itt dolgozó pedagógusok alkotják. 
Nevelı-oktató munkánk sikerének könyvelhetjük el, hogy a szülık többsége általában 
elégedett az iskolával. 

A) NEVELÉSI TERV 
 

I.1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK 
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Az iskola a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásának keretei között felelıs a 
gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlıdéséért. 
Valljuk 

- a lelkiismereti és vallási szabadságnak, 
- az egyenlı bánásmódnak, 
- a hátrányos megkülönböztetés tilalmának, 
- a következetességnek, 
- a tudatosságnak és szakszerőségnek, 
- a rendszerességnek és fokozatosságnak, 
- a személyes tapasztalatszerzésnek és tanulói öntevékenységnek alapelvét. 

A tantestület által elfogadott értékek, melyek mentén céljainkat és feladatainkat 
meghatározzuk: 

- türelmesség, 
- együttmőködés, 
- demokratizmus, 
- esélyegyenlıség, 
- nemzeti, nemzetiségi hagyományok, 
- humanista értékrend és azok a tartalmak, amelyek Európához tartozásunkat erısítik 
- a különbözı kultúrák iránti nyitottság, 
- a problémamegoldó, kritikai, valamint a komplex információk kezelésével 

kapcsolatos képességek, kulcskompetenciák. 
 

I.2. CÉLJAINK 
Elsıdleges célunk, hogy tanulóink testileg, lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott 
egyéniségekké váljanak.  
Rendelkezzenek azokkal a kulcskompetenciákkal, amelyek nélkülözhetetlenek a tudás 
alapú társadalomban az egyéni boldoguláshoz, a társadalomban betöltendı kreatív 
szerepvállaláshoz. Diákjaink magyarságtudatukat megırizve váljanak európai 
polgárokká. 
 

Intézményünk stratégiai céljai 
 

Intézményünk nyitott a társadalmi és oktatáspolitikai változások követésére. A partnerekkel 
való folyamatos kapcsolattartásra, információcserére törekszik. 
A partnerek együttes igényeinek megfelelı nevelési, oktatási kínálatot biztosítunk, korszerő 
tudást nyújtunk (pl. német nyelv, angol nyelv, számítástechnika oktatása, a sport sokféle 
lehetısége).  
Igény szerint biztosítjuk felmenı rendszerben mővészeti,- valamint emelt szintő ének-zene 
irányultságú osztályok indítását.  
A tanulóknak, szülıknek tetszı szabadidıs tevékenységet kínálunk.  
Az iskolai dokumentumokban megfogalmazott értékeknek, alapelveknek megfelelıen 
mőködünk.  
Iskolánk vezetısége és dolgozói elkötelezettek a minıségi munka, a folyamatos intézményi 
fejlesztés, a partnerközpontú mőködés iránt. 
Fejlesztjük, és átfogó rendszerré alakítjuk marketing tevékenységünket. 
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Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai céljai, feladatai 

 
Cél: A nehézségekkel küzdı tanulók helyzetét segítı pedagógiai tevékenységek, módszerek 
folyamatos fejlesztése, bıvítése. 
Feladat: Befogadó, elfogadó attitődöket, akadálymentes környezetet és szemléletet 
alakítunk ki. Alkalmazkodni képes szervezetet hozunk létre. Figyelembe vesszük az egyéni 
igényeket, eltéréseket, egyéni tanulási stratégiákat, tanulási útvonalakat határozunk meg. 
Intézményen belül és kívül is együttmőködésre törekszünk. 
Tevékenységek: Személyre szabott fejlesztéseket végzünk az egyéni különbségekhez 
alkalmazkodva. Összehangoljuk az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységét. A 
tanulók részére egészségvédı, mentálhigiéniás és szenvedélybetegség megelızı 
programokat dolgozunk ki. Szükség esetén esetmegbeszéléseket tartunk, illetve megfelelı 
védı, óvó intézkedéseket teszünk. Kapcsolatot tartunk a gyermekvédelmi, a bőnmegelızést 
segítı intézményekkel és a jótékonysági társadalmi csoportokkal. 
Cél: A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı pedagógiai tevékenységek, módszerek 
folyamatos fejlesztése, bıvítése.  
Feladat: A kiemelkedı teljesítményt nyújtó, tehetséges tanulókat is személyre szabottan 
fejlesztjük a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon, illetve támogatjuk a 
képességfejlesztı tevékenységüket az iskolán kívül is. 
Tevékenységek: Felkészítjük ıket számos tanulmányi, kulturális és sportversenyre, a 
továbbtanulásra és igény szerint nyelvvizsgára és számítógép kezelıi vizsgára is. 

 

Cél: Továbbfejlesztjük a szülı, tanuló, pedagógus együttmőködésének formáit.  
Feladat: A családi és iskolai nevelés egységére törekszünk, ezért a szülık által is helyesnek 
ítélt normákat közvetítjük és erısítjük. Ennek érdekében fontosnak tartjuk a kölcsönös 
bizalmon és ıszinteségen alapuló folyamatos párbeszédet, hiszen elkötelezettek vagyunk a 
partnerközpontú mőködés iránt.  
Tevékenységek: Mérjük partnereink igényeit és elégedettségét, amelynek eredményeként 
folyamatosan intézményi fejlesztéseket hajtunk végre, annak érdekében, hogy 
megvalósítsuk a partnerközpontú mőködést. Szülıi munkaközösségünk élı, aktív 
kapcsolatra törekedve a pedagógusokkal és tanulókkal, részt vesz a nevelési folyamatban. 
Az ESZEMKÁ fogadóórákat tart, részt vállal az iskolai rendezvények szervezésében (kerti-
parti, klubdélutánok, játszóházak, adventi vásár, nemzetiségi bál stb.), véleményt alkot az 
iskola születendı dokumentumairól (Pedagógiai program, Házirend, Napközis házirend, 
SZMSZ, IMIP, vezetıválasztás), segítséget nyújt pl. az osztályok dekorálásában, udvar 
rendezésében stb. 
Cél: Az iskola egészségnevelési, fogyasztóvédelmi és környezetnevelési programjának 
fejlesztése. 
Feladat: A tanulók helyes egészségfejlesztési magatartásának és életvitelének kialakítása 
annak érdekében, hogy képessé váljanak az egészségük megırzésére, illetve a veszélyeztetı 
hatások csökkentésére. A fogyasztói kultúra fejlesztése, a tudatos és kritikus fogyasztói 
magatartás kialakítása. Iskolánk környezettudatosságra nevel. Célunk, hogy tanulóink 
képesek legyenek a környezet megóvására. Ennek érdekében felkészítjük a gyerekeket arra, 
hogy ha lehetıségük van választani, dönteni, akkor a környezetkímélı termékeket, 
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technológiákat részesítsék elınyben. Kialakítjuk a gyerekekben a károsodásokat megelızı 
gondolkodást és megismertetjük velük a takarékos és mértékletes életvitel lehetıségeit. 
Tevékenységek: Tanulóink számára biztosítjuk a mindennapos testmozgást. Az 
osztályfınöki órák integrációs szerepet töltenek be az egészségnevelésben, ami azt jelenti, 
hogy más tantárgyak biológiai, természettudományos és társadalomtudományi ismereteire 
támaszkodnak. Egészségnevelési rendezvényeket tartunk (pl. iskolai egészségnapok), 
bıvítjük az egészség- és környezetneveléssel kapcsolatos tanórán kívüli tevékenységek sorát 
(pl. csecsemıgondozási, elsısegélynyújtó, polgárvédelmi szakkörök, nyári tábor, 
kirándulások, kerékpártúrák, sportnap stb.) Megfelelı irányítással természetvédelmi 
tevékenységet végzünk, bekapcsolódunk a különbözı természetvédelmi szervezetek és az 
önkormányzat munkájába, tevékenyen részt veszünk az iskola és környezete tisztaságának 
javításában, a szemét mennyiségének csökkentésében. Hulladékgyőjtési akciókat 
szervezünk. Erdei iskolai projektnapokat szervezünk. 
A fogyasztóvédelmi nevelés célja: 
A fogyasztóvédelmi nevelésünk célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, a tudatos és kritikus 
fogyasztói magatartás kialakítása.  
Feladataink: 
Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét. 
Fontos, hogy saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 

• tudatos, kritikus fogyasztói magatartás 
• ökológiai fogyasztóvédelem 

• környezettudatos fogyasztás 
• fenntartható fogyasztás 

• energiatakarékosság- globális felmelegedés 
• szelektív hulladék- szemét 

Módszereink:  
Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba beépíthetık a fogyasztóvédelemmel 
kapcsolatos tartalmak. 
Ezen kívül a tanórán kívüli tevékenységek is segíthetik a fogyasztóvédelmi oktatást: 

• vetélkedık, versenyek 

• hazai és nemzetközi együttmőködések más iskolákkal, szervezetekkel 
• az iskolai büfé árukészletének javaslata, táplálkozási szokások figyelemmel kísérése 

 
I.3. FELADATAINK 

 
Vallási és világnézeti kérdésekben semleges álláspontot képviselünk. Nevelı-oktató 
munkánk az európai keresztény és humanista örökség olyan alapvetı értékein és 
hagyományain alapul, mint az emberi méltóság tisztelete, a gondolkodás szabadsága, 
jótékonyság, megbocsátás, egyenlıség, szolidaritás, valamint különbözı vallásokban és 
hitelvekben megjelenı és az emberi jogokban gyökerezı értékek. A nevelés-oktatás segít 
megismerni, megérteni és fejleszteni a nemzeti kulturális örökségünket, és közös 
nemzetközi kulturális hagyományainkat. A nevelés-oktatás bepillantást nyújt a kulturális 
sokszínőségbe miközben elfogadja az egyéni meggyızıdést, segíti a demokráciát, 
egyenlıséget és a tudományos gondolkodást.  
Helyet biztosítunk a tanórákon kívüli vallásoktatásnak.  
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Távol tartjuk az intézménytıl a napi politikát. 
Tanulóink megtanulnak kritikusan gondolkodni és etikusan, környezettudatosan cselekedni. 
A diszkrimináció minden formáját elutasítjuk. 
A 2003-ban kiadott Nemzeti Alaptanterv olyan pedagógiai munkát feltételez, amelyben a 
tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlıdése, fejlesztése áll a 
középpontban, figyelembe véve, hogy a nevelés-oktatás színtere nemcsak az iskola, hanem a 
társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. 
Felkészítjük tanulóinkat érdeklıdésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelıen a 
középiskolai, szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. 
Ktv. 26.§ (5). 
Megismertetjük tanulóinkkal a nemzeti és német nemzetiségi kultúránk és történelmünk 
eseményeit, kiemelkedı személyiségeit és hagyományait, hogy mindezek megbecsülése 
révén tápláljuk bennük a haza, a nemzetiségi közösség, a szülıföld iránti tiszteletet 
Intézményünk biztosítja a lehetıségét a sajátos nevelési igényő gyermekek - állapotuknak 
megfelelı - pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásának, attól kezdıdıen, hogy 
igényjogosultságukat megállapították. 
Tantestületünk a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek 
kibontakoztatásában együttmőködik a szülıvel, és velük együtt végzi nevelı-oktató 
munkáját a gyermekközösségek kialakítása, fejlesztése során is. 
Tiszteletben tartjuk a szülıknek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyızıdésüknek 
megfelelı nevelésben és oktatásban részesülhessenek gyermekeik. Törekszünk az ismeretek 
többoldalú és tárgyilagos közvetítésére, meghagyva és elfogadva a döntés szabadságát. 
Külön figyelmet fordítunk arra, hogy hátrányos megkülönböztetésben ne károsulhasson 
egyetlen gyermek sem, színe, neme, etnikai vagy társadalmi származása, vagyoni helyzete, 
cselekvıképességének hiánya vagy korlátozottsága miatt. 
Céljaink eléréséhez iskolánkban olyan szeretetteljes légkört szeretnénk kialakítani, ahol 
tanulóink jól érezhetik magukat. Ennek eléréséhez a következıkre törekszünk: 

• tiszteletben tartjuk tanulóink jogait, 
• bevonjuk ıket az iskolai élet szervezésébe, 

• egyéni adottságaikat figyelembe vesszük az oktatás során, 
• diákjaink elıre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, 

• megértésen alapuló együttmőködésre törekszünk a nevelésben, oktatásban az iskola 
életében közvetlenül érintettek között: tanulók - pedagógusok – szülık. 

 
Nevelési feladatunk továbbá: 

az alapkészségek fejlesztése, amelyek képessé teszik tanulóinkat az élethosszig tartó 
tanulásra, hogy becsüljék: 

• önmagukat és másokat  

• a nemzeti kultúrát,  
• a településen élı német nemzetiségi kisebbség kultúráját, hagyományait,  
• más népek értékeit, 

• az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 
• hogy ismerjék, óvják a természetet, közvetlen környezetüket, 

• hogy legyenek tisztában az egészséges életmód ismérveivel, 
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• hogy tanulóink képesek legyenek az információk áradatából kiválasztani a számukra 
fontosakat, és tudják azokat tanulmányi munkájukban felhasználni, 

• képesek legyenek törekedni az életkoruknak megfelelı önismeret, értékrend 
kialakítására, 

• hogy gyakoroltassuk velük az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció 
elfogadott normáit. 

 
II. KIEMELT NEVELÉSI TERÜLETEK 

 
II.1. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

 
A kiemelt nevelési területeken kitőzött céljaink fontos feltétele, hogy magunk is 
használjuk, fejlesszük azokat a kompetenciákat, amelyeknek fejlesztését tanítványaink 
esetében célul tőztünk ki. 
Legfontosabb pedagógiai feladatunknak tekintjük, hogy tanulóink teljes személyiségét 
fejlesszük, ez a munkánk csak akkor lehet eredményes, ha a nevelési, tanítási-tanulási 
folyamat teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának; 
ha fejleszti tanulóink önismeretét, együttmőködési készségét, akaratát; ha hozzájárul 
életmódjuk, szokásaik, az értékekkel történı azonosulásuk fokozatos kialakításához. 
E nevelési feladatnak egyik legfontosabb színtere a tanítási óra, melynek tervezése és 
szervezése során kiemelten fontosnak tartjuk a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás 
biztosítását és a differenciálást. 
Személyiségfejlesztı feladatok, tevékenységek a kulcskompetenciák keretében: 
Cél: Az iskolai nevelés-oktatás alapvetı célja a kulcskompetenciák fejlesztése.  
Feladat: Átalakítjuk iskolánk nevelési-oktatási tevékenységét a kompetenciafejlesztés 
irányába. Ennek érdekében új kompetenciafejlesztı módszereket, tanulásszervezési 
eljárásokat építünk be az iskola tevékenységeibe és megteremtjük a kompetenciafejlesztés 
tárgyi feltételeit.  
Tevékenységek: 
Az anyanyelvi kommunikáció terén folyamatosan fejlesztjük a tanulók szövegértési 
képességét mindenfajta tanórán és minden évfolyamon. Az egyes közoktatási szakaszok 
váltásakor diagnosztizáló mérést végzünk szövegértésbıl a fejlesztés megalapozásához. 
Az idegen nyelvi kommunikáció (esetünkben a német nemzetiségi nyelv, valamint az angol, 
mint választható idegen nyelv) fejlesztése terén különös figyelmet fordítunk a differenciált 
tanulásszervezésre, hiszen a tanuló nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott 
szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és a 
tanuló társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklıdése szerint.  
A matematikai és természettudományos kompetencia fejlesztésekor törekszünk arra, hogy 
életszerő feladatokat adjunk a tanulóknak, a tanultakat lehetıség szerint kössük a 
tapasztalataikhoz. 
A hatékony, önálló tanulás és a digitális kompetencia fejlesztésére a különféle tantárgyak 
oktatása során lehetıség nyílik (pl. könyvtárhasználat, illetve IKT-eszközök használata a 
házi feladatok elkészítésekor, információgyőjtés, tanári és tanulói prezentációk bemutatása 
projektorral stb.).  
A szociális és állampolgári kompetenciák, illetve a kezdeményezıképesség és vállalkozói 
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kompetencia fejlesztését egyrészt osztályfınöki óra keretében végezzük, másrészt a 
hagyományos tantárgyak oktatásába, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokba is beépítjük. 
Kiemelten fejlesztjük az alábbi kompetenciákat: önismeret, önbizalom, tanulásmódszertan, 
munkaerı-piaci ismeretek, környezettudatos magatartás, kritikai gondolkodás, aktív 
felelısségtudat, problémamegoldó képesség, kreativitás, nyitottság, rugalmasság, szociális 
érzékenység, mások elfogadása, empátia, kooperativitás. 
Az esztétikai-mővészeti tudatosság és kifejezıképesség fejlesztésekor az élmények és 
érzések kreatív kifejezésén van a hangsúly mind a tradicionális mővészetek nyelvein, illetve 
a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a 
bábjátékot, a vizuális mővészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern 
mővészeti kifejezıeszközöket, a fotót és a mozgóképet.  
Cél: A német nemzetiségi nevelés-oktatás fejlesztése és a hagyományápolás. 
Feladat: Segítjük a tanulókat abban, hogy megırizzék identitásukat, hogy megismerjék a 
nyelvi és kulturális gazdagság elınyeit és kialakuljon bennük a reális kisebbségkép. 
Biztosítjuk a német anyanyelvi környezetet a gyermekek számára és megismertetjük velük a 
magyarországi németek és a németek irodalmát, történelmét, hagyományait. Erısítjük a 
nemzetiségi kultúra szeretetét és ismeretét. 
 
Tevékenységek: Ápoljuk és folyamatosan továbbfejlesztjük a német anyanyelvő országokkal 
a kapcsolatainkat, ahol tanulóink anyanyelvi környezetben gyakorolhatják a német nyelvő 
kommunikációt. A szülıi tehervállalás függvényében lehetıséget kínálunk ausztriai és 
németországi egy hetes nyelvi táborra. Célunk, hogy saját nemzetiségi nyelvi és kulturális 
örökségük megırzése élményt nyújtson és ösztönözze ıket, hiszen ez a német kisebbség 
fennmaradásának feltétele. Nemzetiségi két tanítási nyelvő nyelvoktatási formában tanuló 
gyermekeink elsı osztálytól bizonyos tantárgyakat német nyelven is tanulnak. Hetedik és 
nyolcadik osztályosainknak – igény szerint – segítjük a nyelvvizsgára való felkészülését. Az 
osztályok német nemzetiségi táncfellépéseikkel számtalanszor színesítik az iskolai, városi 
rendezvényeket. 
Digitális kompetenciák: 

• Elektronikus információk keresése, győjtése, feldolgozása, rendszerezése (fontos - 
nem fontos, szubjektív – objektív). 

• Megfelelı segédeszközök (prezentációk, grafikonok) létrehozása, bemutatása, 
értelmezése. 

• Internetes oldalak elérése, szolgáltatások (pl: vitafórumok, levelezés) használata. 
Állampolgári kompetenciák: 

• A szolidaritás kifejezése, a helyi és a tágabb közösséget érintı problémák megoldása 
iránt. 

• A probléma megoldásában való aktív részvétel. 
• Közintézményekkel való hatékony érintkezés (könyvtár, mővelıdési ház). 

Vállalkozói kompetencia: 
• A tervezés, szervezés elemzése, kommunikáció, cselekvés 

• Az eredményekrıl való beszámolós 
• A projekt kidolgozásához és végrehajtásához szükséges készségek kialakítása. 
• Az együttmőködésre épülı, rugalmas csoportmunka fontosságának tudatosítása. 
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• A személyes erısségek és gyengeségek felismerésének jelentısége. 

• A kockázatok felmérése és kellı idıpontban és módon történı vállalásoknak 
képessége. 

Kulturális kompetencia: 
• A különbözı kifejezésmódokon keresztül történı mővészi önkifejezés a saját 

tehetségének megfelelıen. 
• A kultúra tág értelmezésén alapuló mőalkotások és elıadások értékelése élvezete. 

• A saját egyéni kreatív és kifejezési szempontok és megnyilatkozások másokéhoz 
viszonyítása. 

Az iskolai nevelés-oktatás kiemelt fejlesztési feladatai  
Énkép, önismeret fejlesztése 
A tanuló önmagához való viszonyának alakításában alapvetı feladatunk az önmegismerés és 
önkontroll segítése; a felelısség kialakítása önmagukért; az önállóság, az önfejlesztés 
igényének kialakítása.  
Hon- és népismeret fejlesztése 
A tanulóink ismerjék népünk kulturális örökségének jellemzı sajátosságait, nemzeti 
kultúránk nagy múltú értékeit (kiemelkedı magyar történelmi személyiségek, tudósok, 
feltalálók, mővészek, írók, költık, sportolók tevékenységét, munkásságát, a haza földrajzát, 
irodalmát, történelmét). Fontos feladat a hazaszeretet elmélyítése és ettıl elválaszthatatlan 
módon a hazánkban és szomszédságunkban élı más népek, népcsoportok értékeinek, 
történelmének, hagyományainak megbecsülése.  
 
Segítjük a tanulókat abban, hogy megırizzék identitásukat, hogy megismerjék a nyelvi és 
kulturális gazdagság elınyeit és kialakuljon bennük a reális kisebbségkép. Biztosítjuk a  
német anyanyelvi környezetet a gyermekek számára és megismertetjük velük a 
magyarországi németek és a németek irodalmát, történelmét, hagyományait. Erısítjük a 
nemzetiségi kultúra szeretetét és ismeretét. 
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra fejlesztése 
A tanulóink ismereteket szereznek az Európai Unió kialakulásának történetérıl, 
alkotmányáról, intézményrendszerérıl, az uniós politika szempontrendszerérıl, hogy 
diákként és felnıttként is tudjanak élni a megnövekedett lehetıségekkel és 
magyarságtudatukat, illetve német nemzetiségi identitásukat megırizve váljanak európai 
polgárokká. Iskolánk törekszik arra, hogy közvetlenül is részt vállaljon a nemzetközi 
kapcsolatok ápolásában.  
Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés  
Az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges részképességek (pl. a konfliktuskezelés, a 
humanitárius segítségnyújtás, az együttmőködés képessége), értékorientációk, beállítódások 
(pl. felelısség, megbízhatóság, tolerancia,) elsajátítását döntıen a tanulók aktív részvételére 
építı tanítás- és tanulásszervezési eljárásokkal, illetve az iskolai élet demokratikus 
gyakorlatával biztosítjuk. 
Gazdasági nevelés  
Az iskolai nevelésünknek alapvetı szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká 
váljanak és felismerjék a fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát. Az 
iskolai nevelés során kellı figyelmet fordítunk a gazdálkodással és a pénzügyekkel 
kapcsolatos képességek fejlesztésére, az okos gazdálkodás képességének a kialakítására.  
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Környezettudatosságra nevelés  
A környezeti nevelés során a tanulóink bekapcsolódnak közvetlen környezetük értékeinek 
megırzésébe, gyarapításába, hogy ezáltal erısödjön a természet iránti tiszteletük, 
környezetkímélı magatartásuk.  
A tanulás tanítása  
Ez az iskola alapfeladata. Minden pedagógus teendıje, hogy felkeltse az érdeklıdést a 
különbözı szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával 
kapcsolatban, valamint tanítsa a gyerekeket tanulni. A hatékony, önálló tanulás 
módszereinek és technikáinak az elsajátíttatása, az önmővelés igényének és szokásának 
kibontakoztatása, a könyvtári és más információforrások használata, az egész életen át tartó 
tanulás eszközeinek megismertetése elsısorban az iskola feladata.  
Testi és lelki egészség nevelése 
Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokásokat a tanulók cselekvı, tevékeny 
részvételével alakítjuk ki. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek 
megelızésének módjára tanít, hanem a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. 
Segítséget nyújtunk a gyerekeknek – különösen a serdülıknek – a káros függıségekhez 
vezetı szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) 
kialakulásának megelızésében, foglalkozunk a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, a 
családi életre, a felelıs, örömteli párkapcsolatokra történı felkészítéssel.  
Felkészülés a felnıtt lét szerepeire 
Segítjük a tanulók további iskola- és pályaválasztását, a tanulók életkorához és a 
lehetıségekhez képest átfogó képet nyújtunk a munka világáról. Ennek érdekében olyan 
feltételeket, tevékenységeket biztosítunk, amelyek során a tanulók kipróbálhatják 
képességeiket, elmélyedhetnek az érdeklıdésüknek megfelelı területeken.  
A tanítási órákon kívüli tevékenységi formák:  

Tanulmányi versenyek, vetélkedık, bemutatók. Az egészséges versenyszellem 
kialakítására, a kultúra különbözı területei iránti érdeklıdés felkeltésére tanulmányi, 
kulturális, mővészeti, helytörténeti, vetélkedıket szervezünk évente az iskolában, 
melyek különbözı szintőek lehetnek: osztály, évfolyam, iskolai, területi, stb. A 
legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken, pályázatokon való 
részvételre is felkészítjük. Némettanáraink felkészítik a diákokat a városi szinten 
megrendezésre kerülı német nemzetiségi rendezvényekre és a városi és környezeti 
szinten megrendezendı vers- és prózamondó versenyekre is. 

A környezeti nevelés megvalósítása érdekében megırizzük eddigi hagyományainkat: a 
tanulmányi kirándulásokon megismerik hazánk természeti értékeit: 1-8. évfolyamig 
elıbb a szőkebb, majd tágabb környezetünket. a tanulmányi kiránduláson való 
részvétel önkéntes, a felmerülı költségeket a szülıknek kell fedezniük.  
Ezt a célt szolgálják a Föld napja, vagy a Madarak és fák napja, vagy a Víz 
világnapja rendezvényei is (l. Környezeti nevelés programja). 

Az egészséges életmódra nevelés, a testnevelés és sport segítségével is remélünk 
kialakítani olyan alapvetı emberi tulajdonságokat, mint: akaraterı, szorgalom, 
kitartás, idegi- és fizikai állóképesség, szabályok betartása (l. Egészségnevelési 
program)A rendszeres mozgásra, sportolásra szoktatás fontos területei: a sportórák, 
sportversenyek, házibajnokságok, napközis sportfoglalkozások, a DSE sportági 
edzései, valamint a diákolimpiákon és egyéb versenyeken való részvételek.  
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Szabadidıs foglalkozások. A szabadidı hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 
nevelıtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülı igényekhez és a szülık 
anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidıs programokat szervez (pl. túrák, 
kirándulások, táborok, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A részvétel 
önkéntes, a felmerülı költségeket pályázatokkal, illetve a szülıknek kell 
fedezniük. 

Szakkörök: A tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják. Jellegüket tekintve 
lehetnek mővészeti, technikai, szaktárgyi, de szervezıdhetnek valamilyen közös 
érdeklıdési kör, hobbi alapján is. A szakkör vezetését olyan felnıtt is elláthatja, aki 
nem az iskola dolgozója. (Anyagi fedezetét az iskola alapítványából is lehetséges 
fedezni, vagy térítéses szolgáltatásként meghirdetni.) 
A szakkörök indításáról – az igények és az iskola lehetıségei szerint - minden tanév 
elején az iskola nevelıtestülete dönt. 

Kiállításokat szervezünk a szakkörökön, tanórákon, napköziben elkészített munkákból a 
kreativitás fejlesztése érdekében. 

 
Hagyományos és társadalmi ünnepek és ünnepségek szervezésével az osztályközösséghez, 
az iskolaközösséghez való tartozást és Magyarországhoz való kötıdést igyekszünk 
elmélyíteni. 
Törekszünk arra, hogy nyolcadik tanév végén a következı attitőd jegyekkel rendelkezı 
tanulók hagyják el az iskolát. 

• Az anyanyelvéhez való pozitív kötıdése legyen. 
• Anyanyelvét a személyes és kulturális gazdagodás egyéb lehetséges forrásának 

tekintse. 

• A mások véleményeihez nyitott módon közelítsen. 
• Tudjon konstruktív kritikai párbeszédet folytatni. 
• Ne okozzon gondot számára a mindennapi munkában és a háztartásban adódó 

problémák matematikai eszközökkel történı megoldása. 
• Hajlandó legyen mások véleményének elfogadására, ha az érvekkel, indokokkal 

alátámasztott. 

• Nyitott legyen a tudomány és a technika legújabb eredményei iránt. 
• A tanulás pozitív életet gazdagító tevékenységként való felfogása. 

• Belsı késztetés a tanulásra. 
• Tisztelje a másik embert, és érdeklıdéssel forduljon felé. 
• Legyen meg benne a lakóhelyéhez, hazánkhoz és Európához való tartozás érzése. 

• Tisztelje a vallási és etnikai csoportok értékrendjét. 
• Legyen nyitott a kulturális kifejezés sokfélesége iránt. 

 
Tudjuk, hogy e tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden 
egyes hozzánk járó tanuló személyiségében, de mindennapi nevelı és oktató munkánk 
arra irányul, hogy a lehetı legtöbb diákunk rendelkezzen végzıs korára az itt felsorolt 
személyiségjegyekkel! 
Nevelı és oktató munkánkat akkor tekintjük sikeresnek, ha iskolánk végzıs diákjainak 
túlnyomó többsége a nyolcadik évfolyam végén:  
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• minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás helyi tanterveiben 
meghatározott továbbhaladás feltételeinek. Természetesen elsıdleges célunk az, 
hogy tanulóink többsége az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten 
feleljen meg a követelményeknek. (1. tanulmányi statisztika), 

• ismeri a német nemzetiség nyelvi, történelmi és kulturális múltját és jelenét, 
azonosulni tud a népcsoport törekvéseivel, 

• rendelkezik olyan bıvíthetı biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 
jártasságokkal (kompetenciákkal), amelyek képessé teszik ıt arra, hogy a 
középiskolás követelményeknek a késıbbiekben megfeleljen, (tanulási út követése), 

• törekszünk arra, hogy végzıs tanulóink 85-95%-a gimnáziumban és 
szakközépiskolában tanuljon tovább (továbbtanulási statisztika). 

• ismeri és betartja a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, 
valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 

• határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövıjét és sorsát illetıen. 
Az iskolában folyó nevelı és oktató munka feladata, hogy a fent felsorolt feladatokat 
megvalósítsa. Ezeket szolgálják a nevelési program különbözı fejezeteiben meghatározásra 
kerülı tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez 
kapcsolódó tervezett mérések, értékelések. 
 
II.1.1. BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGG İ 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 
A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdı gyermek a közösségi életbe való 
beilleszkedését elısegítı rehabilitációs célú foglalkoztatásra jogosult. A rehabilitációs célú 
foglalkoztatás a nevelési tanácsadás és az iskolai nevelés és oktatás keretében valósítható 
meg, szakvélemény alapján. Ktv. 30. § (7). 
A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdı tanulóinkkal való foglalkozáshoz tehát 
speciális eljárásokra van szükség. Osztályfınökeink a gyermekvédelmi felelısünktıl, 
valamint a Gyermekjóléti Szolgálat és a HÍD Családsegítı Szolgálat munkatársaitól is 
kaphatnak segítséget. 
Tapasztalataink szerint nı azoknak a gyermekeknek a száma, akiknek ilyen irányú 
segítségre van szükségük, ezért úgy gondoljuk, hogy egy teljes állású iskolapszichológust 
kellene alkalmazni a jövıben. 
Ha a tanuló szakértıi vélemény, alapján magántanulóként tesz eleget a képzési 
kötelezettségnek, az iskolának kell a felkészítést nyújtó szakemberrıl gondoskodni. 
További pedagógiai tevékenységek: 

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás (differenciálás, projektek, 
kooperatív tanulás) megszervezése, illetve házi feladat adása 

• személyre szóló, ösztönzı értékeléssel a szelektivitás minimalizálása és a 
differenciálás maximalizálása. 

• a drámapedagógia, mint módszer alkalmazása a tanórákon  

• a napközis és tanulószobai foglalkozások, 
• egyéni - egy-három tanuló részére szervezett (felzárkóztató) foglalkozások, 
• egyéni beszélgetések, 

• a nevelık és a tanulók személyes kapcsolatai, 
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• rendszeres sportolás lehetıségének biztosítása, 

• népi- és társastánc-tanulásra lehetıség. 
 

II.1.2. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍT İ 
TEVÉKENYSÉGEK 

A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatásával összefüggésben is igen fontos az 
egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, a differenciálás. 
Meg kell említenünk, hogy a tanulási problémákkal küzdı gyerekek között is találhatók igen 
jó intellektusú, vagy éppen kiemelkedı képességekkel rendelkezı gyermekek.  
A részképesség-gyengeség elfedi kiemelkedı képességeiket, vagy kiemelkedı 
képességeikkel többé-kevésbé kompenzálni tudják hiányosságaikat. Így ezek a tehetséges 
tanulók csak átlagos, vagy átlag alatti teljesítményt mutatnak az iskolában. Ezért az ı 
esetükben legalább olyan fontos a tehetséggondozás, mint a felzárkóztatás.  
A tehetség, képesség gondozását az alábbi tanórai programok, tevékenységek segítik: 
A szülık igényeinek és az iskola adottságainak megfelelıen, a nemzetiségi osztályok mellett 
lehetıség nyílik irányultság választására is:  

• Angol két tanítási nyelvő osztályainkban beszédközpontú nyelvtanítás folyik. 
• Ének-zene irányultságú osztályainkban emelt óraszámban folyik az ének oktatás. 

• Mővészeti irányultságú osztályaink évek óra nagy érdeklıdés mellett mőködnek. 
Itt tanítjuk a tánc és dráma tantárgyat. 

• Az ének és rajz órák száma egyes évfolyamok esetében eltérı, de összességében 
magasabb, mint az irányultság nélküli osztályokban. 

• A nyelvoktatás megszervezése, ha az osztálylétszám meghaladja a 20 fıt, 
csoportbontással történik. 

• Tanórai munka alatti feladatok mennyiségi és minıségi differenciálása is a 
tehetséggondozás érdekében is történik. 

A jelentkezések függvényében következı irányultságú osztályokat indítjuk: 
• angol két tanítási nyelvő osztály, 

• általános tantervő – módszertani osztály, 
• ének – zene irányultságú osztály, 

• mővészeti irányultságú osztály, 
• német nemzetiségi két tanítási nyelvő osztály, 
• német nemzetiségi nyelvoktató osztály, 

• emelt szintő angol irányultságú osztály (5-8 évfolyam), 
• matematika-informatika irányultságú osztály (5-8 évfolyam), 

• természettudományi irányultságú osztály (5-8 évfolyam). 
 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenység 
 

Célunk: A tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedı teljesítményeinek, 
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e 
tevékenység támogatása az iskolán kívül is.   
Feladataink: 

• német anyanyelvő országokban (pl. Ausztria, Németország) való nyelvtanulás szülıi 
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tehervállalás függvényében 

• angol anyanyelvő országokban való nyelvtanulás szülıi tehervállalás függvényében 
• nyelvi táborokon való részvétel szülıi tehervállalás függvényében 

• a tanulók felkészítése a tanulmányi versenyekre, pályázatokra  
• a tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök megszervezése 
• középiskolára felkészítı tanfolyamok szervezése 

• lehetıség biztosítása számítógép-kezelıi bizonyítvány megszerzéséhez 
• sportklubokkal közös felkészítés a versenyekre 

• nyilvános szereplési, megmérettetési lehetıségek és a tanulói alkotások bemutatása  
• városi és iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken fellépés 

Tanórán kívüli tevékenységek: 
• Házon belül lebonyolított tantárgyi versenyek. 
• Megyei, országos versenyekre készítjük fel a tanulóinkat (tantárgyi versenyek, 

sportversenyek) 
• Rendszeresen részt veszünk különbözı tantárgyak esetében országos levelezı 

versenyeken (pl: matematikából kiemelkedı eredményeket érnek el tanulóink). 
• A város társadalmi egyesületei által egy-egy kiemelt témával kapcsolatos 

versenyeken is indítják tanulóinkat. 
• Rendszeres résztvevıi vagyunk a Budaörsi Katasztrófavédelmi Központ 

versenyeinek. 
• A pest megyei csecsemıgondozó és balesetvédelmi versenyre a védını készíti fel a 

tanulókat. 
• A középiskolai felvételik eredményességéhez járulnak hozzá a felvételi elıkészítı 

foglalkozások magyarból és matematikából. 
• A tananyaghoz kapcsolódó múzeumi kiállítások, tárlatok, színházlátogatások 

megtekintése az érdeklıdés felkeltését kívánja elısegíteni. 

• Az iskolában magyar és német nyelvő énekkar is mőködik a jó hangú tanulók 
fejlesztésére. 

• A német néptánc oktatása elsı évfolyamtól felmenı rendszerben történik. 

• A sportolási lehetıségek az utóbbi években jelentıs mértékben növekedtek a tanulók 
számára. Az iskola hozzájárul a tornaterem biztosításával az ELITE kosárlabda 
egyesület, a Labdarúgó Akadémia, illetve a Diák Sportkör mőködéséhez. 
 

Múzeumi, könyvtári és mővészeti elıadáshoz, kiállításokhoz kapcsolódó foglalkozások. 
Egy-egy tantárgy néhány kiegészítı anyagának feldolgozásának teljesítését 
szolgálják a különféle közmővelıdési intézményekben, illetve mővészeti 
elıadásokon tett csoportos látogatások, múzeumi- színházlátogatások, múzeumi 
foglalkozások. A részvétel önkéntes, ha költségekkel jár, a felmerülı költségeket a 
szülıknek kell fedezniük. 

Iskolai könyvtár. A könyvtári tanórákon kívül a tanulók tanulását, önképzését a tanítási 
napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. Az iskola biztosítja, hogy a könyvtár 
minden tanítási napon látogatható legyen. 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók 
igényei alapján elızetes megbeszélés után lehetıséget biztosítunk arra, hogy az 
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iskola létesítményeit, eszközeit (pl. sportlétesítmények, internet, stb.) a tanulók - 
tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

 
II.1.3. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY Ő (TANULÁSI KUDARCNAK KITETT) 

TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍT İ PROGRAM 
 

A tanulási nehézséggel küzdı gyermekek joga, hogy különleges gondozás keretében 
állapotának megfelelı pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdıdıen, hogy a nevelési 
tanácsadó megkeresésére a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
megszületett. 
Fejlesztı pedagógusaink és logopédusunk a tanulási problémák korai feltárását, és a 

korrekciós tevékenység minél korábbi megkezdését az elsı osztály elején felvett 
diagnosztikai szőrések segítségével tervezik megoldani. 
A vizsgálat az olvasás, írás, matematika tanulásához nélkülözhetetlen részképességeket 
méri fel. Feladata, hogy támogassa mindazokat az elsısöket, akik valamely 
részterületen elmaradást mutatnak. 
A csoportos vizsgálat eredményeinek értékelése után az átlagon alul teljesítı 
gyerekekkel megismételjük a teszteket. Az egyéni helyzetben is alulteljesítı tanulók 
vizsgálatát folytatjuk más, szükség szerinti képességvizsgálatokkal, amivel lehatároljuk 
a lemaradás helyét és mélységét. Az egyéni vizsgálatokat minden esetben meg kell, 
hogy elızze a szülık engedélyének megszerzése. 
A diagnózis felállítása után kezdıdik el a kiszőrt gyerekekkel az egyéni vagy 
kiscsoportos korrekciós munka, amely a tananyag elsajátítását alapozó részképességek 
fejlesztését jelenti. 

A második és a következı évfolyamokon szükség szerint végzünk szőrıvizsgálatokat. 
Ezek eredményei alapján, valamint a nevelési tanácsadó és/vagy a szakértıi bizottság 
szakvéleménye alapján állítjuk össze a korrekciós csoportokat, készítjük el az egyéni 
fejlesztési terveket. 

Az alsó tagozaton a szülı kérésére az igazgató engedélyével a súlyos részképesség 
zavarban szenvedı gyermeknek lehetısége van a Napraforgó tagozaton az integrált 
nevelésre. 

A tanulási nehézséggel, valamilyen részképesség zavarral küzdı gyermekeknek 
lehetıséget kell biztosítani a szakvélemény alapján, hogy képességeiknek 
megfelelı tankönyvcsaládhoz tartozó tankönyvekbıl, differenciáltan 
tanulhassanak egyéni képességeiknek, vagy fejlettségüknek megfelelı 
követelményekkel. 

Az elsı évfolyamon az olvasás és írás tanítása - a diszlexia és diszgráfia megelızésére - az 
elemzı-összetevı olvasástanítási módszert alkalmazva, Meixner Ildikó 
tankönyvcsaládja segítségével történik. 

Leendı elsıs tanulóink szülei választhatják az irányultság nélküli osztályt: 
ahol az anyanyelvi órákon különös figyelmet kell fordítani az alapkészségek 

kialakítására, fejlesztésére, egyéni képességekhez igazodó tanulásszervezéssel, 
e cél elérése érdekében emeltük meg a 4. évfolyamon minden osztályban a 

matematika órák számát, 
a 6-8. évfolyamon is megnöveltük a matematika tantárgyét heti egy-egy órával. 
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További, tanórán kívüli  pedagógiai tevékenységek: 

• Egyéni fejlesztés, 1-4. évfolyamon- szükség szerint; 
• Egyéni képességekre szabott fejlesztı kiscsoportos foglalkozások; 

• Órarendbe beépített és/vagy tanórán kívüli egyéni fejlesztés a minısítés alól 
felmentett tanulók részére, alsó-felsı tagozaton, Ktv. 30. § (9), 52 § (7), (11) c); 

• Logopédiai foglalkozások; 

• Ha az 1-4. évfolyamra járó tanuló eredményes felkészülése azt szükségessé teszi – a 
Ktv. 52. §-ának (7), valamint a (11) c) pontjában meghatározott idıkeret terhére – 
lehetıvé kell tenni, hogy legalább heti két alkalommal egyéni foglalkozásokon 
vegyen részt. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a tanköteles tanuló a 
tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt ugyanazt az évfolyamot második, 
vagy további alkalommal ismétli; 

• A 7. és 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elısegítésére, a sajátos 
nevelési igényő tanulók részére egyéni fejlesztı foglalkozást szervezünk szükség 
szerint. A felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülı igények és az iskola 
lehetıségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelıtestülete 
dönt 

Iskolánkban fejlesztı pedagógus és logopédus dolgozik. Sajátos nevelési igényő tanulóink 
száma évrıl-évre nı, a tanulók jelentıs százaléka kimarad a fejlesztésbıl, ezért hátrányaik 
többszörösen nınek, lemaradnak a tanulásban, továbbtanulási esélyük is csökken.  
 

III.  A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

Az iskola feladatai ellátásának keretei között felelıs a tanulói közösség kialakulásáért és 
fejlıdéséért. A pedagógus e tevékenysége során a szülıkkel együtt végzi nevelı-oktató 
munkáját. A szülı feladata, hogy elısegítse gyermekének beilleszkedését, a közösségi élet 
magatartási szabályainak elsajátítását. 
Feladataink e nevelési területtel kapcsolatosan a tanítási órákon az együttmőködés 
magatartási szabályainak kialakítása, elsajátíttatása.  
Ennek érdekében a közösséget irányító pedagógus legfontosabb feladata a tevékenységek 
tudatos tervezése és folyamatos szervezése.  
Az osztályfınök fontos pedagógiai tevékenysége az osztály egyéni arculatának és 
hagyományainak kialakítása. Az összetartozást erısítı erkölcsi, viselkedési normák, formai 
keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása és ápolása. 
Az önkormányzás képességének kialakítása. A gyermekek életkoruknak, fejlettségüknek 
figyelembe vételével nevelıi segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitőzni, a cél 
elérése érdekében összehangolt módon tevékenykedni, illetve az elvégzett munkát értékelni 
tudják. 
A mővészeti nevelés terén jelentıs a kórus tevékenysége, mely egyben ízlésformáló erı, 
valamint a tehetséggondozás eszköze is. 
Iskolánkban Diákönkormányzat mőködik a tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek 
képviseletére: tanévenként diákközgyőlést hívunk össze, a tanulók tanórán kívüli, 
szabadidıs tevékenységének segítésére, irányítását pedagógus végzi, mőködését a DÖK 
SZMSZ-e tartalmazza. 
További közösségfejlesztı tevékenységek: 
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• Minden tanévben iskolai megemlékezést és ünnepséget tartunk a következı 
alkalmakkor: 1956. október 23-a, 1848. március 15-e, 1849. október 6-a 
évfordulóján, a 8. osztályosok ballagásakor, valamint tanévnyitót és tanévzárót 
rendezünk. 

• Minden évben megemlékezést tartunk október 6-án. 
• Minden ünnepség napján kötelezı az ünneplı ruha. 
• Fontos feladat az iskola névadójának, Széchenyi István emlékének ápolása. Ezt 

szolgálja az évenkénti rendezvénysorozat, a Széchenyi-napok melynek keretében 
versenyek, vetélkedık, Széchenyi-kupa, egyéb sportvetélkedık zajlanak. 

• Részt veszünk a város Nemzetiségi Karácsonyán, valamint Német Nemzetiségi 
Napon, rendezvényeken (Márton napi megemlékezésen és a Kitelepítés 
emléknapján.) 

• A jeles napokhoz kötıdı népszokások megismertetése az iskola közösségével 
(bemutatók, kiállítások, stb.) a mővészeti, valamint a német nemzetiségi osztályok 
szervezésében. 

• Karácsonyi vásárt rendezünk. 
 

A délutáni közösségfejlesztı programok elıkészítése, lebonyolítása az osztályfınökök, 
pedagógusok kötelezı óraszámába beszámítható: Ktv. 52. § (7), 53. § (2) b)-d), Ktv. 1. sz. 
melléklet, Harmadik rész II. 6. 
A szabadidı szervezı munkája intézményünkben igen kívánatos lenne, ezt indokolja 
létszámunk nagysága, feladataink sokszínősége is. 
 

IV.  A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS 
FELADATOK 

 
Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége 
A problémamegelızı gyermekvédelem egyik legfontosabb "jelzı intézménye" az iskola. A 
gyermekek életük jelentıs részét itt töltik. A viselkedésükben, hangulatukban történı 
változás, fejlıdésük minden hibája, zavara megjelenik, mint tünet, amit a jó szemő 
pedagógusnak észre kell vennie, és keresnie kell a tünet mögött meghúzódó okokat. 
Az iskola minden pedagógusának alapfeladata, hogy közremőködjék a gyermek- és 
ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlıdését veszélyeztetı körülmények 
megelızésében, feltárásában, megszüntetésében. 
Az ifjúságvédelmi felelıs feladatai: 

• a veszélyeztetett, hátrányos helyzető gyermekeket kiszőri, nyilvántartja; 
• a veszélyeztetı tényezıket feltárja; 
• a gyermekeket figyelemmel kíséri az osztályfınökök együttmőködésével, szükség 

esetén a gyermek érdekében intézkedést kezdeményez; 
• a gyermekvédelmi problémával küzdı tanulók szüleinek megnyerése külsı segítı 

intézmények szolgáltatásainak, támogatásainak igénybevételére; 
• állandó és kétoldalú kapcsolatot tart, együttmőködik a Gyermekjóléti Szolgálattal, a 

HÍD Családsegítı Szolgálattal és gyámügyi hatóságokkal, jegyzıi 
gyerekvédelemmel; 

• szükség szerint családlátogatásokat végez az osztályfınökkel, illetve a 
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családgondozóval együtt;  

• speciális szakemberek széleskörő bevonása, (gyermekorvos, védını, 
iskolapszichológus, fejlesztı pedagógus, családgondozó, stb.); 

• az eltérı helyzető és eltérı szükséglető gyermekek célzott, speciális kezelése, 
foglalkoztatása, fejlesztése, megfelelı életszemlélet kialakítása, osztályfınök - tanár 
– szülı együttmőködésével; 

• széleskörő tájékoztatást ad a különféle támogatásokról (gyermekvédelmi támogatás, 
segélyek étkezési kedvezmények, stb.) 
 

A gyermekvédelemmel kapcsolatos további pedagógiai feladatok, tevékenységek, 
melyben minden pedagógusunk közremőködik: 

• az indulási hátrányok csökkentése, 
• felzárkóztató foglalkozások, tehetséggondozó foglalkozások, 
• differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

• a pályaválasztás segítése, 
• személyes és egyéni tanácsadás (tanulónak, szülınek), 

• egészségvédı és mentálhigiénés programok szervezése (l. egészségnevelési 
program), 

• családi életre nevelés, 

• napközis és tanulószobai foglalkozások, 
• az iskolai étkezési lehetıségek, 

• az egészségügyi szőrıvizsgálatok: iskolaorvos, védını, 
• a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidıs 

tevékenységek, l. még a közösségfejlesztés feladatait) 
 

V. A NAPKÖZI ÉS TANULÓSZOBA 
 

A napközis, illetve tanulószobai foglalkozásokat (5-8. évfolyamon a szülık igénye szerint 
indítjuk) feladata elsısorban, hogy segítsen a tanulási nehézségekkel küzdı gyermekeknek a 
tanulásban, valamint eszköze lehet a tehetséggondozásnak is. Mőködésének feltételei az 
iskola SZMSZ-ében, a Házirendben, valamint a Napközis házirendben találhatók. 
A napközis tevékenység az iskola nevelı-oktató munkáját kiegészíti, lehetıségeivel 
színesíti, a szabadidı hasznos eltöltésének egyik legfontosabb területe. A napközis nevelı 
munkáját át kell hatnia a szeretetnek, türelemnek és a gondoskodásnak.  
A napközis tevékenység céljai, feladatai: 

• A tanterv, a tananyag, a pedagógiai program ismeretében a tanulók életkori 
sajátosságainak figyelembevételével a foglalkozási tervben fogalmazódik meg. 

• A nevelés, oktatás és szabadidıs tevékenységek biztonságos, balesetmentes 
körülmények között zajlanak. 

• Lehetıvé tesszük, hogy a tanuló megismerje az egyes tantárgyak eredményes 
tanulásának technikáját, gyakorolja az önálló szóbeli és írásbeli tanulás módszereit, a 
helyes értékelést, önértékelést és önellenırzést. Motiváló tanulási környezet 
biztosításával segítjük az élethosszig tartó tanulás igényének felkeltését. 

• A tanuló képessé váljon munkáját, szabadidejét eltervezni, megszervezni, beosztani. 
Fel tudja mérni, hogy milyen feladat elvégzését képes felelısen vállalni. A 
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kulcskompetencia területek közül a tanulás-tanítása kompetencia mentén. 

• A csoportvezetık szoros kapcsolatot tartanak az osztálytanítókkal, szaktanárokkal, 
gyermekvédelmi felelıssel és a gyermekek képességeinek ismeretében, nyújtanak 
segítséget a tanuláshoz. 

• Ha a csoportvezetı a gyermekek tanulmányi munkájában, vagy magatartásában 
problémát észlel, akkor a szülıben, kollégáiban, gyermekvédelmi felelısben, 
valamint az iskola pszichológusában partnert találva, megoldást keres. 

• A csoportvezetı kölcsönös bizalmat alakít ki a tanulókkal és a szülıkkel, valamint 
tapintatosan kezeli a tanulók egyéni vagy családi problémáit. 

• Kiemelt feladatunk, hogy helyes irányba kössük le a gyermekek energiáját. 
Megtanítjuk ıket, a szabadidı igényes és hasznos eltöltésére. Ennek érdekében 
tartjuk fontosnak a szülıkkel való kapcsolattartás fejlesztését, és a jól bevált 
hagyományok továbbvitelét. 

• Kulturált viselkedési, étkezési szokások kialakítása, gyakoroltatása. 

• A zaklatott, túlhajszolt életmód velejárója a rendszertelen táplálkozás. A táplálkozás 
ahelyett, hogy élvezetes, megtervezett napirendi pont lenne a családok életében, 
kapkodva végrehajtott, kevés eszközzel elfogyasztható egyhangú táplálékfelvétellé 

silányul. 
• Az átlagos magyar étkezési szokások miatt sok a túlsúlyos és – sajnos – egyre több 

az alultáplált fiatal. Az iskolai étkezés milyensége és mennyisége ezért kiemelt 
figyelmet kell, hogy kapjon. A kulturált étkezés lehetıségének biztosítása pedig 
nevelımunkánkat segíti. 

• Az iskola tágas, világos ebédlıvel és melegítı konyhával rendelkezik, a tanulóknak 
több mint 60%-a veszi igénybe az iskolában ebédelés lehetıségét. Az étkeztetés 
szervezésével igyekszünk biztosítani a kellı idıt az ebéd elfogyasztására. (Ezirányú 
törekvésünk sajnos nem mindig tud megvalósulni, az órarenddel való egyeztetés 
nehézségei, olykor lehetetlensége miatt.) 

• Az ebédet szállító vállalkozót közbeszerzési eljárás keretében választjuk ki. A 
kiválasztás szempontjai között – az ár mellett – kiemelt szempont az egészséges 
táplálkozásra való törekvés (az alapanyagoknak és az adalékanyagoknak az 
egészséges táplálkozás követelményeit szem elıtt tartó megválasztása), és az a 
lehetıség, hogy a heti étlap összeállításában a pedagógusok részt vehetnek. 

• Intézményünk diétás ételt tud biztosítani a rászoruló (lisztérzékeny, tejérzékeny, 
diabetes betegségben szenvedı) gyermekeknek. 

• Szülıi kérésre vállaljuk az otthon elkészített, megfelelı módon csomagolt (zárt 
edényben tárolható, melegíthetı) étel mikrohullámú sütıben történı melegítését. 

• Konyhánk minden tekintetben megfelel az elıírt higiéniai követelményeknek. A 
konyha állapotát, az étel minıségét, az ételkezelés módját napi rendszerességgel 
ellenırizzük. 

• Az iskolai büfét szerzıdéses jogviszonyban vállalkozó mőködteti. A büfé kínálata 
megfelel az egészséges táplálkozás követelményeinek. A szerzıdés rögzíti a 
választékba való beleszólásunk jogát. 

 
A napközis szabadidıs tevékenységek formái: 
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Napirend, munkarend írása, annak betartása és betartatása. 
Tehetséggondozás és egyéni fejlesztés kiscsoportos foglalkozások keretében. 
A tanulók beszédkészségének, szókincsének, olvasási készségének és szövegértésének 
fejlesztése. A délutáni foglalkozások szervesen kapcsolódnak a délelıtti munkához; 
kiegészítik, elmélyítik, az egyes gyerekek szükségleteihez igazítják a foglalkozások 
tartalmát, módszereit. 
Csoportközi és klubfoglalkozások: 

• természetjárás, sportfoglalkozás, 

• zenehallgatás, 
• ismeretterjesztı filmek megtekintése, 
• dráma, mesék feldolgozása 

• nemzeti hagyományok ápolása, népi gyermekjátékok, 
• játékos logikai feladatok megoldása, társasjátékok, 

• kézmőves foglalkozás, rajzprogram, 
• könyvtárlátogatás, 

• sakkfoglalkozás 
• színházlátogatás, 
• kiállítások, vásárok rendezése és megtekintése, 

• kulturált környezet kialakítása, környezetvédelem, szelektív hulladékgyőjtésben való 
részvétel. 

A napközi biztosítja a tanulóknak a napi minimum 45 perces szabadban töltött szervezett és 
kötetlen játékot. 
 

VII.  HÁTRÁNYOS HELYZET ENYHÍTÉSE 
 

VII.1. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍT İ TEVÉKENYSÉGEK 
 
Iskolánk minden pedagógusa közremőködik a tanulók fejlıdését veszélyeztetı körülmények 
feltárásában, megszüntetésében. A szülıket és a tanulókat rendszeresen tájékoztatjuk az ıket 
érintı kérdésekrıl, értesítjük a szülıket, ha gyermekük jogainak megóvása, vagy 
fejlıdésének elısegítése érdekében intézkedést tartunk szükségesnek. 
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs segíti a pedagógusokat, kiemelten az osztályfınököket 
a tanulók fejlıdését veszélyeztetı körülmények feltárásában, megszüntetésében. 
A hátrányos szociokulturális helyzető tanulók felzárkóztatása a tanítási órákon és a napközis 
csoportokban differenciálással valósul meg, valamint tanórán kívüli kiscsoportos és fejlesztı 
foglalkozások, illetve tantárgyi korrepetálások szervezésével. 
A felsı tagozaton rendszeresen szervezünk drog- és bőnmegelızési programokat, 
foglalkozásokat, ezek színterei fıként az osztályfınöki órák. 
A szociális juttatások lehetıségeirıl a szülıi értekezleteken, fogadóórákon, 
családlátogatáson tájékoztatást nyújtunk annak érdekében, hogy a rászoruló tanulók minél 
hamarabb segítségben részesüljenek. 
A szociális hátrányok enyhítése érdekében kiemelten kezeljük a tankönyv támogatási 
rendszerben rejlı lehetıségeket. 
Diákétkeztetéssel kapcsolatos kedvezmények ismertetése, igénylése. 
Szoros kapcsolatot tartunk a Polgármesteri Hivatallal és a Gyermekjóléti Szolgálattal. 
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További pedagógiai tevékenységek  

• a nevelık és tanulók segítı, személyes kapcsolatai, 
• a szülık, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése, 

• szükség szerinti családlátogatások, 
• felzárkóztató foglalkozások, 

• a napközis, és tanulószobai foglalkozások 
• egyéni fejlesztési órák, 
• a könyvtár és az iskola más létesítményeinek csoportos használata, 

• a pályaválasztás irányítása és segítése. 
A szociális hátrányokkal küzdı tanulóknál ki kell alakítani az igényes szórakozás igényét: e 
célt segítik elı a színház- és múzeumlátogatások, farsangi mulatságok, diákprogramok 
rendezése az iskola épületében. A szervezési feladatok ellátásához szabadidı szervezı, 
valamint pedagógiai asszisztensek alkalmazása szükséges. 
 
VII.2. EGYÉB HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍT İ TEVÉKENYSÉGEK 
 
A gyógypedagógiai nevelés egészét átható habilitációs, rehabilitációs nevelés célja a sajátos 
nevelési igényő tanulók szocializációja, eredményes társadalmi integrációja. 
A gyógypedagógiai nevelés és oktatás területén differenciált eljárásokkal, tartalmakkal és 
oktatásszervezési megoldásokkal, terápiákkal kell alkalmazkodni a tanulók között meglévı 
nagyobb eltérésekhez. A képességfejlesztésben hangsúlyosan jelen kell lennie a közvetlen 
érzéki tapasztalatoknak, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. 
A fejlesztés, a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók 
korrigálására, kompenzálására, az eszközhasználat fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a 
tanulási technikák elsajátítására, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetés 
képességének megtanulására irányul. 
Sajátos nevelési igényő és BTM-es tanulóink mellett a Napraforgó tagozaton, a többségi 
osztályokba járó gyermekek nevelésére-oktatására is lehetıség nyílik rájuk szabott nevelési 
és helyi tantervvel. Ezt nevezzük fordított integrációnak. 
 
A gyógytestnevelésrıl. A mozgásszervi betegségek – a ma élı emberek, ezen belül a 
fiatalok nagy részének, sajnos évrıl évre egyre többnek – keserítik meg az életét. A kezdeti 
„ez csak hanyagtartás” több tanulónál a mozgásszegény életmód általánossá válása – és 
egyéb okok miatt idıvel – sajnos legtöbbször már iskolai tanulmányaik idején vagy 
befejezésekor, súlyos, sokszor irreverzibilis gerinc deformitásokká válhatnak.  
 
 
A mozgásban gátolt, gyakran igen nagy fájdalmakkal is együtt járó deformitásban szenvedı 
fiatalnál – betegségével törvényszerően fellépı lelki károsodások – számos, kedvezıtlen 
személyiségjegy kialakulását is eredményezhetik. Iskolánkban fı állású gyógytestnevelı 
tanár mőködik, de kiemelt feladata minden pedagógusnak, hogy odafigyeljen tanítási órákon 
a gyermekek testtartására és együttmőködve a szülıkkel, segítse a program megvalósítását. 
A 2. évfolyamos tanulóinknak úszásoktatást szeretnénk szervezni. 
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VIII.  A SZÜLİK, TANULÓK ÉS PEDAGÓGUSOK EGYÜTTM ŐKÖDÉSÉNEK 
FORMÁI 

 
Az értékközvetítésben a szülık a legfontosabb partnereink. A szülıkkel fenntartott 
kapcsolatunkban legfontosabb: 

• Megismertetni ıket az általunk elsıdleges fontosságúnak tekintett értékekkel. 

• Tiszteletben tartani azt a jogukat, hogy gyermekeiket minden körülmények között 
védjék. 

A tanuló, a szülı és a pedagógus az iskolai nevelı-oktató munka folyamatának három 
egymásra utalt, azonos érdekő szereplıje. Az együttmőködés alkalmazkodási képességet, 
empátiát, bizalmat, fegyelmet és sok türelmet kíván mindhárom féltıl. 
A szülık egyrészrıl mint a „szolgáltatás” megrendelıi határozott elvárásokkal fordulnak az 
iskola (pedagógusok) felé, másrészrıl partnerkapcsolatot kell kialakítaniuk gyermekük 
pedagógusaival, hogy a nevelımunkában igazi társakként dolgozhassanak. 
A szülıknek a pedagógusokhoz való viszonyát annak a tudatnak kell áthatnia, hogy a szülı a 
gyermek legjobb ismerıje, mindig jót akar neki, érte egész életén át felelısséggel tartozik. 
Joga van (sıt, kötelessége) gyermeke mellett kiállni, benne bízni, érte szót emelni. A szülı 
az iskolaválasztással a pedagógust nevelıtársává fogadja. Ennek minden konzekvenciáját, 
felelısségét viselnie kell, pontosan tudnia kell, hogy ez mire kötelezi és mit tesz lehetıvé 
számára. 
 
A tanulókat az iskola életérıl, az iskolai munkatervrıl, illetve az aktuális feladatokról az 
iskola igazgatója, a DÖK vezetıje és az osztályfınökök tájékoztatják: 

• az igazgató legalább évente egyszer a diákközgyőlésen, valamint a DÖK 
vezetıségének ülésén, valamint az iskola honlapján keresztül, 

• a DÖK vezetıje havonta egyszer a DÖK vezetıségi ülésén, 
• az osztályfınökök folyamatosan az osztályfınöki órákon. 

 
A tanulót és a tanuló szüleit fejlıdésérıl, egyéni haladásáról a pedagógusok folyamatosan 
(szóban, illetve az üzenı-tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. 
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyénileg, illetve 
választott képviselıik, tisztségviselıik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 
nevelıkkel, a nevelıtestülettel. 
 
A szülıket az iskola egészének életérıl, az iskolai munkatervrıl, az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója és az osztályfınökök tájékoztatják: 

• az igazgató félévente egyszer a szülıi munkaközösség választmányi ülésén, 
• szülıi fórumok keretében, 
• iskolai hirdetıtáblán, 

• tájékoztató szórólapokon, 
• az osztályfınökök folyamatosan a szülıi értekezleteken. 

 
A szülık és pedagógusok együttmőködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

• szülıi értekezletek; 

• rendkívüli szülıi értekezletek, 
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• fogadóórák, 

• családlátogatások (szükség esetén, ill. a szülık igénye szerint), 
• pályaválasztási szülıi értekezlet, 

• nyílt tanítási napok, 
• írásbeli tájékoztatások 

• az iskola honlapján közzétett információk 
 

Az elızı pontokban foglaltakat és egyéb közös fórumok idıpontját az iskolai munkaterv 
évenként határozza meg. 
A szülık kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 
választott képviselıik, tisztségviselıik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 
nevelıtestületével. 
 
A nevelıtestület szervezetei 
Az iskolában mőködnek iskolai szintő szakmai munkaközösségek, melyek tevékenységét a 
Közoktatási törvény és az iskolai SZMSZ határozza meg. 
Az iskolában mőködnek még évfolyamszintő munkaközösségek az alsó tagozaton. 
A nevelıtestület átadhat jogköröket a szakmai munkaközösségeknek, pl.: 
az intézmény éves munkatervének elkészítése, 
tantárgyfelosztás elfogadása elıtti véleményezése. 
 
Az iskolavezetés 
A pedagógusoknak folyamatos és részletes tájékoztatást ad iskola életérıl, rendszeres 
munkaértekezleteket tart, gondot fordít a pedagógiai szakmai színvonal javítására (szakmai 
napok, továbbképzések) is. 
Elkészíti a továbbképzési tervet az érintettek bevonásával, az iskola helyi tanterve által 
meghatározott szükséglet és a kollégák igényeinek egyeztetésével. 
Támogat minden olyan tevékenységet, amely az iskolai tartalmi munka fejlesztését 
biztosítja: pl. konferenciák, tanfolyamok, pályázatok, team munka, a pályázatokon való 
részvételt és az új kezdeményezéseket. 
 
 
 
 

IX.  ÁLTALÁNOS TANTERV Ő OSZTÁLY CÉLJAI ÉS FELADATAI 
 

Ebben az osztályban az általános tanterv szerint folyik az oktatás.  Nagy hangsúly kerül a 
kulcskompetenciák (pl.: szövegértés, matematikai kompetenciák) fejlesztésére, alkalmazható 
tudás megszerzésére. Kiemelt szerepet kap a gyerekek tevékenykedtetése, az egyéni 
fejlıdéshez  való igazodás, a differenciált oktatás, változatos módszerek, munkaformák 
alkalmazása.  A szülık  igénye és az iskola lehetısége szerint van mód heti 1-2 órában angol 
vagy német nyelv tanulására, csatlakozó órában vagy szakköri formában. 
Amikor valakinek a kompetenciáját szeretnénk fejleszteni, az a célunk, hogy 
cselekvıképessé tegyük egy olyan világban, amelyrıl nem tudjuk elıre, milyen konkrét, 
specifikus cselekvéseket fog igényelni. A legfontosabb kompetenciánk éppen a tanulásra, a 
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tanulás megtanulására és a tanulás folyamatos fenntartására – erre különösen hangsúlyt 
fektetünk - való képességünk. 
 

X. MŐVÉSZETI IRÁNYULTSÁG CÉLJAI ÉS FELADATAI 
 

A mővészeti irányultságú osztályokban folyó nevelés alkalmat ad az érdeklıdı és fogékony 
növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különbözı szakterületeken való 
jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés figyelembe veszi az életkorra jellemzı 
fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklıdésére, tehetségére építve alakítja 
készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 
Lehetıséget ad az egyetemes kultúra, az európai mőveltség, a nemzeti, népi hagyományok, 
értékek átadására és az értékmegırzés formáinak kialakítására. Alapvetıen nem 
mővészképzés folyik, hanem a zene és egyéb mővészetek iránti szeretetet, 
befogadóképességet kell fejleszteni az emberkékben. Tudjuk, hogy minden gyerek nyitott a 
környezeti hatásokra. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt a nyitottságot kihasználva egy 
kulturáltabb, érzékenyebb nemzedék nıjön fel. Pedagógusaink igen nagy önállóságot 
kapnak ahhoz, hogy elsısorban játékosan formálják a tanulók személyiségét, fejlesszék 
szépérzékét és kitartó munkára ösztönözzék ıket. 
Mővészeti irányultságú osztályainkban nemcsak a gyerekek tanulmányi fejlıdése a cél, 
hanem az is, hogy ki tudja magát fejezni, merjen és tudjon önmaga lenni, valamint 
nagymértékben fejlıdjön együttmőködési készsége. Fontos törekvésünk a bizalom, mások 
iránti tisztelet, megbecsülés, empátia, önmegvalósítás és belsı aktivitás fejlesztése, 
erısítése. 
 

XI.  AZ ÉNEK-ZENE IRÁNYULTSÁG CÉLJAI ÉS FELADATAI 
 

Cél 
Az ének-zene tantárgy ismeretei a zenén alapulnak! Tehát minden zenei megismerés forrása 
az éneklés, illetve zenehallgatás, maga a zene. A zenei anyagból tanuljuk, vonatkoztatjuk el 
a zenei ismereteket, hasznosítjuk a zene írásával, illetve a zene olvasásával (kottaolvasás), s 
így új ismeretek, új zenei anyag birtokába jutunk. 
 
Az egész zenetanulás folyamata, annak különbözı láncszemei egymással szoros 
kölcsönhatásban is állnak.  
Zenei ismeretünk (stílusismeretünk) kihat a képességek fejlıdésére, illetve a fejlett 
készségek (dallami, ritmikai, formai, harmóniai) magasrendő stiláris érzékenységet 
hordoznak. Minden zenei ismeret konkrét zenébıl táplálkozik, csak zenei példából, hangzó 
zenébıl magyarázható! 
Minél változatosabb, szebb, életkoruknak megfelelı énekes anyagot tudunk hozni 
növendékeinknek, annál eredményesebben, hatékonyabban tanítunk! (vezetjük ıket a zene 
felé!) 
Feladat 
A különbözı, tantervben szereplı témák egymáshoz viszonyított aránya igen szembetőnı. 
Az olvasás-írás, mint a zenei megismerés eszköze szerepel az 5.-8. osztályban, míg az 
alsóbb évfolyamokban az a célunk, hogy növendékeink az írás-olvasás birtokába jussanak az 
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alapvetı készségek elsajátításával. 
A cél megjelölését fontosnak éreztük, mert így világosan látjuk, mit akarunk megvalósítani 
egy-egy évfolyamban, mi a célunk az énekléssel, és mi a zenehallgatással, stb. 
A módszer azt a képességfejlesztı munkát takarja, mely a tartalomban szereplı mővek 
elsajátításához hasznos gyakorlati tanács lehet. Természetesen itt teljességre nem 
törekedhettünk. Természetesen, - bizonyos metodikai alapelvek figyelembevételével — 
ehhez mindenki bıven hozzátehet a saját elgondolásaiból, zenei mőveltsége, pedagógiai 
érzéke, fantáziája, egyénisége, vérmérséklete szerint. 
Miután a tartalom általában többféle stílust hordoz a magasabb évfolyamokban, ezért a 
tartalomban szereplı valamennyi stíluskörben külön-külön törekedtünk a célok és 
követelmények megfogalmazására. 
Az értékelés a készségfejlesztésben állandóan jelenlévı, az egyén fejlıdését követı, és 
mindig a korábbi szinthez mért, ahhoz igazodó újabb ismeret vagy készség elsajátításának 
szintjét méri. 
Tehát a differenciált foglalkozás, illetve foglalkoztatás egy osztályon belül magától 
értetıdik, hiszen a gyengébb képességő növendék csoportos feladatban erısödik meg” az 
egyéni szerepléshez, míg jobb képességő társa a meglévı ismeretek új zenei anyagban 
történı alkalmazásában, illetve reprodukálásában jeleskedhet. 
Követelmények 
A tanterv a Kodály Zoltán elképzelései alapján Magyarországon évtizedek óta sikeresen 
mőködı ének-zene tagozatos iskolák szakosított tantervének többletkövetelményeit 
tartalmazza. 

• Magasabb szintő jártasság az éneklésben, a halláskészségben. 
• A zenei írás-olvasás készségszintő alkalmazása a zenei reprodukciós képesség terén. 

• A zeneértı és -érzı képesség fejlesztésében a zenei stílusjegyek korokra jellemzı, 
biztonságos meghatározása és alkalmazása a Zenei elıadásban. 

• Az énekkari munka a tanterv szerves része, lehetıség szerint már az alsóbb 
évfolyamoktól kezdve. 
 

Sajátos megközelítés  
A tanterv Kodály Zoltán nemzetnevelı zenepedagógiai elvei alapján közelít a zene, mint 
egyetemes kultúrkincs felé, a zenei anyanyelv, az éneklés, mint zenei alaptevékenység és a 
közösségi élmények segítségével. Megkülönböztetett figyelmet szentel a zenei írás—olvasás 
elsajátításának, mely a zenei megismerés alapja. Kiemelt fontossággal kezeli még a 
zenehallgatás és az alsóbb évfolyamokban az improvizáció területét. 
 
Feltételek és a továbbhaladás feltételei 
Egészséges énekhang, természetes ritmusérzék. Tekintettel a gyorsabb elırehaladásra, amit 
az emelt óraszám biztosít, a magasabb évfolyamon belépıknek kívánatos a megfelelı zenei 
elıképzettség, ami adott esetben az elızı évfolyam követelmény szintjének megfelelı 
ismereteket jelenti. 
A tanterv speciális eszközigénye: 
Egyéni eszközök: hangjegyfüzet, ritmuskirakó, filckirakó, (alsóbb évfolyamokon). 
Osztályterem eszközei: zongora vagy pianínó, hangjegytábla, audiovizuális eszközök (rádió, 
magnetofon, lemezjátszó, televízió, videó lejátszó, CD-lemezjátszó, CD-olvasó, írásvetítı). 
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A zenehallgatási anyagban felsorolt zenemővek hangzó anyaga. 
 

XII.  A NEMZETISÉGI NÉMET NYELV OKTATÁSÁRÓL 
 

Iskolánkban a nemzetiségi német nyelv oktatásának nagy hagyományai vannak. Budakeszin 
jelentıs számban élnek német ajkú családok, ezért lehetıvé tettük, hogy a gyermekek elsı 
osztálytól kezdve tanulhassák szüleik, nagyszüleik, távolabbi ıseik anyanyelvét. 
Tapasztalatunk szerint nem csak a német nemzetiséghez tartozó családok íratják be 
gyermeküket a nemzetiségi német nyelvet tanuló osztályokba, hanem sok más is, akik élve a 
törvény adta lehetıséggel, kihasználják, hogy gyermekük már az elsı osztálytól kezdve 
intenzíven tanulhatja a német nyelvet. 
 
Alapelvünk szerint a különbözı hátterő családból származó tanulók oktatása és nevelése 
nehezebb és összetettebb tanári feladat, melynek azonban felkészültebb, a mai világban 
erkölcsileg és érzelmileg is biztosabban eligazodó, gazdagabb, kiteljesedettebb fiatalság a 
gyümölcse. 
 
A nemzetiségi német oktatás elsıdleges feladata, hogy a tanulók a tanterv szerinti 
ütemben elsajátítsák a német nyelvet és megismerjék a német anyanyelvő országok és a 
magyarországi németek történelmét, kultúráját és hagyományait. Közvetett cél az európai 
kulturális értékek felmutatása és beépítése az iskola egészének életébe. 
Feladatunk még a német nyelv-, német nemzetiségi ország- és népismeret magas 
színvonalon történı oktatása.  
Az eredményesség érdekében a német órákat 20 fı felett csoportbontásban tanítjuk, a felsı 
tagozaton, szükség esetén tudásszínt alapján osztjuk be a tanulókat. 
2004. szeptemberétıl bevezettük a német nemzetiségi osztályok számára a német néptánc 
tanítását felmenı rendszerben.  
 
Tárgyi feltételeink is megfelelık céljaink eléréséhez. A nyelvórákat nagyrészt a német 
szaktantermekben tartjuk. A szükséges audiovizuális és informatikai eszközök 
rendelkezésünkre állnak. A segédeszközök, szótárak, térképek és oktatótáblák frissítése 
folyamatosan napirenden van. 
 
Céljaink megvalósítására nemcsak a tanítási órák keretében törekszünk, hanem igyekszünk 
minél több alkalmat megragadni, ill. teremteni, hogy tanulóink a német nyelvet és kultúrát 
saját közegében tapasztalhassák meg: 

• a nyolcadik évfolyamon lehetıséget biztosítunk tanulóinknak, hogy tudásukat 
alapfokú nyelvvizsga szintő vizsgán mérjék fel 2008 májusától. 

• bekapcsolódunk a hagyományırzésbe 
• az iskolai ünnepeket német szokások szerint is megünneplünk (ádvent, karácsony, 

farsang, húsvét) 
• a városi német nemzetiségi rendezvényekbe is bekapcsolódunk, mősorokat mutatunk 

be (Márton nap, Nemzetiségi nap, Kitelepítés emléknapja) 
• igény szerint - amennyiben a szülık vállalják az utazás költségeit- utazást 

szervezünk nyelvgyakorlás céljából osztályainknak Ausztriába és Németországba. 
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• német nyelvi (teszt, írásbeli, szóbeli), és német nyelvő elıadóversenyeken vesznek 
részt tanulóink jó eredménnyel. 
 

XIII.  NEMZETISÉGI NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELV Ő OKTATÁSRÓL 
 

Mivel elsı osztályban a német nemzetiségi nyelv oktatására megnıtt az igény, a német 
önkormányzattal egyeztetve, meghirdettük a német nemzetiségi két tanítási nyelvő osztályt 
is. 
A beiskolázás elıtt a pedagógusok az óvodában megismerkednek a gyermekkel és játékos 
foglalkozásra hívják ıket az iskolába. 
Fı feladatuk a következı:  
Fı feladatunk a két tanítási nyelvő oktatás során hatékony kommunikatív nyelvtudás 
biztosítása mindkét nyelven szóban és írásban. Egyaránt fontos az anyanyelv és az idegen 
nyelv fejlesztése. További feladatunk a célnyelven történı tantárgytanulás révén olyan 
tanulási stratégiák kialakítása, amelyek a középiskolai fokon is segítik a tanulókat. Célunk, a 
többnyelvőség és a különbözı kultúrák értékeinek megalapozása, elfogadtatása. 
Alapelveink szerint alsó tagozaton a készségtárgyak, a környezetismeret, a hon-és 
népismeret tantárgyakat, felsı tagozaton a történelem, a természetismeret/földrajz, a 
készségtárgyakat, esetleg modultárgyakat, a hon és népismeret tantárgyakat, illetve azok egy 
részét oktatjuk német nyelven. 
Egyéb feladataink, célkitőzéseink és alapelveink megegyeznek a nemzetiségi német nyelvet 
oktató osztályokkal. 
 
 

XIV.   AZ ANGOL, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK CÉLJA 
 

A magyar-angol két tanítási nyelvő program bevezetésének indoklása  
Az Iskola vezetısége és Tantestülete az európai oktatáspolitikával összhangban járt el, 
amikor Az irányultság bevezetésérıl döntött. 1995 március 31-én az európai oktatási 
miniszterek tanácsa kimondta, hogy mindenki számára lehetıvé kell tenni az anyanyelvén 
kívül még két közösségi nyelven való kommunikáció képességét is: „Három közösségi 
nyelv birtoklása elengedhetetlen feltétel az EU polgárai számára ahhoz, hogy 
profitálhassanak a nagy, határok nélküli piac tényébıl”, valamint: „A nyelvek birtoklása az 
Európához való tartozás érzését erısíti”1 
Az iskola Pedagógiai programja az angol, mint idegen nyelv oktatását is célul tőzi ki, mivel 
a kétnyelvő program célnyelve az angol nyelv. Mivel speciális oktatási formáról, célnyelven 
folyó tantárgyoktatásról van szó, ezért az idegen nyelv oktatásának a célja eltér a 
hagyományos rendszerő programokétól. A heti 5 bontott órában történı nyelvoktatás célja 
elsısorban az, hogy megalapozza a célnyelvi tanulást, és ahhoz kellı segítséget nyújtson. 
Biztosítson alkalmat a nyelvi formák bemutatására és gyakorlására oly módon, hogy építsen 
a célnyelven tanult tantárgyak anyagára is. A célnyelv, mint idegen nyelv tanulása a nyolc 
évfolyamon végig folyik, ezáltal is segítve a nyelvelsajátítás, illetve a felsı tagozaton a 
tudatos nyelvtanulás folyamatát. Ebben a speciális oktatási formában az idegennyelv-tanulás 
hozzájárul az idegen nyelven történı fogalomalkotás, gondolkodás kialakításához is.  

                                                           
1  White Paper Dukumentum 
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A négy alapkészség közül legerıteljesebben a hallott és olvasott információk megértésére 
kell törekedni. Az évek során azonban a produktív készségek (beszéd és írásbeli 
kifejezıkészség) is egyre hangsúlyosabban jelennek meg a célok között. A nyelvtanulás 
végsı célja esetünkben az, hogy a tanulók a célnyelvet a kommunikáció eszközeként 
legyenek képesek használni magyar, anyanyelvi, és harmadik nyelvő beszélıkkel egyaránt. 
Alapelveink szerint a magyar nyelv és irodalom, illetve az angol, mint idegen nyelv 
tanórákon kívül minden tantárgy tanítása két nyelven történik. Az iskola magyar 
pedagógusai mellett a Szılıtı Kétnyelvő Oktatási Alapítvány angol anyanyelvő oktatói 
pedagógiai asszisztensként a tantárgyi tartalmak angol nyelvi közvetítésére hivatottak. Az 
iskolában az angol anyanyelvő pedagógusok délutáni fejlesztı foglalkozások és közösségi 
programok (kirándulások, táborok, rendezvények) során is hozzájárulnak gyermekeink 
autentikus forrásból való angol nyelvi fejlıdéséhez. 
Feladatunk a két tanítási nyelvő oktatás során hatékony kommunikatív nyelvtudás 
biztosítása mindkét nyelven szóban és írásban. Egyaránt fontos az anyanyelv és az idegen 
nyelv fejlesztése. További feladatunk a célnyelven történı tantárgytanulás révén olyan 
tanulási stratégiák kialakítása, amelyek a középiskolai fokon is segítik a tanulókat. Célunk, 
hogy a célnyelv és az azt anyanyelvként beszélı pedagógusok magas óraszámban való 
jelenléte járuljon hozzá a tanulók attitőd- építéséhez, amely a többnyelvőséget, 
többkultúrájúságot értéknek tekinti. 
 
Tárgyi feltételeink is megfelelık céljaink eléréséhez. Angol nyelvő könyvtárunkat 
folyamatosan bıvítjük. 
Céljaink megvalósításához közösségi programjaink (angol nyelvi tábor, rendezvények) is 
nagyban hozzájárulnak. 
Tevékenységformák, tartalmak 
Az idegen nyelv tanítása során az elsı négy évfolyamon olyan tevékenységformákat 
célszerő használni, amelyek segítik a nyelvelsajátítást. Alsó tagozatban nem tanítunk 
formális nyelvtant és nyelvtani fogalmakat. A készségek közül elsısorban a szóbelieket 
fejlesztjük. Az olyan tevékenységformák a legcélszerőbbek, amelyek a 6-10 év közötti 
gyermek tanulásához legjobban alkalmazkodnak. Ilyenek a manipulatív, az érzékszerveket 
igénybevevı, a mozgásos tevékenységek, játékok, sıt, egyszerőbb kísérletek, és egyéb 
kreatív munkaformák. Fontos szerep jut az autentikus tananyagoknak (mesék, versek, 
énekek, mondókák). A mesehallgatás, versmondás tipikusan az életkorhoz jól kapcsolható 
tevékenységek, melyek a tanulók érzelmi és morális fejlıdésére is pozitívan hatnak. A téma-
és tartalomközpontú nyelvtanulás éppen azért lehet hatékony ebben az életkorban, mert az 
egyik tárgyban megszerzett ismeret segíti a másik tárgyat, valamint, mert holisztikus 
személyiségfejlıdést tesz lehetıvé.  
A felsı tagozatban a legfıbb tevékenységformák között az autentikus, gyermekirodalmi 
anyagok felhasználása mellett egyre nagyobb súllyal jelennek meg a gondolkodási készséget 
fejlesztı feladatok. A nem formára, hanem tartalomra koncentráló nyelvtanulás egyik 
jellemzıje, hogy tág teret ad a gondolkodási készségek (párosítás, sorba rendezés, 
osztályozás, hipotézis-felállítás, stb.) felhasználásának, problémamegoldó feladatok során át. 
Természetesen a felsı tagozatban már megjelenik a formális nyelvtan-tanítás is, azonban 
ezen belül is érdemes számítani a tanulók logikai készségére, következtetéseire. Törekedni 
kell arra, hogy a tanuló olvasóvá váljon a célnyelven is, és képes legyen információk 
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szerzésére ezen a nyelven.  
Arra is törekedni kell, hogy a tanulók megfelelı tanulási stratégiákat alakítsanak ki, 
melyeknek birtokában saját tanulásuk fölött bizonyos autonómiát szereznek. Segítsük abban 
ıket, hogy a nekik megfelelı legjobb tanulási formát megtalálják. Ennek egyik módja, ha 
olyan kreatív feladatokat kapnak, amelynek során például ık készíthetnek feladatokat, 
teszteket társaik számára. 
Tevékenységformák az ellenırzés során 
A célnyelvi tantárgytanulás ezeken kívül olyan feladatok elé is állítja a tanulót, hogy 
bizonyos tantárgyi szakszókincset el kell sajátítania. Ennek helye részben az idegennyelv-
óra, részben a célnyelvi tantárgyi óra. Az ellenırzés során érdemes figyelembe venni, hogy 
nem elszigetelt szavakat, kifejezéseket kérünk számon, hanem ezek értı használatát, ezért ha 
lehet, mindig kontextusba ágyazva történjék a szavak ellenırzése. Általában, az ellenırzés 
ugyanolyan változatos formákban mehet végbe, mint a bemutatás és gyakorlás.  
Az alsóbb évfolyamokon fıleg szóbeli formában ellenırizzük a tanulók tudását, fokozatosan 
bevezetve az írásbeliséget. A felsı tagozaton is célszerő kerülni a ’hagyományos’ nyelvtani 
feladatokat (transzformálás, fordítás, kiegészítés).  
 
Ezek helyett igyekezzünk kellı kihívást jelentı feladatokkal mérni a tudást. Törekedjünk 
arra, hogy a tanulók képesek legyenek a maguk és egymás munkáját is ellenırizni, ezáltal is 
gyakorolni az autonóm tanulási formákat. 
 

A továbbhaladáshoz szükséges szintek meghatározása 
Mivel nem az idegennyelvi óra az egyetlen, amelynek során a tanulók a célnyelvet 
használják, így nem célszerő külön követelményeket felállítani. Ebben az oktatási formában 
nem lehet konkrétan meghatározni, hogy mely nyelvi elemet sajátítja el a tanuló a 
nyelvórán, és melyet a célnyelvi tantárgyórán. Éppen az a cél, hogy ezek a tudások ne 
váljanak külön a tanuló fejében, hanem integrálódjanak.  
 

XV. EMELT SZINT Ő ANGOL NYELVI IRÁNYULTSÁGÚ OSZTÁLY (5-8. 
ÉVFOLYAM) CÉLJA 

 
Célok és feladatok 
Elsıdleges célunk, hogy tehetséges tanulóink - anyagi lehetıségekre való tekintet nélkül - 
tanulhassák az angol nyelvet emelt óraszámban. Ezzel a szülıi elvárásoknak is eleget 
teszünk, hiszen felmérések igazolták, hogy komoly igény van az angol nyelv intenzívebb 
módon való oktatására.  
További feladatunk a Közös Európai Referenciakeret elvárásainak megfelelı nyelvtudás 
átadása, az, hogy tanulóink komoly alapokkal rendelkezve, felkészülten hagyják el az 
általános iskolát. 
Fontosnak tartjuk a gyermek életkorának megfelelı, használható nyelvtudás átadását.  A 4 
alapkészség fejlesztésén belül (írás, olvasás, hallás és beszéd) a legnagyobb hangsúly a 
beszédre kerül, ezt követeli meg a kommunikatív nyelvoktatás. Ennek kulcsa a motiváció 
fenntartása, a gyerekek sikerélményhez juttatása értelmes munkával.  
Lényeges, hogy esetleges nyelvi hibáikat maguk vegyék észre és javítsák, hiszen csak így 
válhatnak autonóm nyelvtanulókká.   
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Megvalósítás 

• 5. évfolyamtól kezdve a gyerekek heti 5 órában, megfelelı létszám esetén 
csoportbontásban tanulják a nyelvet. 

• A diákok olvasási igényeinek kialakítása és fejlesztése érdekes, könnyített vagy 
eredeti illusztrált szövegek olvastatásával. A témakörök felölelik a tanterv egyéb 
tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem önmagáért használjuk, hanem 
információszerzésre, illetve információfeldolgozásra. 

• Nyelvi vetélkedıket szervezünk.  
• Angol nyelvi klub keretében az adott ország kulturális értékeivel, hagyományaival, 

ünnepeivel, földrajzával (Nagy-Britannia, Amerikai Egyesült Államok) ismertetjük 
meg tanulóinkat. 

• Igény esetén, -amennyiben a szülık vállalják az utazás költségeit- Nagy-Britanniát 
felfedezı utat szervezünk.  
 

Követelmények. 
A diákoknak el kell jutniuk a nyelvtanulási stratégiák olyan szintő használatához, melyek 
lehetıvé teszik számukra az osztályterem falain kívüli idegen nyelvi hatások (filmek, zene, 
tévémősorok, újságok) hasznosítását és az irányított önálló haladást. Nyolcadik osztály 
végére nyelvtudásuk eléri azt a mérhetı szintet, mellyel képesek ismert témakörökben 
idegen nyelvő információt megérteni és adni, interakciókban sikerrel részt venni.  
 Képes legyen a tanárral és társaival a célnyelven együttmőködni a nyelvórai feladatok 
megoldásában. Tisztában van a nyelvtanulás részterületeivel (beszédkészség, olvasásértés, 
szókincs, stb.), kialakult, továbbfejleszthetı nyelvtanulási stratégiái vannak. Kialakul az 
igény benne, hogy az osztálytermen kívüli idegen nyelvi hatásokat (tévémősorok, újságok, 
stb.) is megpróbálja hasznosítani önálló haladása érdekében. 
 

XVI.   A MATEMATIKA-INFORMATIKA IRÁNYULTSÁGÚ OSZTÁLY (5-8 . 
ÉVFOLYAM) CÉLJAI 

 
Örökérvényő igazság, hogy a jó iskola az életre nevel. Tehát arra, ami fontos az életben. A 
jól képzett, jól felkészült, a változásokhoz alkalmazkodni tudó fiatalok nélkül az új 
lehetıségek kihasználatlanok maradnak. 
Az Európai Unió tagjaként komoly versenyre kell felkészítenünk a tanulókat, hiszen csak az 
alkalmazható tudással lehet érvényesülni. Ezért, és a szülıi kéréseknek is eleget téve egy 
matematika- informatika irányultságú osztály indítását tervezzük. 
Közvetlen célunk diákjainkat felkészíteni az ECDL Start vizsgára, olyan tudást biztosítani, 
hogy 7-8. osztályos tanulóink - nem kötelezı jelleggel - képesek legyenek a vizsgamodulok 
megszerzésére. 
Tervezett tevékenységek: 

• Szakórák tartása az informatika teremben (segítségnyújtás kollégáknak) 
• Szakórák támogatása számítógépes tananyagokkal (Interaktív táblára készített 

anyagok) 

• A tanulók által készített prezentációs anyagok CD-re írása, könyvtári tárolás (saját, 
intézményi multimédiás lexikon) 
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• Az iskolaújság diákok által készített legyen 

• Az iskolai dekoráció számítógépes támogatása 
• Osztály honlapok készítése, iskolai honlap megújítása 

• Szülık bevonása honlap készítésbe, technikai feltételek megteremtésébe, nagyszülı-
unoka számítógép kezelıi verseny 

 
Tehát minél több gyerekmunka órákon, iskolaújságban, honlapon, a falakon az 
osztálytermekben, iskolai rendezvényeken. A számítógép használata nem cél, hanem 
eszköz! 
 
Megvalósítás 
Az iskola számítógépes ellátottsága kielégítı, tárgyi feltételeit folyamatosan igyekszünk 
bıvíteni, pályázatokon, szülıi segítséggel stb. 
 
Az eredményesség érdekében 15 fı felett csoportbontásban tanítjuk a tárgyat. A hatodik 
évfolyamon a plusz 1 óra informatika oktatás, ami a matematikai-logikai feladatokra, késıbb 
pedig a programozásra fektet hangsúlyt. Az irányultságra járó tanulók hardver ismeretekbıl 
is többet kapnak. 
Céljaink megvalósítására nemcsak az órakeretekben törekszünk, hanem az informatikát az 
iskolai és otthoni munka szerves részévé igyekszünk tenni. 
Ezek szerint az ünnepélyek, programok számítógépes támogatása, dokumentálása, 
iskolaújság készítése éppúgy feladatunk, mint a versenyekre való felkészítés. (Pest Megyei 
Alkalmazói Verseny, Alföldi Regionális Számítástechnikai Verseny.) 
Szeretnénk a napi gyakorlattal is találkozni egy-egy számítástechnikai cégnél Kürt, IBM, 
Microsoft stb. 
 

XVII.  A TERMÉSZETTUDOMÁNYI IRÁNYULTSÁGÚ OSZTÁLY (5-8. 
ÉVFOLYAM) CÉLJAI 

 
A természetismeret vizsgálódásának tárgya a természet megfigyelésén, az összefüggések 
vizsgálatán túl az ember és a természet dinamikus kapcsolata, a természet és a humán 
környezet egymásrautaltsága. Az irányultság lehetıséget nyújt a természettudományos 
tárgyak iránt erısebb kötıdést érzı tanulóknak évfolyamonként, a kötelezı óraszámon kívül 
plusz egy órában ismereteik elmélyítésére. 
 
Célok 

• A foglalkozásaink során lehetıséget, teret és élményhelyzeteket kínáljunk ahhoz, 
hogy tanítványaink megszeressék a természetet és ez környezetük védelmére 
késztesse ıket. 

• A kulcskompetenciákhoz kapcsolódó képességek fejlesztése elı, vizsgáló, elemzı és 
összehasonlító módszerekhez kapcsolódó képességek fejlesztése, a kommunikációs 
kultúra kialakítása, a természettudományos gondolkodás kialakítása. 

• Az egészséges életmódra nevelés: az egészséget megırzı szokások elsajátíttatása, a 
szokások értelmének és az egészségkárosító hatásoknak a megismertetése, az 
egészséges életmód tevékeny kialakítása. 
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Megvalósítás 
Természetismeret, földrajz, fizika, kémia órák, szakköri foglalkozások és erdei iskolák 
keretében:  

5. évfolyamon:  természetismeret ....................... 3 óra, 2+1 
6. évfolyamon:  természetismeret ....................... 3 óra, 2+1 
7. évfolyamon:  földrajz ...................................... 2 óra, 1+1  
8. évfolyamon:  fizika ......................................... 2 óra, 1,5+0,5 
  kémia ........................................ 2 óra, 1,5+0,5 
 
 
 
 

XVIII.  A GYÓGYPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG NEVELÉSI TERVE 
(NAPRAFORGÓ TAGOZAT) 

 
Iskolánk vezetése és irányítása alatt mőködnek a sajátos nevelési igényő tanulókat ellátó 
osztályok. Budakeszin a gyógypedagógiai nevelésnek hagyománya van, az elsı osztályt 
1964-ben szervezték, azóta folyamatos az oktatás.  
A Tanulási Képességet vizsgáló Szakértıi Rehabilitációs és Gyógypedagógiai 
Szakszolgálati Központ javaslata alapján vesszük fel tanulóinkat. Szükség esetén kontroll 
vizsgálatokat végeznek. Megbízásuk alapján intézményünk régóta körzeti feladatokat is ellát 
(Páty, Budajenı, Perbál, Telki, Nagykovácsi, Budapest körzetében). 
 
Célunk: a tanulásban akadályozott és értelmében akadályozott tanulók szocializációja, 
eredményes társadalmi integrációja. 
 
Fı feladatunk a körzetünkbe tartozó sajátos nevelési igényő gyermekek iskolai nevelése-
oktatása, képességfejlesztése, a habilitáció, a rehabilitáció, az általános mőveltség alapozása 
az életkornak és egyéni képességeknek megfelelıen. Emellett iskolánk a szülık igénye 
alapján és az Önkormányzat engedélyével, az 1999/2000. tanévben felvállalta az értelmében 
akadályozott gyermekek tanítását, fejlesztését, integrációját. Oktatásuk a középsúlyos és a 
tanulásban akadályozott tanulók számára kiadott tantervek összevetése alapján készített 
tanmenet szerint folyik, amely figyelembe veszi egyéni fejlıdésüket, illetve ennek korlátait. 
Fontosnak tartjuk, hogy olyan légkört teremtsünk, ahol a gyermek jól érzi magát, hogy teljes 
értékő embernek érezze magát, a különösséget, a másságot is elfogadva. 
Munkánkat a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei 
szabályozzák. 
Iskolánkban a 8. osztályig neveljük növendékeinket, továbbtanulni a budapesti speciális 
szakiskolákba irányítjuk ıket. Ezekben a szakiskolákban képességeiknek, egészségi 
állapotuknak, érdeklıdési körüknek megfelelıen számos szakma közül választhatnak. 
Jelenleg a gyógypedagógiai nevelés-oktatás 1.-8. évfolyamig négy összevont csoportban 
történik. Egy tanulószobás csoportunk is van, ahová minden jelentkezıt felveszünk, ha a 
szülı igényli. Étkezést is minden igénylı számára tudunk biztosítani. Az oktatási feladatokat 
négy gyógypedagógus és egy tanítói diplomával rendelkezı pedagógus látja el (technika 
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szakos). Pedagógusaink munkáját kiegészíti, segíti egy félállású gyógypedagógiai 
asszisztens. 
Tanulóink számára igen fontos az alapismeretek elsajátításán kívül kézügyességük, 
gyakorlati készségük fejlesztése késıbbi beilleszkedésük, munkavégzésük szempontjából.  
A testnevelés tanításához: 1 tornaszobában 4 bordásfal, ugrózsámolyok és padok biztosítják 
a lehetıséget az órák megtartásához. Pályázaton nyert pénzbıl kerti játékokkal felszerelt 
játszóudvar és sportpálya (röplabda, kosárlabda) kialakítása biztosít megfelelı játék- és 
mozgáslehetıséget a gyerekek számára. 
A testnevelés órák mellett évente legalább kétszer 1 hét intenzív úszásoktatást szeretnénk 
szervezni. 
Testnevelés oktatásunk 1 képzett testnevelı és 1 gyógytestnevelı segítségével megoldott. 
Ének tanóráink szintén szaktanári segítséggel folynak. 
Logopédia oktatásban is részesülnek rászoruló tanulóink. Heti 5 órában van lehetıség az 
egyéni fejlesztésre. 
Körzeti versenyeken, vetélkedıkön többször is részt vettek tanulóink, ahol elsı helyezést is 
elértek. Bár a távolságok, az utazás emelkedı költségei sokszor megnehezítik a részvételt, 
folytatni kívánjuk a hagyományokat. 
A környezet és természet szeretetére neveljük tanulóinkat gyakori sétáink, kirándulásaink 
alkalmával (Vadaspark, Arborétum, Széchenyi-hegy, Makkosmária). 
Rendszeresen, évente többször szervezünk múzeum- és színházlátogatást. Táborozásra 
anyagi lehetıségek hiányában csak pályázaton nyert pénzbıl került sor az elmúlt években, 
és az elkövetkezı években is igyekszünk ilyen lehetıséget teremteni. 
Szoros kapcsolatot tartunk az iskola gyermekvédelmi felelısével; a HÍD Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálattal, akik már több gyermekünknek biztosítottak nyári elfoglaltságot, 
táborozási lehetıséget. 
 
Összefoglalva: 
Iskolánk jelenlegi helyzete, felszereltsége: 

• 4 tanterem az alábbiak szerint: 

• 2 tanterem 
• 1 osztályterem és tanulószoba 
• 1 osztályterem és könyvtár (TV) 

• 1 tornaszoba  
• 1 melegítı- és tálalókonyha 

• 1 ebédlı 
• 2 tanulói WC, 1 nevelıi WC 

• mosdó, mely öltözı is 
• 1 zuhanyfülke 
• 1 tanári szoba, és szertár 

 
A helyi tanterv pedagógiai koncepciója 
A Nemzeti alaptanterv a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának is 
alapdokumentuma. İk is ugyanabban a kultúrában, emberi közösségben, társadalomban 
élnek. 
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A Nemzeti alaptanterv alkalmazását A sajátos nevelési igényő tanulók iskolai 
oktatásának tantervi irányelve segíti. Az Irányelv így fogalmaz errıl: „Ezek a tartalmi 
elemek biztosíthatják, hogy minden magyar gyermek beleértve a különleges gondozást 
igénylı sajátos nevelési igényő gyermekek többségét is – elsajátíthassa a kultúra 
leglényegesebb ismereteit, legalább minimális követelményszinten.” 
 
 
A sajátos nevelési igényő gyermekek különleges gondozási igénye: 

• az átlagtól eltérı, nagyobb mértékő differenciálást, 
• a szokásostól eltérı eljárások alkalmazását, 
• kiegészítı pedagógiai szolgáltatások igénybevételét teszi szükségessé. 

 
A különleges gondozási igény oka: 

• az életkori sajátosságok módosulása, 

• az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesése, 
fejletlensége, 

• a lassúbb ütemő és alacsonyabb szintő fejleszthetıség, 

• az iskolába hozott ismeretek szőkebb köre. 
 
Az Irányelv a minimális követelményeket jelentısen módosítja, csökkenti. Egyes mőveltségi 
területek elhagyását, mások egyszerősítését irányozza elı. Kijelöli a sajátos fejlesztés, 
korrekció, habilitáció, rehabilitáció területeit. A tananyagátadás és fejlesztés idıtartamát a 
szokásosnál nagyobb mértékben meghosszabbítja. 
A helyi tantervben, a fentiekben kiemelt elveket szükséges alkalmazni. 
Mivel iskolánkban az érintett tanulócsoportok száma 4, a velük foglalkozó szakemberek 
száma 5, így érthetı módon, a szakterületünkön kidolgozott tantervek adaptálására 
vállalkozhatunk csak. 
Tanulóinkat hosszú évek óta eddig is beiskoláztuk a speciális szakiskolákba. Azt szeretnénk 
elérni, hogy növendékeink ezután is éppúgy megfeleljenek, mint azok a gyermekek, akik 
önálló, csak fogyatékosokat nevelı intézménybıl kerültek ki. Ezért vállaljuk többek közt 
évrıl évre a megyei komplex tanulmányi vetélkedıkön a megmérettetést, hagyománya van a 
kulturális vetélkedıknek is. 
Az enyhe értelmi fogyatékosok között integrált oktatásban részesülı értelmében 
akadályozott gyermekek bizonyos területen igen jól fejleszthetık, képesek az írás-olvasás 
tanulására, ez tükrözıdik az óratervbe vett magas magyar (olvasás-írás) tantárgyi 
óraszámban, az önkiszolgálás óraszámának rovására, mert erre egyáltalán nincs, vagy 
kevésbé van szükség, így lehetséges, hogy enyhe értelmi fogyatékos tanulókkal összevont 
osztályban tanulhassanak. 
Egyéni eltérések miatt fontos a differenciált feladatadás, foglalkoztatás, egyéni és 
kiscsoportos fejlesztés. 
Célok, feladatok 
Tantárgyanként a célok, feladatok, fejlesztendı készségek, képességek, tevékenységek, 
valamint a részletes követelmények pontos megfogalmazása a Fogyatékos tanulók iskolai 
oktatásának tantervi irányelveiben szerepel. 
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Az értékelés rendszere 
Mit értékeljünk? 
A tanuló önmagához mért fejlıdését az ismeretek elsajátítása, a képesség minıségi, 
mennyiségi gyarapodása terén. 
A tanuló szociális képességeinek magatartásának, viselkedésének fejlıdését. 
A tanuló iskolán kívülrıl hozott, az iskolai követelményeken túli tudását, más területen 
megmutatkozó képességét. 
Az értékelés módja: 
A 2. évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló minısítése 
osztályzattal történik.  
Az osztályzattal történı minısítést is kiegészíti alkalmanként a tanuló elımenetelét 
szöveggel kísért tájékoztató. Ez az alábbiakra terjed ki: 

• a legutóbbi értékelés óta mutatott negatív, vagy pozitív fejlıdés,  

• a kiemelkedı fejlıdést vagy hanyatlást mutató területek, képességek, 
• a szociális kapcsolatok fejlıdése vagy magatartási problémák, 

• javaslatok, tennivalók a szülık számára (pl. otthoni gyakorlás módja). 
 

Az év végi értékelést kivéve valamennyit az ellenırzıbe bejegyezve hozzuk a szülık 
tudomására. 
Az érdemjegyek adásának gyakorisága havonta 1-2, a tantárgy óraszámától függıen. 
A leírt értékelési formák mellett más módok is alkalmazhatók (pl. pontozás, vagy bármilyen 
teljesítményhez kötıdı megoldás) a nevelık döntése alapján. 
Az értékelések alapjául a szóbeli feleletek, írásbeli felmérık, témazárók, az önálló órákon 
készített feladatlapok szolgálnak. 
 Az érdemjegyek javításának módjainál a tanulási nehézségek és akadályozottságok miatt, a 
tanulók gyakori egészségi állapotváltozása, romlása és pszichés problémái, valamint a 
szociokulturális háttér összes nehézsége miatt mindig meg kell adni annak a lehetıségét, 
hogy tudásának gyarapodásáról újból és újból számot adjon a tanuló. Egyéni korrekciós 
foglalkozáson pedig a lemaradást, hiányt pótolni szükséges. 
A gyógypedagógusok számára mindenkor az egész személyiség, egyéniség formálása a cél, 
ekkor kell a kiegyensúlyozott, derős légkört megteremteni, de szükséges az igényesség is. 
Tanítványaink számára a rendszeres szóbeli értékelés, az állandó visszajelzés az önbizalom 
legfıbb alapja. Ehhez még hozzájárul az idıszakosan írásban kapott minısítés. 
 
A továbbhaladás feltételei 
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába általában akkor léphet, ha az adott évfolyamra 
elıírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Amennyiben a tanuló egy-egy 
tantárgyban az évfolyam követelményeit nem teljesítette, úgy engedélyt kaphat a 
követelmények két év alatt történı teljesítésére, ha ezt a sérülése, a képesség fejlıdésének 
üteme és a tanuló egészségi állapota indokolja. 
A továbbhaladáshoz, a pedagógiai szakaszokhoz rendelt minimális teljesítményt kell alapul 
venni, valamint az egyes tantárgyak tanterveiben évfolyam szinten meghatározott 
követelményeket szükséges teljesíteni. 
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A tankönyvek kiválasztásának elvei 

• azokat a tankönyveket rendeljük meg elsıdlegesen, amelyek a tantárgyak 
tanterveihez illeszkednek és kézikönyveket is kínálnak, 

• a tankönyv tartalmában, információiban, ábrázolásában a feldolgozás mélységében 
igazodjék a fogyatékos tanulók szükségleteihez, 

• a tankönyvek ne legyenek zsúfoltak, jól olvashatóak, áttekinthetıek legyenek, 
• a tankönyv legyen vonzó, figyelemfelhívó, szép kivitelezéső és idıtálló, 
• a tankönyvekhez munkafüzet is tartozzon, valamint feladatlap a megerısítés, a 

gyakorlás, a tanuló önálló munkáltatása céljából. 
 
A helyi tankönyvcsomagok részét képezik azok a könyvek, amelyek egy-egy helyi 
sajátosságot tükrözı egységhez készülnek. 
 
Taneszköz-szükséglet 
Az eszközellátottságunk jelenleg átlagosnak mondható. Az évek során összegyőjtött készlet 
egy része azonban elavul, elhasználódik, másrészt újabbak jelennek meg, így állandó 
kiegészítés szükséges. Szempontunk az új eszközök megrendelésénél a hatékonyság, 
használhatóság. Szerencsére sok esetben nem a legdrágább a legjobb eszköz. Értékesek 
azok, amelyek vizuális élményt, tapasztalatot nyújtanak (képsorozat, diakép, videofelvétel, 
könyv illusztráció).  
Ugyanilyen fontosak azok, amelyek a tanulók számára is kézbe-vehetı, alakítható, 
elsıdleges tapasztalatszerzésre alkalmas eszközök (pl. technikai szerelıkészletek, 
tanulókísérleti eszközök, mérési eszközök). 
Az eszközök beszerzése folyamatosan történik részben pályázatok segítségével, részben 
fontossági sorrendben az évenkénti beszerzésre, felújításra fordítható keretbıl. 
Az alábbiakban felsorolt eszközök listáját a „Funkcionális taneszközjegyzék” alapján 
állítottuk össze: 

• Faliképek – életközösségek 

• Dombor oktatótáblák – anatómia 
• Mikroszkóp – tanulói készlet, metszettel 

• Mechanikai szerelıkészlet 
• Szövıszék 
• Homokasztal, terepasztal 

• Kéttányéros mérleg (5 kg-os) 
• Magyar írók arcképei – sorozat 

• Gyermekenciklopédiák, lexikonok 
• Értelmezı kéziszótár 
• Szinoníma szótár 

• A Föld krónikája 
• A technika krónikája 

• Magyarország (képes album) 
• Az emberi test 
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• Videofilmek 

• magyar 
• történelem 
• osztályfınöki 

• természetism. földrajz, környezetismeret 
• Mővészeti reprodukciók, poszterek 

• Mővészettörténeti diafilmek 
Speciális, fejlesztı eszközök, játékok: 
• Dyslexia prevenciós olvasás-írás tanítási módszer eszközkészlete 

• Téri tájékozódó képesség fejlesztésére alkalmas játék 
• A finommotorika fejlesztésére alkalmas eszköz és játék 
• A gondolkodás fejlesztéséhez logikai lottó, kirakó játékok 
Az értelmében akadályozott tanulók számára: 
• Ajak, nyelv és légzı gyakorlatok eszközei 

• Kommunikációs helyzetgyakorlatokat bemutató audiovizuális eszköz 
• Az elemi gondolkodási funkciók fejlesztését szolgáló speciális eszköz 
• Forma, kiterjedés és a színek egyeztetése) 

 
 
 
 

 
 
 



   
 

 

 
B) HELYI TANTERV 

 

Az alsó tagozat óraterve 
1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 
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Tantárgy\Irányultság 

  B C D F   B C D F   B C D F   B C D F 

Magyar ny. és irodalom 8 8 8 7,5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7,5 7 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

Informatika                               1 1 1 1 1 

Idegennyelv       4,5         5         5   3 3 3 5,5 3 

Környezet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Ének 1 1 2,5 1 1 1 1 2,5 1 1 1,5 1 2,5 1 1,5 1 1 2,5 1 1 

Rajz 1,5 2 1 1 1,5 1,5 2 1 1 1,5 1,5 2 1 1 1,5 1,5 2 1 1 1,5 

Technika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kötelezı 19,5 20 20,5 23 19,5 19,5 20 20,5 24 19,5 20 20 20,5 24 20 22,5 24 24,5 26 23,5 
Néptánc   1 1       1 1       1 1       1 1     

Dráma   1         1         1         1       

Német népismeret       0,5         0,5         0,5         0,5   

Német néptánc       0,5         0,5         0,5         0,5   

Szabadon vál. 2 2 1 1 0 2 2 1 1 0 2 2 1 1 0 2,5 2 1 1 0 
Összes 21,5 22 21,5 24 19,5 21,5 22 21,5 25 19,5 22 22 21,5 25,5 20 25 26 25,5 27 23,5 
                     
1. évfolyamon a d osztályban a nemzetiségi német nyelv óráiból 0,5 órát átcsoportosítunk a 4. évfolyamba. 
1. évfolyamon a d osztályban magyar nyelv és irodalom óráiból 0,5 órát átcsoportosítottunk a 4. évfolyamba. 
2. évfolyamtól kezdve a c ének-zene irányultságú osztályban 2 óra/hét karének 
A szabadon válaszható órakeret az irányultsággal rendelkezı osztályoknál kötelezıen választható órakeret. 
A kötelezıen választható tanórai keretrıl a tanulót és a szülıt írásban tájékoztatjuk.  
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A felsı tagozat óraterve 
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
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    A B C D E     A B C D E     A B C D E     A B C D E 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

Történelem, ember és t., etika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Nemzetiségi német ny. és irod.           5             5             5             5   

Idegen nyelv 3 3 5 3 3   3 3 3 5 3 3   3 3 4 5 4 4   4 3 4 5 4 4   4 

Matematika 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 

Informatika 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Természetismeret 2 2 2 2 2 2 3 1,5 2 2 2 2 2 3                             

Fizika                             1,5 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 

Biológia és egészségtan                             1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 

Kémia                             1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 

Földrajz               1             1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1 1 

Rajz, mozgókép és médiaism. 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1 1 1 1 1 

Technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Testnevelés, tánc, nnt 2,5 3 3 3 3 3 3 2,5 3 3 3 3 3 3 2,5 3 3 3 3 3 3 2,5 3 3 3 3 3 3 

Osztályfınöki 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Kötelezı 22,5 23,5 25 24,5 24,5 25 24,5 22 23,5 25 24 25 25,5 24,5 24,5 28,5 29,5 29 30,5 29,5 29 24,5 28 29 28,5 30 29 29 

Hon- és népismeret   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5                             

Egészségtan 6.                 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5                             

Tánc és dráma   0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5   0,5   1   0,5 0,5       0,5             0,5       

Német népismeret           1             1             1             1   

Választható tanórai keret 5 1 1 1,5 1 2 1 5 1,5 1 2 1 2,5 1,5 7,5 0 0 0,5 0 1 0 7,5 0 0 0,5 0 1 0 

Tanuló összes órája 27,5 24,5 26 26 25,5 27 25,5 27 25 26 26 26 28 26 32 28,5 29,5 29,5 30,5 30,5 29 32 28 29 29 30 30 29 

                             
A szabadon válaszható órakeret az irányultsággal rendelkezı osztályoknál kötelezıen választható órakeret 
A kötelezıen választható tanórai keretrıl a tanulót és a szülıt írásban tájékoztatjuk. 

 



 43

 
 

 

Német nemzetiségi kéttannyelvő 
Felsı tagozat 

     

  
5. 

évfolyam 
6. 

évfolyam 
7. 

évfolyam 
8. 

évfolyam 
Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Történelem 2 2 2 2 

Történelem 1 1 1 1 
Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 
Matematika 4 4 4 4 

Természetismeret 1 1     

Természetismeret 1 1   

Fizika     1 1 

Kémia     1 1 
Biológia és egészségtan     1 1 

Földrajz     1 1 
Ének-zene 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ének-zene 0,5 0,5 0,5 0,5 
Rajz 1 1 1 1 
Technika és életvitel 1 1 0,5 0,5 

Informatika 0,5 0,5 0,5 0,5 
Népismeret 0,5 0,5 0,5 0,5 
Landeskunde 0,5 0,5 0,5 0,5 
Testnevelés 2 2 2 2 
Német néptánc 1 1 1 1 

Osztályfınöki 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes 26 26 27,5 27,5 

Német nyelven tartott órák 12,5 12,5 13 13 

 
 

  

Német nemzetiségi kéttannyelvő 
Alsó tagozat 

     

  
1. 

évfolyam 
2. 

évfolyam 
3. 

évfolyam 
4. 

évfolyam 
Olvasás 4,5 4,5 4 3,5 
Írás 3 1     

Nyelvtan   2,5 3 3 

Fogalmazás     1 1 

Német nemzetiségi nyelv 4 5 5,5 5,5 
Matematika 4 4 4 4 

Környezetismeret 1 1 1 1 
Ének-zene 1 1 1 1 
Rajz 1 1 1 1 
Technika 1 1 1 1 
Testnevelés 2,5 2,5 2,5 2,5 
Német néptánc 1 1 1 1 

Német népismeret 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes 23,5 25 25,5 25 
Német nyelven tartott 
órák 12 13 13,5 13,5 
     
Az 1. évfolyamon a nemzetiségi német nyelv és irodalom óráiból 1 órát 
átcsoportosítottunk a 3. és 4. évfolyamba. 
Az 1. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom óráiból 0,5 órát 
átcsoportosítottunk a 4. évfolyamba. 
A 3. évfolyamon a német nemzetiségi osztályokban az ének tantárgyból 
átcsoportosítottunk 0,5 órát a német népismeret számára. 
Az 1-4. évfolyamon a rajz tantárgyból átcsoportosítottunk a német népismeret 
számára. 



   
 

Német nemzetiségi nyelvoktató 
Alsó tagozat 

     

  1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 
Magyar ny. és ir. 7,5 8 8 7,5 

Matematika 4 4 4 4 

Informatika       1 

Idegen nyelv 4,5 5 5 5,5 

Környezet 1 1 1 2 

Ének 1 1 1 1 

Rajz 1 1 1 1 

Technika 1 1 1 1 

Testnevelés 3 3 3 3 

Német népism. 1 1 1 1 

Német néptánc 1 1 1 1 

Összes 25 26 26 28 
Csoportbontás 4,5 5 5 5 

     
Az 1. évfolyamon a nemzetiségi német nyelv és irodalom óráiból 0,5 órát 
átcsoportosítottunk a 4. évfolyamba. 

Az 1. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom óráiból 0,5 órát 
átcsoportosítottunk a 4. évfolyamba. 

A 3. évfolyamon a német nemzetiségi osztályokban az ének tantárgyból 
átcsoportosítottunk 0,5 órát a német népismeret számára. 

Az 1-4. évfolyamon a rajz tantárgyból átcsoportosítottunk a német 
népismeret számára. 
 

Német nemzetiségi nyelvoktató 
Felsı tagozat 

     

  
5. 
évfolyam 

6. 
évfolyam 

7. 
évfolyam 

8. 
évfolyam 

Magyar nyelv és 
irodalom 4 4 4   
Történelem és etika 2 2 2,5   
Nemzetiségi német 5 5 5   
Német népismeret 1 1 1   
Matematika 4 4 4   
Informatika 1 1 1   
Természetismeret 2 2     
Fizika     2 1,5 
Biológia és egészségtan     1,5 2 
Kémia     1,5 1,5 
Földrajz     1,5 1,5 
Ének-zene 1 1 1 1 
Rajz 1,5 1,5 1 1 
Technika 1 1 1 1 
Testnevelés 3 3 3 3 
Német néptánc 1 1 1 1 
Osztályfınöki 1 1 0,5 0,5 
Hon- és népismeret 0,5 0,5     
Egészségtan   0,5     
Tánc- és dráma 0,5 0,5     
Összes 28,5 29 31,5 14 
Csoportbontás 7 7 8 8 

  
 
 
 
 
 



   
 

Angol két tanítási nyelvő irányultság 

alsó tagozat óraterve 

 

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

Tantárgy KT BK KT BK KT BK KT BK 

Magyar ny. és irod. 8 8 8 8 7,5 8 7,5 8 

Angol nyelv 5 5 5 5 5 5 5 5 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 

Informatika               1 

Környezetismeret 1 1 1 1 2 2 2 2 

Ének-zene 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 

Rajz 1 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Technika 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés 2 3 2 3 3 3 3 3 

Szabadon választható 1   1   1   1   

Összesen 24 24,5 24 24,5 26,5 26 26,5 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angol két tanítási nyelvő 
felsı tagozat óraterve 

 

Évfolyam 
5. 

évfolyam 
6. 

évfolyam 
7. 

évfolyam 8. évfolyam 

Tantárgy KT  BK KT BK KT  BK KT BK 
Magyar nyelv és 
irodalom 4 4 4 4 4 4 4 4 

Történelem 2 2 2 2 2 2 2 2 

Angol nyelv 5 5 5 5 5 5 5 5 

Matematika 4 4 4 4 3 4 3 4 

Természetismeret 2 2 2 2         

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

Kémia         1,5 1,5 1,5 1,5 

Biológia és egészségtan         1,5 1,5 2 2 

Földrajz         1,5 1,5 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1,5 1,5 1 1 1 1 1 

Rajz és mozgóképismeret 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 2 2 

Technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1 1 

Informatika 0 1   1 1 1 1,5 1 
Hon- és népismeret 
civilizáció 0,5 0,5 0,5 1         

Ember és társ ism, etika         1 1     

Testnevelés 2,5 3 2,5 3 2 3 2 3 

Tánc- és dráma 0,5 0,5 0,5 1         

Osztályfınöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kötelezı 25 27 25,5 27,5 28,5 30 29 30,5 

Csoportbontás                 

Választható tanórai keret 2   2   1,5   1,5   

Tanuló összes órája 27 27 27,5 27,5 30 30 30,5 30,5 



   
 
 

I.  AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK, 
KÖTELEZ İ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK ÉS AZOK 

ÓRASZÁMAI 
Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezı tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik 
az oktatás: 

Tanév Évfolyam 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
2010/2011 NH NH NH NH NH NH NH KH 
2011/2012 NH NH NH NH NH NH NH NH 

 

KH  = az 1997-es NAT, és az oktatási miniszter által kiadott kerettanterv alapján, 2001-ben 
felülvizsgált és elfogadott helyi tanterv 
NH = a 2003-ban kiadott NAT, és az OM által 2004-ben megjelentetett kerettanterv 
alapján felülvizsgált és elfogadott helyi tanterv. 
A NAT mőveltségterületeinek megjelenése a tantárgyak rendszerében 
Tantervünk a NAT valamennyi mőveltségterületének - alsó tagozatra meghatározott - 
fejlesztési tartalmait belefoglalja az óratervünkben szereplı tantárgyak rendszerébe. A 
mőveltségterületek és a tantárgyak megfeleltetését az alábbi táblázat mutatja. 
 

Tantárgyak A NAT mőveltségi területei 
 Magyar nyelv és irodalom  Magyar nyelv és irodalom 

 Ember és társadalom 
 Mővészetek: Dráma és tánc 
 Informatika (Könyvtári informatika) 

 Matematika  Matematika 
 Informatika  Informatika 
 Idegen nyelv   Élı idegen nyelv 
 Környezetismeret  Ember a természetben 

 Ember és társadalom 
 Ének-zene  Ének-zene 

 Ember és társadalom 
 Rajz  Vizuális kultúra 
 Technika és életvitel  Életvitel és gyakorlati ismeretek 

 Ember és társadalom 
 Ember a természetben 

 Testnevelés és sport  Testnevelés és sport 
 
Az iskolában az egyes évfolyamokon tanított tantárgyakat és azok óraszámait az óraterv 
foglalja össze (1-4., 5-8. évfolyam). 
A tantárgyak tanterveit és követelményeit a 1. sz. melléklet tartalmazza (1-4., 5-8. 
évfolyam). 
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Az iskola helyi tantervében a kötelezı tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai 
és követelményei megegyeznek az OM által 2004-ben kiadott kerettantervben 
meghatározott tananyaggal és követelményekkel, beépítve helyi sajátosságainkat. 
A nemzetiségi német nyelv és német népismereti tanterv tartalmazza a kisebbség 
anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kultúra- és népismereti tananyagot. 
A német nép- és honismeretet önálló tantárgyként tanítjuk:  

A német népismeret tantárgyat a legoptimálisabb esetben a német tanárok tanítják 
minden osztályban csoportbontás nélkül, az 1-4 évfolyamon a nemzetiségi osztályok 
osztályfınökei, az 5-8. évfolyamban a német tanárok, esetleg más szaktanárok. 

Helyi tantervünk tartalmazza: 
A német nemzetiségi nevelésben és oktatásban részt vevı tanulók részére a magyar 
nyelv és kultúra elsajátítását biztosító tananyagot; 
a nemzeti német közösséghez nem tartozó tanulók részére a településen élı német 
nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot. 

A jövıben a következı osztályokat tervezzük indítani, a szülık igényei szerint, 
valamint személyi és tárgyi feltételeink esetén: 

• általános tantervő irányultságú osztály, 
• angol két tanítási nyelvő osztály, 

• ének-zene irányultságú osztály, 
• mővészeti irányultságú osztály, 
• német nemzetiségi osztály, 

• német nemzetiségi két tanítási nyelvő osztály, 
• emelt szintő angol irányultságú osztály (5-8 évfolyam), 

• matematika-informatika irányultságú osztály (5-8 évfolyam), 
• természettudományi irányultságú osztály (5-8 évfolyam). 

Az osztályokat megfelelı létszám esetén indítjuk, folytatásuknak a felsı tagozaton is ez a 
feltétele. 
 

II.  A NÉMET NEMZETISÉGI KÉT TANÍTÁSI NYELVEN TANÍTANDÓ 
TANTÁRGYAK MEGNEVEZÉSE 

 
Elsısorban az alábbi tantárgyakat oktatjuk a kétnyelvő német kisebbségi formában tanuló 
osztályainkban a német kisebbség nyelvén.  
A német nyelven oktatott tantárgyakat - a lehetıségekhez mérten – igyekszünk 
folyamatában megtartani az 1-4., az 5-8., illetve az 1-8. évfolyamon a tanulók 
tanulmányainak idıtartama alatt.  
 
Alsó tagozaton: 

• készségtárgyak (rajz, technika, testnevelés, tánc) 

• ének, környezetismeret (részben) 
• hon- és népismeret 

 
Felsı tagozaton: 

• történelem 
• természetismeret 
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• földrajz 
• készségtárgyak (ének, testnevelés, technika)  

• modultárgyak 
• hon- és népismeret 

 
III.  A NEMZETISÉGI KÉT TANÍTÁSI NYELV Ő, ILLETVE HAGYOMÁNYOS 

NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ OKTATÁSI FORMÁBAN 
TANÍTANDÓ OSZTÁLYOK KÖZÖTTI ÁTLÉPÉS RENDJE, FELTÉTE LEI 

 

A tanuló átlépésére a fent említett egyik oktatási formából a másikba a következı feltételek 
mellett van lehetıség: 

• a szülı írásbeli kérésére a német nyelvet tanító pedagógus és az osztályfınök 
véleménye alapján 

• a német nyelvet tanító pedagógus javaslatára az osztályfınök véleményét figyelembe 
véve a szülı írásbeli beleegyezésével 

• az átlépéshez az igazgató engedélye szükséges, melyrıl a szülıt írásban tájékoztatja 
• az átlépés csak a kérést, javaslatot követı félévkor, illetve tanév kezdésekor 

engedélyezhetı (rendkívüli esetben kivétel tehetı) 
 

A 4. illetve 6. évfolyam befejezésével - ha a nyolc, illetve a hatosztályos gimnáziumba olyan 
létszámban távoznak tanulók, hogy az iskolában átszervezés válik szükségessé – az iskola 
fenntartja magának a jogot, hogy a megfelelı intézkedéseket - a törvényi elıírásokat 
betartva - megtegye.  
 
 A könnyített testnevelés a kötelezı testnevelés órákon folyik. 
A gyógytestnevelés megszervezéséhez 16 fıs csoportonként – az iskola órakeretén felül - 
heti 3 óra áll rendelkezésre, melyet az egy fı állású gyógytestnevelı tanárunk látja el. 
A 243/2003. Kr. értelmében, helyi tantervünkben biztosítjuk az egyes tantárgyak 
sajátosságaihoz igazodva, valamint a tanulók életkorának megfelelı módon, elsajátíthassák a 
fogyasztó védelemmel kapcsolatos ismereteket, felkészüljenek azok gyakorlati 
alkalmazására. 
 Az egyes tantárgyak tantervébe beépítettük, és tanmeneteinkbe beépítjük a 
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tartalmakat. Pl. technika, matematika, fizika, földrajz, 
magyar, biológia, kémia, informatika, történelem, médiaismeret. 
 
Egészség- és környezeti nevelési programjainkba beépítve változatos módszerek 
alkalmazásával teremtjük meg a lehetıségét a gyermekek tudatos fogyasztóvá nevelésének. 
 
Beépítjük tanterveinkbe a helyes közlekedéssel, a társadalmi bőnmegelızéssel, az 
áldozattá válással, a konfliktuskezelı technikákkal, valamint az infokommunikációs 
technológiákkal összefüggı ismereteket, lehetıvé tesszük tanulóinknak, hogy 
felkészüljenek azok gyakorlati alkalmazására. 
Lehetıvé tesszük, hogy tanulóink megismerjék és elsajátítsák a korszerő, a XXI. századnak 
megfelelı természettudományos ismereteket. 
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IV.  AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK É S 
TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 
A pedagógus a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével 
választja meg az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket és más taneszközöket. 
Ktv. 19. § (1) c). 
Iskolánkban a nevelı-oktató munka során a pedagógusok a tananyag feldolgozásához olyan 
tankönyveket, tanulmányi segédleteket használhatnak, amelyeket az oktatási miniszter 
hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. 
A kötelezıen elıírt tankönyvekrıl és taneszközökrıl a szülıket minden tanév elıtt 
(májusban) tájékoztatjuk. Ktv. 44. § (2) 
Tanév közben az alkalmazott tankönyvek, tanulmányi segédletek nem változtathatók, olyan 
tankönyvet, tanulmányi segédletet, és taneszközt nem rendelünk és vásároltatunk a szülıvel, 
amelyet a tanév során nem használunk. 
A kiválasztásnál a következık a szempontjaink: 
Olyan tankönyvcsaládot választunk, amely leginkább megfelel helyi tantervünknek; 
feleljen meg a gyermekek életkori sajátosságainak; 
áruk a szülık számára elfogadható legyen. 

 
V. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI 

 
A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a helyi tanterv követelményeit az 
adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. A tanulók magasabb évfolyamba lépésérıl 
a nevelıtestület dönt. Ktv. 57. § (1), 70. § (4), (5). 
A tanuló az 1. évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a 
tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt 
nem tudta teljesíteni. 
Ezen eljárás érvényes az idegen nyelv tanulásának elsı évében is Ktv 71. § (1). 
Az elsı évfolyamra felvett tanulót, ha egyéni adottsága szükségessé teszi, szakértıi 
vélemény alapján az igazgató mentesíti az értékelés alól, vagy részére fejlettségéhez igazodó 
„egyéni továbbhaladást” engedélyez. 
 
Ha a tanulót mentesítették az értékelés és minısítés alól, az elsı évfolyamot a többi 
tanulóval azonos osztályban elıkészítı évfolyamként végzi és fejezi be. Az elıkészítı 
évfolyam során a tanuló játékos felkészítés keretében készül az iskolai követelmények 
teljesítésére.  
Elıkészítı évfolyamra a tanuló csak egy tanéven keresztül járhat, és csak abban az esetben, 
ha tanulmányait legkésıbb a hetedik életévében megkezdte. 
Az elıkészítı év szakértıi vélemény alapján az elsı félévet követı hónap (február) utolsó 
tanítási napjáig változtatható át „egyéni továbbhaladásra”. 
A szülı kérésére az 1-4. évfolyamon engedélyezni kell az évfolyam megismétlését, a többi 
évfolyamon az iskola igazgatója dönt. 
Ha a tanuló a 5-8. tanév végén három vagy több tárgyból szerez „elégtelen”-t az évfolyamot 
ismételni köteles (három tárgy esetén a tantestület engedélyezheti a javítóvizsgát). 
A magasabb évfolyamba történı lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a 
tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 
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• az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 
• az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az elıírtnál rövidebb idı alatt teljesítse, 
• egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, 
• magántanuló volt. 

 

VI.  AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK 
SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI, A 

TANULÓ MAGATARTÁSA, SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS 
MINİSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI, TOVÁBBÁ A TANULÓ 

TELJESÍTMÉNYE, MAGATARTÁSA ÉS SZORGALMA 
ÉRTÉKELÉSÉNEK, MIN İSÍTÉSÉNEK FORMÁJA 

 
Tantestületünk egyaránt fontosnak tartja a bemeneti méréseket, a folyamatellenırzést és a 
kimeneti méréseket. Mindegyik más-más haszonnal jár, s egyikük sem nélkülözhetı. 
Rendszerbe foglalásuk, folyamatos mőködésük megteremtheti a tanulói teljesítmények 
figyelemmel kísérését és a hiányok idıbeni észlelését, korrigálását. Lehetıvé teszi a tanári 
teljesítmények eredményességét, az iskolai munka hatékonyságának minısítését. 
A bemeneti mérésekkel az 1. évfolyamosok iskolakészültségi fokát állapítjuk meg, ez 
egyrészt jelzi az iskola teendıit, további feladatait, másrészt jelzésül szolgál az érkezık 
képességeirıl, várható teljesítményükrıl. Ha a késıbbi teljesítmény a bemenetkor mértnél 
alacsonyabb, az iskola önvizsgálatra kényszerül, ha magasabb, jelzi, hogy kihoztuk a 
gyerekekbıl a képességeiknek megfelelı teljesítményt, ez jelenti a hozzáadott pedagógiai 
értéket.. 
A folyamatellenırzés eredményeként megítélhetı a napi iskolai oktatómunka szintje, s a 
tanulók aktuális tudásszintje. 
A kimeneti mérés lehetıséget teremt az iskola és az egyes tanulók eredményeinek 
összevetésére az elızı teljesítményeikhez, standardokhoz. 
Bemeneti mérés 
Minden tanév októberének elsı felében az 1. évfolyamon. 
Folyamatmérések 
Az országos diagnosztikus mérés 4., 6. és 8. évfolyamon 
Kimeneti mérés 
Tantárgyi mérések 
Év végén minden évfolyamon mérést végzünk. 
Az iskola - éves munkatervében kerül meghatározásra konkrétan, hogy az adott évben 
milyen mérés lesz. 
 
A nevelési eredménymérések alkalmai 
A 3. évfolyam kezdetén az elemi szokások állapotának vizsgálata. 
Az 5. évfolyamon az osztályok szociometriai összetételének, a tanulók kapcsolódásainak 
vizsgálata. 
A 7. évfolyam mérései a legfıbb emberi, erkölcsi értékekhez való viszonyulást, azok 
elfogadását vizsgálja 



 51 

A 8. évfolyamon a káros szenvedélyekkel kapcsolatos attitődvizsgálatok. 
Annak a tanulónak, aki a szakértıi bizottság véleménye szerint valamilyen 
részképesség- és iskolai teljesítményzavarral küzd, - ennek következtében a tanulási 
folyamatban tartósan akadályozott - az írásbeli beszámolón lehetıvé kell tenni az 
iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép, stb.) 
alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval történı 
felváltását. 
Tantestületünk a 2004/2005-ös tanévben kidolgozta az iskola mérési-, értékelési 
rendszerét. 
 
A tanulók értékelésének helyi rendszere 
Az értékelést megalapozó ellenırzés célja: 

• a tanulók minısítése, 
• visszajelzés a szülıknek, az iskolának a tanuló tudásáról, az esetleges 

hiányosságokról, magatartásáról, szorgalmáról 
• az önértékelés képességének kialakítása, 
• Folyamatos munkavégzésre készteti a tanulókat 

• a személyiség fejlesztése. 
 
Az ellenırzés és az azt követı értékelés legyen: 

• pedagógiailag kifogástalan, 
• folyamatos, rendszeres, tervszerő és aktuális, 
• sokoldalú, vegye figyelembe a tanuló valamennyi, pedagógiai szempontból fontos 

tevékenységét is, 
• módszertanilag változatos, 
• tárgyszerő és igazságos, szükség esetén méltányos, 

• személyre szóló, fejlesztı, ösztönzı, 
• természetes kísérıje a tanulási folyamatnak, ne kísérje feszült légkör. 

 
Az ellenırzés és értékelés során figyelembe vesszük a tanulók életkori sajátosságait, a 
tantárgy jellegét, a tanuló önmagához viszonyított fejlıdését is. 
Az osztályzás nem lehet a fegyelmezés, büntetés eszköze. 
 Számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez a 
tanuló tanára vezetésével (irányításával) hozzájutott. 
Számon kérni mindig a tanuló tudását (és nem tudásának hiányosságait) kell. A 
hiányosságok feltárásának célja a további ismeretszerzés, illetve a hiányosságok pótlásának 
segítése. 
Lehetıséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok pótlására, hibák 
javítására. 
Az értékelés és minısítés során arra kell törekedni, hogy a minısítés a tanuló teljesítményét 
tükrözze és ne az osztályban, csoportban kialakult tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét. 
 
Az ellenırzés, értékelés formái: 
Az esetleges speciális ellenırzési formákat a helyi tantervek tartalmazzák. 
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A pedagógus e szempontok alapján megtervezi az ellenırzést, értékelést, ügyelve a szóbeli 
és írásbeli formák arányára. 
A hazai és külföldi felsıoktatási intézmények vizsgarendszere az írásbeli számonkérési 
formákat részesíti elınyben, ezen belül is a tesztvizsgát, amely a magyar oktatási 
rendszerben eddig nem volt szokásos. A tanulók kifejezıkészségbeli hiányosságai, a 
felgyorsult élettempó hatására kialakult rövidített,– az egyedi, választékos stílust nélkülözı 
– beszédjük az iskola felelısségét növeli ezen a téren. Ugyanakkor az ismeretanyag 
elsajátításának pontos ellenırzése az írásbeli számonkérést részesíti elınyben. 

szóbeli: beszélgetés, összefüggı felelet, kiselıadás, stb. 
írásbeli: feladatlap, teszt, dolgozat, témazáró, stb. 
gyakorlati : munkadarab, győjtımunka, sportteljesítmény, stb. 

Az írásbeli felelet a mindennapi számonkérés egyik formája, egy-egy anyagrész, vagy 
részismeret elsajátításának számonkérése, az erre adott érdemjegy súlya a szóbeli feleletével 
azonos. 
A témazáró dolgozat egy-egy témakör, terjedelmesebb ismeretanyag számonkérése, formája 
hasonló az írásbeli feleletéhez, súlya viszont nagyobb, a naplóban eltérı jelzés használható. 
Indokolt esetben megadjuk a témazáró dolgozat javításának lehetıségét, ilyen esetben a 
naplóba az eredeti és a javított jegyet is beírjuk.  
A témazáró dolgozatokat 10 munkanapon belül kijavítjuk és megbeszéljük a hibákat a 
tanulókkal. A tanuló köteles a 25%-nál alacsonyabb értékő témazáróját újból megírni. 
Naponta legfeljebb két témazárót iratunk egy osztályban, egy héttel elıre jelezzük a 
naplóban. 
A témazáró dolgozat elıkészítése és elızetes bejelentése a pedagógus számára kötelezı. 
 
A tanulók tanulmányi munkájának min ısítése az egyes évfolyamokon a következık 
szerint történik 2004. szeptember 1-jétıl az elsı évfolyamon, ezt követıen 
felmenırendszerben: 

• Az 1. évfolyamon félévkor és év végén, valamint a 2. évfolyamon félévkor minden 
tantárgy esetében szöveges minısítéssel fejezzük ki, hogy a tanuló kiválóan, jól, 
vagy megfelelıen teljesített, esetleg felzárkóztatásra szorul. 

 
Ha a tanuló 1-3. évfolyamon „felzárkóztatásra szorul” min ısítést kap, lehetıvé kell 
tenni, hogy legalább heti két alkalommal egyéni foglalkozáson vegyen részt. Ktv. 71. § 
(4) 
Egyéni továbbhaladás esetén - szakértıi vélemény alapján - az igazgatói engedélyben meg 
kell határozni, melyik tárgyból, melyik évfolyam utolsó napjáig kell a tanulónak utolérnie a 
többieket. Az egyéni továbbhaladás – valamennyi vagy egyes tantárgyakból – különbözı 
évfolyamokig lehetséges, de legkésıbb a negyedik évfolyam végéig tarthat. 

• A 2. év végén és a magasabb évfolyamon a tanulók munkáját minden tantárgyból év 
közben érdemjegyekkel, a félévkor és a tanév végén osztályzattal minısítjük. 
 

Az értékelés alapja a helyi tanterv követelményrendszere 
A tantárgyak heti óraszámától függıen, havonta adunk jegyet. 
Minden tanulónak adjunk lehetıséget szóbeli feleletre legalább két-három alkalommal egy 
tanévben. 
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Az érdemjegy adását mindig követi indoklás, szóbeli értékelés. 
Az év végi osztályzatnál az egész évi munkát értékelve, a fejlıdési tendenciát is figyelembe 
vesszük. 
A magatartás és szorgalom értékelésének és minısítésének követelményei 
A tanulók magatartásának és szorgalmának követelményeit a tantestület állapítja meg, 
minısítésében az osztály közössége, valamint az osztályban tanító pedagógusok is részt 
vesznek.  
A követelményeket a tanév elején a tanulókkal és a szülıkkel ismertetjük. 
 
A magatartással és szorgalommal kapcsolatos követelmények: 

A magatartás értékelésénél a következı szempontokat vesszük figyelembe: 

• A tanuló magaviselete tanítási órákon, egyéb foglalkozásokon, szünetben 
• A tanuló viszonya a közösséghez, 
• A tanuló tanuláshoz, munkához való viszonya, 

• A tanuló környezete, személyiségjegyei. 
 

A szorgalom értékelésénél a következı szempontokat vesszük figyelembe: 

• Képessége szerint tanul-e? 
• Vállal-e „többletmunkát”? 

• Milyen a kötelességtudata, igényessége önmagával szemben? 
• Mennyire önálló a munkában? 
• Milyenek az életkörülményei? 

 
 
 

A magatartás és szorgalom minısítésének négy fokozata van: 
magatartás: 5 példás szorgalom: 5 példás 
 4 jó 4 jó 
 3 változó 3 változó 
 2 rossz 2 hanyag 
A magatartás és szorgalom elbírálási szempontjait a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
A modulok értékelése és minısítése 
Az óratervben szereplı, önálló tantárgyként tanított modulok: 

• Dráma és tánc: 1-8. évf. (mővészeti ir. osztályok), 5-6. évf.,  
• Német népismeret: 1-8. évf.,  
• Hon- és népismeret: 5-6. évf.,  

• Egészségtan: 6. évf. 
 
Szöveges értékelést és minısítést használunk, 1-8. évfolyamig. 
Az óratervben nem szereplı modulok tananyagát és követelményeit az alábbi tantárgyakhoz 
rendeltük: 

• az Ember- és társadalomismeretet, Etikát a 7-8. évfolyamon a történelemhez, 

• a Mozgókép- és médiaismeretet a 7-8. évfolyamon a rajzhoz. 



 54 

A tantárgy a modul óraszámával megnı ugyan, de sem a tananyagot, sem a 
követelményeket, nem integráltuk, értékelése a tantárgy értékelésétıl elkülönül, a tanulók 
teljesítményét szöveges értékeléssel minısítjük. 

• az Egészségtan modult a 8. évfolyamon az integráltuk a Biológia tantárgyba, ezért 
ebben az esetben érdemjeggyel és osztályzattal minısítjük a tanulók e tantárgyból 
elért teljesítményét. 

 
A tanulók jutalmazásának elveit és formáit az iskola érvényes SZMSZ-e tartalmazza.  
Tanév közben elismerésként a következı dicséretek adhatók: 
Szóbeli dicséret, 
Írásbeli dicséret 

• szaktanári, 
• napközis nevelıi, 

• osztályfınöki, 
• igazgatóhelyettesi, 
• igazgatói, 

• nevelıtestületi dicséret  
 
Tanév végén a diákok könyvvel, oklevéllel jutalmazhatók: 

• szaktárgyi teljesítményéért, 
• példamutató magatartásáért, 

• kiemelkedı szorgalmáért, 
• példamutató magatartásáért és kiemelkedı szorgalmáért 

A nyolc éven keresztül elért kitőnı tanulmányi eredményért, kiváló sport és 
természettudományos teljesítményért „Széchenyi emlék plakettet” adományozunk. 
A tanulók elmarasztalásának elveit és formáit az iskola érvényes SZMSZ-e 
tartalmazza 
Fegyelmezı intézkedések: 

• szóbeli figyelmeztetés, 
• írásbeli figyelmeztetés: 

• szaktanári,  

• osztályfınöki, 
• igazgatói 

• írásbeli intık: 
• szaktanári, 
• osztályfınöki, 

• igazgatóhelyettesi, 
• igazgatói 
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Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez elıírt írásbeli és 
szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

 
Az otthoni felkészüléshez adott írásbeli és szóbeli feladatok segítik az elsajátított új ismeret 
bevésését, elmélyítését, gyakorlását. Ezek elkészítése, számonkérése, ellenırzése egymásra 
épülı lépcsıfokok. 
 Elvei: 

• Csak olyan feladat adható kötelezı jelleggel, amelynek megoldására valamennyi 
tanuló képes. (Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a 
házi feladatnak mindig legyen olyan része, amelynek elvégzésére mindenki képes.) 

• A házi feladatot mindig részben vagy teljesen minden diákra, illetve feladatra 
vonatkozóan ellenırizni kell. 

• Meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetıségét, ha önhibáján kívül 
mulasztotta azt el. 

• A hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem „értékelhetı” elégtelennel. 
(Érdemjegyet csak tudásra adunk. Az ilyen okból elkövetett mulasztást pedagógiai 
eszközökkel és módszerekkel lehet és kell büntetni. Ez lehet feleltetés, a házi 
feladathoz hasonló feladat dolgozat formájában történı megíratása, pótfeladat 
kitőzése, stb.) 

• Az önálló kutatómunkát, a kötelezı tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok 
elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell. 

• Az egymást követı napokra való otthoni felkészülés (összes írásbeli és szóbeli házi 
feladat) – a tanulók életkorát is figyelembe véve – nem lépheti túl a 45-50 perces 
napi felkészülést, egy átlagos képességő diákot figyelembe véve. 

• Idıben hosszabb és elmélyültebb felkészülést igénylı feladat akkor adható, ha a 
számonkérés nem a következı nap történik, ilyenkor a pedagógus a tanulók tervszerő 
idıbeosztására támaszkodhat. 

• Hét végére – a körülmények figyelembe vételével (pl. felkészülés írásbeli, vagy 
szóbeli témazáróra, beszámolóra), a pedagógus egyéni belátására bízva – a fenti 
szempontok alapján adható, vagy el is hagyható. 

• Az órarend készítésénél figyeljünk arra, hogy a pénteki óra lehetıség szerint, ne 
folytatódjon hétfın, ami könnyebben megoldható az alsó tagozaton, de szerepeljen 
szempontként a felsıben is. 

• Iskolai szünetekre, kötelezıen nem adható házi feladat, kivéve a rövid évközi 
szüneteket, amikor, különös tekintettel a kis óraszámú tantárgyakra, nem lehet 
elhagyni az otthoni folyamatos felkészülést. A kötelezı olvasmányok listáját az 
elızı tanévben adjuk ki, így a tanulók feladata, hogy a meghatározott idıre 
felkészüljenek. 

A sikeresen elkészített feladatokat értékeljük. 
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A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 
 

A tanulók fejlettségét, fejlıdését felmérések alapján kísérjük figyelemmel. A központilag 
elıírt felmérések közül a Hungarofit módszert választottuk. Az elsı évfolyamon a 3+1, a 2. 
évfolyamon a 4+1, a 3-8. évfolyamokon a 6+1-es feladatsort végeztetjük el. İsszel 
októberben, tavasszal április-május a felmérések ideje. A mért eredmények elsısorban a 
nevelınek adnak jelzést ısszel, hogy az egyes tanulók milyen fizikai állapotban vannak, mik 
a hiányosságok. Az osztály szintjén, mely területen van lemaradás, amely kiemelt fejlesztést 
igényel. A tavaszi felmérések az alkalmazott módszerek eredményét tükrözik. A felsı 
tagozatban atlétika, futó, ugró és dobó számokból is végzünk ısszel és tavasszal 
felméréseket. Ezeknek szintén az egyéni fejlıdés mérése a célja. Mindkét mérésnél a 
tanulók is szembesülhetnek az éves munkájuk eredményével. 
 

 

  
 
 
 
 
 Czifra Zsuzsanna 
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