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BEVEZETÉS 
MEGHATÁROZÓ SZABÁLYOZÓK 
 

§ 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, (továbbiakban Nkt.) 

 

§ 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, 
5/2020. (I. 31.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

§ 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról,20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a közoktatási intézmények névhasználatáról 

 

§ 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról, 

 
§ 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról  

 

§ 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 

 

§ 326/2013 (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról, 

 

§ 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről, 

 

§ 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 

 

§ 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.370724
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149257.379238
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051.377969
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30875.378090
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30875.378090
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=50394.379900
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104954.378110
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.371548
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164398.376772
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17120.376386
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.376552
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TELEPÜLÉSÜNKRŐL, ISKOLÁNKRÓL 
 

A település földrajzi helyzete, jellege 
 

Vecsés földrajzilag a Duna Pesti teraszos völgymedencéjében helyezkedik el. Határos 

Budapest fővárossal, Ecserrel, Üllővel és Gyállal. Ez a földrajzi helyzetéből eredő állapot 

meghatározta (és meghatározza) gazdasági, kulturális és a közösség fejlődését egyaránt. 

Történelmét tanulmányozva megállapítható, hogy a honfoglaló magyarok szállásterülete volt. 

Első írásos említése 1318-ból való, de a régészek által 1996-ban feltárt templom és a körülötte 

elhelyezkedő 9 sír kb. 1080-ból származik. 

Vecsésen több birtokos osztozott, s a területek sűrűn váltottak gazdát. II. Grassalkovich 

Antal 1786. június 14-én tette közzé telepítési felhívását, melynek nyomán sváb, szlovák és 

magyar telepesek leltek itt új otthonra. Ettől a naptól számítjuk Vecsés újkori történelmének 

kezdetét. Megkezdődött Vecsés fejlődése. Újabb és újabb településrészek épültek, s mára már 

egy erőteljesen fejlődő kisváros lett a hajdani 50 házhelyes településből. 

Négy jól elkülöníthető településrészből áll, ezek a kialakulás sorrendje szerint a következők: 

I. Falu 

Az 1786-os újratelepítés révén főleg német nemzetiségű sváb lakosság élt itt. Ez a település 

legidősebb része, még most is főként svábok lakják. 

II. Felső-telep 

Az 1860-as években jött létre. Magyar tisztviselők, hivatalnokok lakhelye volt kezdetben. Az 

1970-es években itt épült fel az OTP-lakótelep, majd az ezredforduló után a Market Central. 

III. Andrássy-telep 

Andrássy Aladár birtoka volt, 1909-ben kezdték felparcellázni. Lakói főleg üzemi munkások 

voltak. Az utóbbi években létesített két lakópark a településrész dinamikus fejlődését, 

népességének növekedését eredményezi. Iskolánk ezen a településrészen működik. 

IV. Halmi telep 

A legfiatalabb településrészt 1931-ben parcelláztatta Halmy József, földbirtokos. Még ebben az 

évben munkások telepedtek le itt, majd 1945 után főleg Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács- Kiskun 

megyéből jöttek új lakosok. A téeszesítéskor felszabaduló mezőgazdasági munkások találtak itt 

otthonra és vállaltak munkát Budapesten. 

 

Iskolánkról 
 

1927. május 15-én volt az épület alapkövének letétele. Az 1927/1928-as tanévben, 

egészen pontosan 1928. február 1-én kezdte meg működését az iskola. 

Hivatalos neve 1948-ig: Vecsési Andrássy-telepi Római Katolikus Elemi Népiskola. 

A tanítást 1. – 4. osztályban az Isteni Megváltó Leányai szerzetesrend négy apácája látta 

el. Az ötödik tanítói állást 1945-ben szervezték. 

Az épület többi helyiségében 1948-ig még apácák laktak, és itt tartották a miséket a lakosság 

részére is. A felső tagozatos tanulók a Központi (Falusi) Iskolába jártak. 
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Az 1947/48-as tanévben tanítottak utoljára szerzetes nővérek iskolánkban. Helyüket 8 

világi nevelő vette át. Az alsó tagozat 4 évfolyamán 8 csoportot indítottak, és délelőtti-délutáni 

váltott műszakban folyt a tanítás, mivel a zárdai épületrész az egyházé maradt. 1950-ben a zárdai 

rész is állami tulajdonba került, megindult a felső tagozatos oktatás. 

Az iskola 1951-ben vált önálló igazgatásúvá. Addig a Felsőtelepi (ma Petőfi) iskolához 

tartozott. 1953-ban nyílt meg a napközi otthon a Bethlen utca 15. számú házban. Egyik részében 

tornaterem is létesült. A zsúfoltságot fokozta a Halmi telep gyors beépülése. 

1967-ben elkészült a Halmi telepen az új általános iskola, aminek következtében csökkentek a 

már-már elviselhetetlenül magas osztálylétszámok (50 fő felettiek is voltak). 

Az 1961–1962-es tanítási év elején szervezték meg iskolánkban a dolgozók általános 

iskolájának esti tagozatát. Az iskola felső tagozatos tanárai 30 éven keresztül végeztek magas 

színvonalú munkát ezen a területen is. Az 1964/1965. tanítási év végén 124 felnőtt kapott 

végbizonyítványt. 

Az 1989-ben átadott új szárny eredményeként megszűnt a váltott tanítás. A kihelyezett 

osztályok is beköltöztek az anyaépületbe, a napközi otthon is itt kapott helyet. Bár zsúfoltságunk 

nem szűnt meg, a kb. 500 tanuló oktatása családias légkörben folyik. A település több 

évszázados és iskolánk 90 éves története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató 

munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, 

hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle 

világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására. 

Iskolánk fenntartója 2013. január 1-ig Vecsés Város Önkormányzata volt. Ezt követően 

a KLIK, mely módosulva, jelenleg a Monori Tankerületi Központ néven a fenntartónk. Alapító 

okiratunk szerint alapfeladatunk elsősorban a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú 

gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósítása érdekében 

intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik. 

 
A fenntartó váltást követően iskolánk neve is megváltozott a mai nevünk: Vecsési 

Andrássy Gyula Általános Iskola 

Iskolánk tanulói egymástól nagymértékben eltérő szociális, anyagi és kulturális helyzetű 

családokban élnek, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és 

tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók 

felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű 

gyermekek fejlesztését is. 

 
A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből nyitott 

személyiségű, művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó, kiegyensúlyozott embereket 

szeretnénk nevelni. Iskolánk múltja alatt gyakran változtak az épület falai, de nem változott a 

bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő vecsési 

fiataloknak. 
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NEVELÉSI PROGRAM 
 

PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK 
Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása 
 

A Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő 

és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket juttatják érvényre. 

 
1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. 

 
Ennek keretében: 

- a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

- a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

- a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 

- diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük, 

- minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban, 

- az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

tanuló és tanuló, 

tanuló és nevelő, 

szülő és nevelő, 

nevelő és nevelő között. 

 
2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 

ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb 

pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket 

kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. 

 
Ennek érdekében: 

- a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra 

korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, 

- iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a 

tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat 

szűkebb és tágabb környezetükben, 

- iskolánk oktató tevékenységének célja a gyermekek látókörének szélesítése, a gyermeki 

érdeklődés megőrzése a tudományok, a művészetek és a mindennapi élet 

kapcsolatrendszerében, valamint ezzel összhangban a tanulók ismereteinek bővítése, 
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- az iskola nevelő tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű 

fejlesztésében látjuk, 

- fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, 

- szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának 

becsülete legyen, 

- törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 

- segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, 

- törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására, 

- megismertetjük tanulóinkkal nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, 

kiemelkedő személyiségeit és hagyományait, hogy mindezek megbecsülése révén 

tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 

 
3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt vesz 

lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: 

- rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal, 

- igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk érdeklődő 

polgárai (városi televízió, városi folyóirat, iskolaújság, WEB-felület, városi 

rendezvények, nyitott iskolai rendezvények fórumain) 

- ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a város önkormányzatával, a városunkban 

található iskolákkal és közművelődési intézményekkel, valamint egyesületekkel, 

- nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven – 

továbbra is képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, illetve a tanulók 

számára szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában. 

Kiemelt jelentőséggel bír e pontban említve iskolánk két színjátszó csoportjának 

munkája. Iskolánkban a színjátszás egyidős az intézménnyel, közel 100 éves esztendős 

hagyománnyal büszkélkedhetünk. 

 
4. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget. 

Ennek érdekében 

- biztosítjuk a hátrányos helyzetű tanulók számára a képesség-kibontakoztató 

foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, illetve azt, hogy 

képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés követelményeinek. 

- osztályfőnöki óráinkon, célirányos szakköreinken támogatjuk, hogy tanulóinkban 

fejlődjön a másság elfogadásának képessége, a tolerancia, a türelem és az empátia 

embertársaink iránt. 

 

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

eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

- humánus, 

- erkölcsös, 
- fegyelmezett, 

- művelt, 
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- kötelességtudó, 

- érdeklődő, nyitott, 
- kreatív, alkotó, 

- becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 

- képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

- gyakorlatias, 

- képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 

- jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), 

- van elképzelése a jövőjét illetően, 

- becsüli a tudást, 

- öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 

- ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

- képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 

- tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 

- képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban 

és írásban, 
- a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik, 

- képes az internet és a mobiltelefon olyan kulturált használatára, hogy azzal mások 

személyiségi jogait ne sértse, 

- ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

a természet, a környezet értékeit, 

más népek értékeit, hagyományait, 

az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

- ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, 

- ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését 

biztosító szabályokat, 

- ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit 

és módszereit, 

- viselkedése udvarias, 

- beszéde kulturált, 

- társaival együttműködik, 

- szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 

- képes szeretetet adni és kapni, 

- szereti hazáját, 

- megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

- szellemileg és testileg egészséges, edzett, 

- egészségesen él, 

- szeret sportolni, mozogni, 

- megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 
 

Tudjuk, hogy ezen ideát nem lehetünk képesek kialakítani minden egyes hozzánk járó tanuló 

személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy 

a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt 

személyiségjeggyel. 
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AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, 

ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 
 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek 

tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, 

érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi 

értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza 

meg viselkedésüket, magatartásukat. 

 

1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények 

védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. 

2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és 

kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek 

kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az 

egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek 

megelőzése). 

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). 

Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). 

Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. 

4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, 

őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 

6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások 

szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, 

áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a 

megegyezésre. 

7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és 

önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: 

a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek 

tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 

9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő 

kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik 

tiszteletben tartása. 

10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek 

egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a 

társadalmi jelenségek és problémák iránt. Mérlegelő gondolkodás fejlesztése. Igény a 

közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását 

elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra 

kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez 

kapcsolódó folyamatos értékelés.  
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Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók: 

1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, 

személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. 

 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 

 
 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

1. Szokások 

kialakítását célzó, 

beidegző 

módszerek. 

- Példamutatás. 
- Megvitatás 
- Gyakoroltatás. 

- Segítségadás. 

- Ellenőrzés. 

- Ösztönzés. 

- A tanulói 

közösség 

tevékenységéne

k 

megszervezése. 

- Közös (közelebbi vagy 

távolabbi) célok 

kitűzése, elfogadtatása. 
- Hagyományok kialakítása. 

2. A pozitív és negatív 

magatartási modellek 

bemutatása, vizsgálata 

és a pozitív minták 

megerősítő közvetítése. 

- Elbeszélés. 

- Tények és 

jelenségek 

bemutatása. 

- Példatörténetek, 

mesék elemzése 

- A nevelő 

személyes 

példamutatása. 

- A nevelő részvétele a 

tanulói közösség 

tevékenységében. 

-A követendő egyéni és 

csoportos minták 

kiemelése a közösségi 

életből. 

- Közösen szervezett játék 

3. Tudatosítás, elmélyítés, 

a meggyőződés 

kialakítása. 

- Magyarázat, 

- A tanulók önálló 

elemző munkája. 

- vita és beszélgetés 

 
Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat 

sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam 

végén: 

- minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben 

meghatározott továbbhaladás feltételeinek. Természetesen elsődleges célunk az, hogy 

tanulóink többsége a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján 

elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében 

megfogalmazott követelményeknek. 

- rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek 

a későbbiekben megfeleljen, 

- alkalmazza a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a 

közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 

- határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 
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A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIA FELADATOK 
Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a 

különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 

1. A tanulók erkölcsi nevelése. 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 

meggyőződéssé alakítása. 

2. A nyitott személyiség megtartása. 

Feladata: A sokszínű világ megismerésére való törekvés igényének fenntartása, 

valamint annak hiányában az igény kialakítása. 

3. A tanulók közösségi, társas kapcsolatokra való nevelése. 

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. Képes legyen 

felismerni internet virtuális világának és az élő, személyes kapcsolatainak 

jelentőségében megnyilvánuló különbségeket. A konfliktuskezelés képességének 

kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátíttatása. 

4. A tanulók érzelmi nevelése. 

Feladata: Olyan személyiség kialakulásának támogatása, mely képes felismerni és 

kezelni érzelmeit, indulatait. Képes legyen helyesen reagálni mások érzelmi 

reakcióira. Érezze, hogy a valós – nem virtuális - társas kapcsolataiban az egymásra 

szánt idő meghatározó jelentőségű. Tudja, hogy ez utóbbi a jelen társadalmunkban 

halványul, de mégis személyes a felelőssége a társas kapcsolatainak minőségéért. 

5. A tanulók nemzeti nevelése. 

Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 

hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, 

megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 

6. A tanulók állampolgári nevelése. 

Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az 

érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a 

közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 

7. A tanulók munkára nevelése. 

Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók 

önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 

gyakoroltatása. 
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8. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. 

Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény 

felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és  az 

egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény 

kialakítása. Tudatosodjon a tanulóban a táplálkozási kultúránk változásának 

jelensége. Legyen képes ezt összefüggésbe hozni olyan betegségekkel, melyeknek 

részben az élelmiszereink, italaink összetételében kereshetjük az okait. Alakuljon ki 

benne az igény az egészséges táplálkozásra. Fejlődjön a tanuló személyisége olyan 

irányba, hogy felelős döntéseket hozva legyen képes nemet mondani a kábítószerek 

kínálta csábításnak. Tudja, hogy döntéseiért és tetteiért mindenkor felelős. 

9. A tanulók tudatos fogyasztói szemléletre nevelése. 

Feladata: A tanulók legyenek tisztában azzal, hogy melyek az életük során a valós 

anyagi szükségleteik, és tudják azt, hogy a média és a reklámok világának 

szerteágazó eszközeivel bizonyos szerveződések képesek manipulálni a 

fogyasztásra, vásárlásra vonatkozó késztetéseinket. Váljanak tehát megfontolt A 

tanulók környezettudatosságra való nevelése. 

Feladata: Tudja a tanuló, hogy az utóbbi 200 esztendőben mi minden történt a 

bolygónkkal az emberi tevékenykedéseknek köszönhetően. Lássa be, ha nem 

változtatunk környezetromboló viselkedésünkön, annak katasztrofális 

következményei lesznek (vannak). Érezze a személyes felelősségét, és azt, hogy az 

emberiség részeként maga is tehet Földünk egészsége érdekében és annak ellenében 

egyaránt. 
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ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 
 

1. Az egészségnevelés elvei: 

 Az intézmény minden dolgozója törekedjen a komplex testi- lelki- szociális értékek védelmére, az 

ökológiailag fenntartható, egészséges élő és élettelen környezet kialakítására. Tudatosodjon 

gyermekeinkben, hogy az egészség érték- tenni kell érte. Értsék meg az egészséges életmód és az 

egészségvédelem fontosságát. Alakuljon ki gyermekeinkben az egészséges életmód utáni igény. 

 

2. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

• a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 
jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; 

• tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását 
szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 

• a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb 
ismeretekkel 

- a táplálkozással, 

- az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás szervezetre gyakorolt káros 

hatásaival, 

- a családi és kortárskapcsolatokkal, 

- a környezet védelmével, 

- az aktív életmód, a sporttal, 

- a személyes higiéniával, 

- az elsősegély-nyújtás alapismereteivel, 

- a szexuális fejlődés kérdéseivel, 

- a virtuális- (cyber) és a valós világ közötti különbséggel, 

- a technikai eszközök használatához kapcsolódóan esetlegesen kialakuló 

függőséggel.  

• A fiatalok egészséges pszichés és testi fejlődése szükségessé teszi az egészségügyi 

felvilágosítást. Az iskolaorvos és a védőnő az osztályfőnök kérésére a tanulók egészséges 

életmódra nevelése érdekében felvilágosító előadásokat tarthat. Különösen fontos, hogy a 

tanulók az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek káros hatásairól (dohányzás, 

droghasználat, alkoholfogyasztás, stb.) az életkoruknak megfelelő módon 

tájékozódhassanak. 

• A cyber stratégia keretében a cyber-bullying veszélyeire való felkészítés folyik 

iskolánkban osztályfőnöki óra keretében. Ez magában foglalja a különböző internetes 

platformokon való kommunikáció helyes használatát, a digitális világban történő anonim 

viselkedés előnyeit és hátrányait. 

 

3. Az egészséges életre való nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden 

tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata, melynek során törekedni kell arra, hogy 

az nyomon követhető, mérhető és értékelhető legyen 

 

4. A helyi egészségfejlesztési programot az iskolaegészségügyi szolgálat munkatársai 

(védőnő, iskolaorvos) az iskolaegészségügyi éves jelentésben dokumentálja és tárolja. 
 

5. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: 

- testnevelés órák; 

- játékos, egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon; 

- az iskolai sportkör foglalkozásai kiemelten a kézilabda utánpótlás nevelésre 
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- tömegsport foglalkozások; 

- úszásoktatás; 

b) a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagai 

c) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

d) A felső tagozaton tanulók számára természetismeret/természettudomány, és/vagy 

biológia órán a négy év alatt két alkalommal mind a gégén fennakadó idegen test 

eltávolításának gyakorlása, mind az újraélesztési gyakorlat elvégzése követelmény. A 

gyakorlat elvégzésében védőnőnk nyújt segítséget. 

e) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 
- szakkörök 

- minden fél évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra szervezése; 

f) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele 

- félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki 

óra megtartásában; 

- a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. A 

tanulóknak évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános 

szűrővizsgálaton vesznek részt. 

  



17 

 

AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV 
 

1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

- ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

- ismerjék meg e témában az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb 

alapfogalmakat. 

- ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 

- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit; 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel. 

- A felső tagozaton tanulók számára természetismeret/természettudomány, és/vagy 

biológia órán a négy év alatt két alkalommal mind a gégén fennakadó idegen test 

eltávolításának gyakorlása, mind az újraélesztési gyakorlat elvégzése követelmény. A 

gyakorlat elvégzésében védőnőnk nyújt segítséget. 

 

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják: 

- a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi 

ismeretek: 
 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY-
NYÚJTÁSI 
ALAPISMERETEK 

 
biológia 

- rovarcsípések 
- légúti akadály 

- artériás és vénás vérzés 

- komplex újraélesztés 

 

 
kémia 

- mérgezések 
- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

testnevelés - magasból esés 
 

- az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

elsősegély- nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás 

baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes 

módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének 
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igénybe vétele félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy 

testnevelés óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 

 
4. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

- Évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 

foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók 

számára. 

- Vecsés város Pest megyében, Budapest közvetlen közelben helyezkedik el. Mind a 

közúti közlekedés, mind a tömegközlekedés kiemelt szerepet játszik a város életében. 

Iskolai életünknek fontos része a biztonságos közlekedésre irányuló nevelés. Közvetett 

formában a kirándulásaink, iskolai szervezésű, de iskolán kívüli programjaink Pl.: 

Télbúcsúztató, Andrássy-túra, osztálykirándulások, múzeumlátogatások, színház- és 

mozilátogatásaink során mind a gyalogos közlekedés, mind a tömegközlekedés 

szabályaira figyelmet fordítunk. Kapcsolatban vagyunk a vecsési Polgárőrséggel és a 

Rendőrség iskolarendőrével, akik prevenciós előadásokat tartanak 7. és 8. osztályban. 

Ezeknek az előadásoknak az egyik része a biztonságos közlekedés és a közbiztonság. 

 

ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM  
 

1. Környezeti nevelési elvek  

Az ember környezetéhez hozzátartozik mind a természetes, mind az épített, mind a társadalmi 

környezet. Ezért a környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, melynek során az ember 

felismeri a természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek kölcsönös voltát, helyét és szerepét e 

környezeti rendszerben. Kialakítja az emberekben azokat az új környezettel kapcsolatos magatartási 

és életviteli mintákat, melynek során a társadalom környezetért felelős személyiségeivé válnak. 

Ennek céljából fontos biztosítani mindenki számára azt a lehetőséget, hogy elsajátíthassa a környezet 

megvédéséhez szükséges tudást, készséget, értékrendszert, pozitív érzelmi hozzáállást, 

elkötelezettséget.  

 

▪ • Ébresszünk hajlandóságot gyermekekben a környezet védelmét szolgáló 

programokban való aktív részvételre.  

▪ • Alakítsuk ki a tenni akarást a problémák megoldására.  

▪ • Fejlesszük ki az eredményes konfliktuskezelés cselekvő képességét, aktivitást és jó 

együttműködést.  

▪ • Tegyük érzékennyé a gyerekeket a harmonikus környezet szépségének 

befogadására, élvezetére. 

 

2. Az iskola környezeti nevelés célja, kiemelt feladatai: 

- a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; 

a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer 

megalapozása; 

- tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához 

szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet 

zavartalan működését elősegíthetik; 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások 

keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb 
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ismeretekkel: 

▪ a környezet fogalmával, 

▪ a földi rendszer egységével, 

▪ a környezetszennyezés formáival és hatásaival, 

▪ a környezetvédelem lehetőségeivel, 

▪ lakóhelyünk természeti értékeivel, 

▪ lakóhelyünk környezetvédelmi problémáival, feladataival kapcsolatosan. 

 

3. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozás feladata. 

 

4. Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

a) a helyi tantervben szereplő környezetismeret, természetismeret/természettudomány, 

biológia tantárgyak tananyagai 

b) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

c) a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

- minden évben két alkalommal (ősszel és tavasszal) papírgyűjtés 

- minden tanévben legalább egy alkalommal „környezetvédelmi őrjárat” (Te szedd 

akció) szervezése a településen; 

- a szelektív hulladékgyűjtés fenntartása, erősítése az iskolában. 

- „Egy nap az iskolánkért” – az iskola és környezetének rendezése, szépítése 

- Sulizsák a környezetért (használt ruhák gyűjtése) 

  

FOGYASZTÓVÉDELMI NEVELÉSI PROGRAM 
 

Kiemelt fejlesztési feladataink között a felkészülés a felnőtt életre, melyben a fogyasztói 

kultúra kialakítása is jelentős szerepet kap. 

A fogyasztóvédelmi oktatás célja 
„A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói 

magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.” (NAT) 

A cél elérését a fenntarthatóság, azon felül a fenntartható fogyasztás fogalmának 

kialakítása, elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként 

való képviselete jelenti. 

A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 
Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás mentén, a szociális tanulás útján alakul, fejlődik. 

A tudatos fogyasztóvá válás és az ennek megfelelő magatartás kialakítása hosszú, sokoldalú 

folyamat. Ennek során az egyén megismeri a fogyasztási javakat és szolgáltatásokat, 

megtanulja, hogyan viselkedjen a piaci viszonyok között, hogyan legyen képes fogyasztói 

érdekeinek érvényesítésére a természeti erőforrások védelme mellett. 

 

A fogyasztói mintáknak a fenntarthatóság irányába történő fejlődése szempontjából a 

nevelés-oktatás különösen nagy jelentőségű. Mivel ismereteket kell elsajátíttatni, 

készségeket, hozzáállást, értékrendet kell formálni a fenntartható fogyasztás érdekében, 

ezért a gyermekkorban elkezdett fejlesztés döntő hatású. Amíg kisiskolás korban leginkább 

jellemző fogyasztói magatartások a kiválasztás, az áruismeret, a döntés, a kockázatvállalás, 
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a bizalmi elv érvényesülése, addig a kamaszkorban már megjelenik a jogérzék, kellő 

fejlesztés esetén a jogismeret, a szolgáltatásismeret, a fogyasztói értékrend és a 

vállalkozásismeret is. 

 

A fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében az 

otthonról hozott hatások a legélénkebbek, ezért is fontos a szülők, a családok bevonása a 

nevelési folyamatba. 

 

Az iskolában a helyes értékrend alakítására kell a hangsúlyt fektetni. A fenntartható 

fogyasztás az értékek választásával, a tudatos beállítódással kapcsolatos viszony. 

Az értékek formálásában lényeges például: 

• a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése, 

• az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása, 

• a természeti értékek védelme.  

Fontos továbbá a fogyasztás során: 

• a tájékozódás képessége. 

 

Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve 

őket e területen való eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a 

fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot. 
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A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a 

kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen fontos, hogy 

az általános és a középiskola befejezésekor a diákok értsék, valamint a saját életükre 

alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 
 

Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: 

Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív marketinghatásoktól való távolságtartás képessége, 

a fogyasztói szükségletek folyamatos mérlegelése, továbbá a felmerülő fogyasztói 

problémák megértésének és megoldásának képessége és készsége jellemez. 
 

Ökológiai fogyasztóvédelem: 

Az elmúlt években sokan felismerték, hogy a környezeti problémáink túlnyomó 

többségének gyökere a mai fogyasztói társadalmunkban keresendő. Mind a javak pazarló 

előállítási technológiája, mind pedig fogyasztásunk gyakran ön- vagy csupán vállalati 

profitcélú volta, mennyisége, valamint annak összetétele hozzájárul erőforrásaink 

feléléséhez és természeti környezetünk elszennyezéséhez. E szemlélet a környezet 

szempontjait is figyelembe veszi, ökológiailag tudatos fogyasztókat nevel, akik vásárlási 

választásaikkal egyben ökológiai környezetük megtartására törekednek. 
 

Környezettudatos fogyasztás: 

Kiegyensúlyozottan dinamikus középút az öncélú, bolygónk erőforrásait gyorsulva felélő 

fogyasztás és a környezeti erőforrásokat nem kizsákmányoló fogyasztás között. 
 

Fenntartható fogyasztás: 

A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan módon történő felhasználása, 

amely a jelenleginél jobb általános társadalmi életminőséget eredményez, de közben 

minimálisra csökkenti a természeti források és a mérgező anyagok használatát, valamint a 

hulladék- és szennyező anyagok kibocsátását az adott szolgáltatás, illetve termék teljes 

életciklusa során, annak érdekében, hogy a jövő nemzedékek szükségletei – és egészsége 

– ne kerüljenek veszélybe. 

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban 
Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba jól beépíthetők a fogyasztóvédelemmel 

kapcsolatos tartalmak. Pl.: 

• Technika – áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései 

• Fizika – mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz mérőórák) 

• Magyar – reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái 

• Biológia – génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül, 

táplálkozás kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás 

• Kémia – élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), 

vegyszermaradványok, háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos 

használata 

• Informatika – elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói 

veszélyforrások, telefónia 

• Történelem – EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a 

reklám története stb. 

Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények) 

Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása) 
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Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, 

cégekkel) 

 

Az iskola fogyasztóvédelmi működése (az iskola, mint fogyasztó, és mint piac), az ezzel 

kapcsolatos foglalkozások. 
 

A FOGYASZTÓVÉDELMI OKTATÁS MÓDSZERTANI ELEMEI 

A fenntarthatóság és a fenntartható fogyasztás területén bizonyos készségek fejlesztésével 

érhetünk el eredményeket. Ilyen készségek: a kritikus gondolkodás, az egyéni és csoportos 

döntéshozás és a problémamegoldás. A készségfejlesztésnek tartalmaznia kell az egyén és 

társadalomviszonyáról szóló információgyűjtés, információ-feldolgozás, a feldolgozott 

információk alapján való döntés és végrehajtás módszereit. 

 

Fontos, hogy a diákok minél többször alkalmazzák az alábbi módszereket a napjainkban 

tipikus helyi és globális problémákon keresztül: 

• interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól, 

• riport készítés az eladókkal, 

• médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika, 

• egyéni és csoportos döntéshozatal, 

• helyi, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása, 

• adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információrögzítés csoportmunkában, 

• problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel, 

• szimulációs játék, esettanulmány, 

• viták, szituációs játékok, (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, jellemző piaci 

magatartások felismerése és elsajátítása, fogyasztói kosár készítése), 

• érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés) 
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A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ NEMZETISÉG KULTÚRÁJÁNAK MEGISMERÉSÉT 

SZOLGÁLÓ PROGRAM 
 

 

Vecsésen két jelentős nemzetiség található, a sváb és a roma. A két népcsoportról a következőképpen 

oktatunk: 

 

Svábok 

5. Hon- és népismeret Magyarországi nemzetiségek. A svábok 

A vecsési svábok eredete, kultúrája, múltja és 

jelene 

6. Etika Kisebbség és többség 

7. Ének A dunai svábok himnusza 

7. Irodalom Magyarországi sváb írók 

7. Történelem 1848 sváb hősei 

6. – 8. Történelem Magyarország nemzetiségei 

5. – 8. Osztályfőnöki Kisebbség és többség 

 

Romák 

5. Hon- és népismeret Magyarországi nemzetiségek. A romák 

5. Irodalom Cigány mesék és mondák 

6. Etika Kisebbség és többség 

7. Ének Cigány himnusz 

7. Történelem 1848 roma hősei 

6. – 8. Történelem Magyarország nemzetiségei 

5. - 8. Osztályfőnöki Kisebbség és többség 

 

 

 

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása 

iskolánk nevelő-oktató munkájának fontos feladata. 

 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 
 

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez kapcsolódó tanulói közösségek 

kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 

Jelentős e téren: a diákönkormányzat, a testvérosztályi csoportok, a szakköri 

csoportok, a sportélet csapatai, a kirándulások, a színjátszó csoportok, a napközis 

csoportok, a versenyekre szerveződő csoportok alakulása. 

 

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében. 

Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk 

kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a 

felnőttek elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az 

autonóm – önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 
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3. Az önkormányzás képességének kialakítása. 

Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a 

közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, 

a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát 

értékelni is tudják. 

 
4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a 

közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen 

a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a 

tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban 

aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és 

viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 
 

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, 

viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának 

kialakítása, ápolása. Az iskolánkban működő színjátszás közel száz éves múlttal 

meghatározó büszkeségünk a hagyományainkban és mindennapjainkban egyaránt. 

 
 

Fontos alkalmak, lehetőségek a szervezett közösségfejlesztő eseményekre: 

A jeles napok jegyzéke: 
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Január: 

01. Béke világnap, 06. Vízkereszt vagy Háromkirályok napja, a farsang kezdete, 14. 

Európai nyelvek napja 22. Magyar kultúra napja / Kölcsey Ferenc /, 31. A Béke napja 

Február 

04. Rák ellenes világnap, 13. Házasság világnapja 14. Epilepszia világnapja, 14. Szerelmesek 

napja, Valentin nap, 21. Anyanyelv nemzetközi napja 22. Bűncselekmények áldozatainak 

világnapja, 25. Kommunizmus áldozatainak napja. 

Március: 

01. Nukleáris fegyverek elleni harc nemzetközi napja, 06. Nemzetközi energiahatékonysági 

nap, 08. Nemzetközi Nőnap, 15. 1848-as forradalom ünnepe, 15. A Magyar Sajtó napja, 15. 

Rendőri erőszak elleni világnap, 21. Költészet világnapja, 21. Rasszizmus elleni világnap, 22. 

Víz világnapja, 24. Ifjúsági világnap, 27. Színházi világnap 

Április: 

01. Bolondok napja, 01. Nemzetközi gyermekkönyvnap, 03. Csillagászati világnap, 07. 

Egészségügyi világnap, 08. Emberszeretet világnapja, 10. Nemzeti rákellenes nap, 11. 

Költészet napja / József Attila/ , 22. Föld napja, 22. Holocaust világnap, 23. A Könyv napja, 

24. Kísérleti állatok védelmének napja, 26. Csernobil emléknap, 27. Vakvezető Kutyák napja, 

30.Méhek napja Magyarországon 

Április utolsó hete: TV kikapcsolási hét 

Május: 

Május első vasárnapja: Anyák napja, 01. A munka ünnepe, 01. A munkavállalók szolidaritási 

napja, 02. Magyar sport napja, 02. Esélyegyenlőség napja, 03. Sajtószabadság napja, 04. 

Tűzoltók napja, Szent Flórián, 05. Európa nap, 08. Anya nélkül nevelkedő gyerekek napja, 

08. Nemzetközi Vöröskereszt napja, 09. Európai Unió ünnepe, 10. Madarak és fák napja, 10. 

Mentők napja Magyarországon, 11. Véradók napja, 15. A család nemzetközi napja, 15. 

Nemzetközi klíma akciónap, 22. Biológiai sokféleség világnapja, 24. A világ békenapja / 

Fény a Békéért /, 24. Európai nemzeti parkok napja, 31. Dohányzásmentes nap, Május utolsó 

keddje. Nemzetközi tejnap, Május utolsó vasárnapja. Gyermeknap, Május utolsó vasárnapja. 

Magyar hősök napja 

Június: 

05. Környezetvédelmi világnap, 05. Szenvedélyek napja, 12. Gyermekek dolgoztatása elleni 

világnap, 21. Nap napja, 21. Zene ünnepe, 26. Kábítószer fogyasztás elleni küzdelem 

világnapja, 26. Közalkalmazottak napja, 27. Cukorbetegek világnapja, 29. Nemzetközi Duna 

nap, 30. A magyar szabadság napja, Június első vasárnapja. Pedagógusnap, Június harmadik 

vasárnapja. Apák napja 

Július: 

01. A magyar egészségügy napja 

Augusztus: 

01. Anyatej és szoptatás világnapja, 06. Nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc 

világnapja, 06. Hirosima, Nagaszaki emléknap, 09. Állatkertek napja, 12. Fiatalok 

nemzetközi napja, 18. Európa nap Magyarországon, 20. Államalapítás ünnepe, 20. Szt. István 

napja, 29. Mohácsi csata emléknapja, 31. Nemzetközi szolidaritás napja 

  



26 

 

Szeptember: 

01. Az elnemkötelezettség napja, 07. A török Buda emléknapja, 16. Az ózonréteg védelmének 

világnapja, 18. Rokkantak világnapja, 20. Gyermekek világnapja, 21. Magyar dráma világnapja 

/ Madách Imre /, 22. Autómentes világnap, 22. Madár megfigyelési világnap, 23. 

Takarítási világnap, 24. Szív világnapja, 26. Tiszta hegyek napja. 

Október: 

01. Idősek világnapja, 01. Zenei világnap, 04. Állatok világnapja, Assisi Szent Ferenc, 05. 

Pedagógusok világnapja, 06. Aradi vértanúk napja, Nemzeti Gyásznap, 15. Nemzetközi 

gyalogló nap, 15. Látássérültek / a fehér bot / nemzetközi napja, 23. 1956-os magyar 

forradalom és szabadságharc évfordulója, Október utolsó munkanap. Takarékossági világnap, 

Október vége. TV kikapcsolási hét 

November: 

01. Mindenszentek, 02. Halottak napja, 03. Magyar tudomány napja, 07. Nemzetközi 

rákellenes világnap, 13. Cukorbetegek napja, 16. Tolerancia türelmesség nemzetközi napja, 

16. Magyar szentek emléknapja, 17. Füstmentes nap, 17. Nemzetközi diáknap, 18. 

Hajléktalanok napja, 20. Gyermekek jogainak világnapja, 20. Ifjú zenebarátok világnapja, 22. 

Magyar közoktatás napja, 25. A nők bántalmazásának megszüntetésének világnapja, 25. 

Magyar labdarúgás napja, 27. A Nobel-díj alapításának napja, Advent első vasárnapja előtti 

péntek. Nemzetközi " Ne vásárolj semmit" nap 

December: 

01. Magyar rádiózás napja, 01. AIDS elleni világnap, 02. Rabszolgaság elleni világnap, 03. 

Fogyatékos emberek nemzetközi napja, 09. Labdarúgás világnapja, 10. Emberi jogok napja, 

10. Nevetés világnapja, 11. Asztmások világnapja, 29. Biodiverzitás védelmének világnapja, 

29. A magyar kártya napja 
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A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását 

szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák  
 

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási folyamatba 

illeszkedő tanítási óra. 

 

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak 

tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat a késztetéseket, amelyek 

a gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is 

tartsuk. 

b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük 

azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, 

vagyis állandó aktivitását biztosítják. 

c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis 

az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a 

legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és 

az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak 

tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, 

így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos 

munkájára támaszkodnak. 

 

Az egységes alapokra épülő differenciálás 
Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, 

a tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési 

képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való 

azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához. 

 

A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak 

megfelelő tanítási folyamat, tanulási tevékenység. Kiemelt célunk a kompetenciamérések 

eredményeinek javítása. Az érintett évfolyamokon a kitöltött feladatsorokat kijavítjuk, 

értékeljük, hogy valós képet kapjunk arról, melyek a fejlesztendő területek. Ütemezett tervek 

alapján az egész tanévben kiemelt feladatként kezeljük a méréseken való jobb teljesítmény 

elérését. 

 

A tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, 

szabályozása és értékelése. 

 

A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel 

lenni: 

- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a 

tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. 

- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása. 

- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, 

tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására 

és tudásának átrendeződésére. 
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- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, 

formáit. 

- Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a 

csoportmunkában, a tanulók páros és egyéni oktatásában, multidiszciplináris tanítási 

órán, teamtanítás keretében, digitális technológiával támogatott oktatási módszerek 

támogatásával) a tanulók tevékenységét, önállóságát, kezdeményezését, 

problémamegoldását, alkotóképességét állítjuk előtérbe. 

- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás 

a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az 

ellenőrzésben, az értékelésben. 

- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a 

 tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében. 

 

A nevelési és oktatási célok megvalósítását segítő (tanítási órán kívüli) tevékenységek az 

iskolában 

 

Hagyományőrző tevékenységek 

• Fontos feladatunk az iskola névadójának, Gróf Andrássy Gyula emlékezetének 
ápolása. Ezt szolgálja az évenkénti megemlékezés az Andrássy-gála 
rendezvényével. 

 • Iskolánkban közel 100 éve jelen van a színjátszás. Két színjátszó csoportunk őrzi a 

hagyományt: a Színe-Java és Szikra színjátszó csoport. Itt megjegyzendő, hogy az 

előadásaink színvonalát hang és fénytechnikai eszközök használatával tartjuk magas 

színvonalon. 

• Minden tanév folyamán az osztályok megemlékezést tartanak október 6-án, a 

magyar kultúra napján, a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak 

emléknapján, a költészet napján, a holokauszt áldozatainak emléknapján, és a 

Nemzeti Összetartozás Napján. 

• Minden évben a diákok által kerül megszervezésre a DÖK-nap. (A 
diákönkormányzatot iskolánkban DÖK-nek nevezzük). 

• Évente egy alkalommal az Egy nap az iskolánkért elnevezéssel, illetve olyan 
tevékenységekkel töltjük, mely során szépítjük, ápoljuk szűkebb környezetünket 

diákok, szülők, tanárok együtt. 

• Vecsés városában valamennyi iskola kiveszi a részét a városi ünnepélyek, 
megemlékezések megszervezésében. Iskolánknak e téren az október 6-án tartandó 

megemlékezés műsorának elkészítése és előadása a feladata évről-évre. 

 
1. Diákönkormányzat.  

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

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. (DÖK 

elnevezéssel) Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 4-8. osztályokban megválasztott 

küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja és működteti. A 

diákönkormányzatnak joga van minden, a tanulókat érintő kérdéssel foglalkozni. A 

diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus segíti. 
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d) Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést (tízórai, 

ebéd, uzsonna) vagy ebédet (menzát) biztosít az intézmény. Az étkezési térítési díjakat 

az iskola által meghatározott módon kell befizetni. 

A napközi otthon és tanulószoba 

Az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-4. évfolyamon napközi otthon 

működik. A napközi otthon az általános iskolai nevelés és oktatás szervesen hozzájárul 

a tanulói személyiség fejlesztéséhez, az egészséges életmódra neveléshez, a gyermekek 

érzelmi életének gazdagításához. Családias légkörével helyes közösségi szellemre 

szoktat. Alapvető feladta, hogy segítse a tanulók mindennapos felkészülését a tanítási 

órákra. Tanulási technikákat, módszereket nyújt és gyakoroltat. Segíti a lemaradókat, 

utat mutat a tehetségeseknek. A csoportok felosztásakor a lehetőségeink szerint 

igyekszünk a különböző korcsoportokat külön-külön napközis csoportokban 

foglalkoztatni. 
 

A felsős évfolyamainkon igény szerint tanulószobai foglalkozásokat szervezünk. A 

foglalkozásokon a tanulóink tanári felügyelet mellett készülnek a következő napra, 

illetve készítik el házi feladataikat. 

 

Alapvetően minden tanulónak kötelessége részt venni a délutáni foglalkozásokon (pl.: 

napközi, tanulószoba). A szülő írásos kérésére az igazgató felmentheti a tanulót ezen 

foglalkozások alól. 

Részletesebb szabályozást az iskolánk Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a 

Házirend tartalmazza. 

 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, egyéni fejlesztések 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, 

valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. 

• A tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások óraszámáról a felmerülő igények 

és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskola 
nevelőtestülete dönt. 

• A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni 

foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti két órában elsősorban 
azok a tanulók vesznek részt, 

- akiknek az adott évfolyamon az eredményes felkészülése ezt szükségessé teszi, 

- akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot. 
 

Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden 

tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók 

mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az 

iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. A mindennapos testnevelés bevezetéséig, 

illetve az intézmény fenntartójának változásáig emelt szintű testnevelés-oktatás 

működött, melynek keretei között heti két testnevelés órát finanszírozott előző 

fenntartónk. Tehát már akkor iskolánk nagy része emelt szinten heti 5 órában vett részt a 

testnevelés órákon. Mára már létjogosultságát vesztette az emelt testnevelés fogalma, 

hiszen kötelezővé vált a heti 5 óra, úgy az ahhoz kapcsolódó alkalmassági vizsga 

szervezése is okafogyottá vált. Büszkeségünkre elmondható viszont az, hogy az emelt 

testnevelés eddigi eredményeként komoly sport eredményeket érnek el iskolánk tanulói 

a kézilabdázás hazai és nemzetközi színterein egyaránt. Ezért iskolánkban továbbra is 

kiemelt figyelmet szentelünk a kézilabda sportág tanításának, melyhez a tömegsport 

lehetőségeit is kiaknázva nyújtunk lehetőséget tanulóink számára. 
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Uszoda: A tanulói-szülői igényeknek megfelelően uszodai foglalkozást biztosítunk 

tanulóink számára. Az uszodába bérelt autóbusszal jutnak el tanulóink két kísérőtanár 

vezetésével. A Nemzeti Alaptantervhez igazodva fenntartói támogatással minden 4.-es 

és 5.-es évfolyam kilenc alkalommal ingyenesen szervezett úszásoktatáson vesz részt. 

 

Iskolai színjátszás: Iskolánkban két színjátszó kör is lehetőséget nyújt tanulóink 

számára a színjátszással való értékes időtöltésre. 

 

Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek 

fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, 

szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A 

szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 

vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete határoz. 
 

Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a 

különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az 

iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán 

kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők 

megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők 

szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 
 

Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Az iskola nevelői a tantervi 

követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók 

számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) szerveznek. A témanap vagy témahét 

keretében az adott napon (vagy héten) az iskola (vagy legalábbis bizonyos korcsoportok) 

minden tagja ugyanazzal a témával foglalkozik. Bár nagy különbség van jellegében, 

hangulatában, de főleg szervezésében egy témanap és egy akár teljes hetet kitöltő témahét 

között, abban megegyeznek, hogy a lényegük a következő: az iskola pedagógiai 

programjában rögzítetten szerepel egy vagy több (projekt) téma, amit a pedagógusok a 

hagyományostól eltérő formában dolgoznak fel, a lehető legkomplexebb módon. Úgy, 

hogy az a résztvevő gyermekeknek is jó kedvet és sikerélményt adjon. 

A témanap, témahét várható pedagógiai eredményei: 

• Kialakul és növekszik a munka során a személyes érintettségből adódó motiváltság. 

• Kölcsönösen pozitív irányba változik a diák-tanár viszony. 

• Növekszik az önbizalom, magabiztosság, amely újabb cselekvésre ösztönöz. 

• Csökkennek a magatartási anomáliák. 

• Fejlődik a cselekvő- és szervezőképesség és az önálló ismeretszerzés képessége. 

• Az azonos cél elérésének tudata biztosítja a magas fokú szocializációt. 

• A csoportmunkák során erősödik az egymásra figyelés, az esetleg periférián lévő tanulók 

is bekapcsolódhatnak a közös tevékenységbe. 

A projekt vezérlése folyamattervezést kíván tanártól és csoporttól egyaránt. A csoport 

olyan momentum köré szervezi munkáját, melynek megvalósításában minden tagnak van 

valami érdekeltsége. A közös alkotás erősíti az egyűvé tartozás élményét. A siker a 

kollektivitástól, felelős együttműködéstől függ. Ezért a folyamatos érdekérvényesítés, 

konfliktuskezelés is része a projektpedagógiának. A projektoktatás egy iskolai napon 

legalább három órát meghaladó foglalkozás vagy több iskolai órán, tanítási napon át zajló 

tanítási-tanulási folyamat. Ennek során – elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen 

beilleszthető ismeretek feldolgozása történik egy-egy témakör köré csoportosítva a 

gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle tevékenységre építve. A hosszabb (több 

napos, egy hetes) témaheteken feldolgozásra kerülő ismereteket a nevelők szakmai 

munkaközösségei az iskola éves munkatervében határozzák meg. 

A projekt feldolgozása az alábbi jól elkülöníthető szakaszokból áll. 
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• témaválasztás 

• tervkészítés a feldolgozáshoz 

• adatgyűjtés 

• a téma feldolgozása 

• összeállítása bemutatható formában 

• bemutatása 

• a projekt értékelése 

• a zárást követő feladatok elvégzése, következtetések megfogalmazása 

 

Határtalanul – tanulmányi kirándulás hetedikeseknek pályázat Iskolánk a 

lehetőségekhez képest részt vesz az EMMI által kiírt programban, melynek célja a 

külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülése. 

 
Iskolánk nyitott egy testvériskolai kapcsolat kialakítására 

 

Tanulmányi kirándulás. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy 

alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek. Az tanulmányi kiránduláson való 

részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola 

nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken 

a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban 

halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 

Erdei iskolák, táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik 

a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, iskolai erdei foglalkozások, 

melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik, illetve az iskolai 

szünidőkben szervezett táborozások. Az erdei iskolai foglalkozásokon és a 

táborozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük. Az iskola nevelői az alapítványunk támogatásával, valamint a pályázati 

lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a 

nehezebb szociális körülmények között élő családok gyermekei is részt tudjanak venni. 

 
Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti, színházi előadáshoz kapcsolódó 

foglalkozás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények 

teljesítését szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti 

előadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az 

költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az 

iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy 

ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok gyermekei 

is részt tudjanak venni. 
 

Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők 

anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, 

kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos 

rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél 

jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális 

körülmények között élő családok gyermekei is részt tudjanak venni. 

 

Családi napok: Évente néhány alkalommal rendezzük meg a tanulóinkkal, szüleikkel 
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közösen ezt a fórumot. Az említett alkalom során közös sport, játékos és kreatív 

foglalkozásokat tartunk. 

 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók 

igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 

létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – 

tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

 

Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az 

órarendi Etika/Hit-és erkölcstan óráik mellett az iskola nevelő és oktató tevékenységétől 

függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. 

 

Lázár Ervin Program: szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. 

évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen 

biztosítja a színházi-, tánc-, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az 

őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét. 
 

Iskolánk alapítványa „Az Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány” lehetőségei szerint 

támogatja a tanításon kívüli foglalkozásaink megvalósulását. 
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A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI 
 
A pedagógusok helyi intézményi feladatai az egyes munkaköri leírásokban kerülnek meghatározásra 

az alábbiakban rögzítettek szerint (a munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik): 

 

A pedagógusok alapvető feladatai 
- A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési 

szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői 

utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása. 

- Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az 

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse. 
- Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson. 

- Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felöli részében a 

nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, 

tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el. 

- A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes 

megtartása. 
- Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek 

munkájában. 

- Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken. 

- A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze. 

- A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket. 

- Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt. 

- A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai 

szakszerűségének figyelemmel kísérése. 

 

A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI, PEDAGÓGIAI FELADATAI 
A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás 

- Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása. 

- A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése 
(tanmenetek, éves programok). 

- Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra. 

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

tanítási órákon. 

- Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon. 

- A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő 

módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 

- A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási 

órákon és a különféle iskolai foglalkozásokon. 

- Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a 

tanítási órákon. 

- A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében. 
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A tehetséges tanulók gondozása 

- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő pedagógiai ellátás szervezése a tehetséges 

tanulók részére. 

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

pályázatok önálló szervezése, segítség a szervezésben. 

- Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, 

bemutatókon. 

- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán 

belüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán 

kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

 
A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

- Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, 

kirándulás). 

- Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi 

ünnepség). 

- Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 

- A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) 

programok. 

 
Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

- Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése. 

- Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a 

programok szervezésében, részvétel a programokon. 

- Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, 

részvétel a kirándulásokon, táborokon. 

 
Munkafegyelem, a munkához való viszony 

- A munkaköri kötelességek teljesítése. 

- Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben. 

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

- Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 

 
Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében 

- Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 

- Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. 

- Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. 

- Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 
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Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

- Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel. 

- Továbbképzéseken való részvétel. 

- A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 

- Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, 

kiadványokban. 

 
Az iskolai munka feltételeinek javítása 

- Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 

- Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 

- Az iskolai alapítvány működésének segítése. 

- Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása 

(innováció). 

- Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. 

- Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

 
Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában 

- Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 

- Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 

- Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

 
Aktív részvétel a tantestület életében 

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

beilleszkedésének segítése. 

- Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek 

szervezésében, a szervezés segítése. 

- Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein. 

 
Az iskola képviselete 

- A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 

- Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken. 

- Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről 

a helyi médiában. 

- Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe. 

- Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe. 

- A település rendezvényein, eseményein való részvétel. 

- Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. 

életében, civil szervezeteiben. 
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A vezetői feladatok ellátása 

- Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 

- Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés, 

értékelés) lelkiismeretes ellátása. 

- A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 

 
Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal 

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

- Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a 

tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé. 

- Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 

- Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a 

pedagógus kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok 

elfogadása). 
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Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök feladatai 

 
Az osztályfőnök feladatai 

 
- Megfelelő magaviseletű, az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai 

rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő 

irányításával. 

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

- Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend 

kialakítást és elfogadását. 

- Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős 

programokat (pl. tanulmányi kirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) 

szervez. 

- Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra. 

- Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

- Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 

- Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel. 

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

szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 

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

havonta – tájékoztatja a szülőket. 

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

írásban értesíti. 

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

tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 

- Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

- A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 

- Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

- A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez. 

- Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal. 

- Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a 

gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal. 

- Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai 

munkáját. 

- Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

- Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

- Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, 

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

fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). 

- Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát. 

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

magatartás és szorgalom osztályzatára. 
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- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész 

tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére. 
- A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli 

figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti. 

Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására. 

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

osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban 

előírt rendelkezések alapján jár el. 

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

azokra előre felkészül. 

- Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a 

pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel. 

- A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai 

jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat. 

- Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, 
osztályfőnöki tanmenet). 

- Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 

- Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről. 

- Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal 

szemben. 

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

esetén gondoskodik azok pótlásáról. 

- Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

- Tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta ellenőrzi 

tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások). 

- Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai 

szakszerűségét. 

 
Az osztályfőnöki munka tervezése 

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított 

osztályfőnöki munkaterv alapján végzi. 

 

Az osztályfőnöki munkaterv felépítése 

a) A tanév elején összeállított munkaterv 

- Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

- Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 

- Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 

- Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban. 

- Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői 

értekezletek tervezett témái. 

- Az osztály diákközösségének vezetői. 

- Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán 

- Első félévi és tanév végi osztálystatisztika. 

- Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

- Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 
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Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról 

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról 
- Tanulók száma, ebből leány 

- Állami nevelt (gondozott) 

- Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 

- Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló 

- Sajátos nevelési igényű tanuló 

- Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló 

- Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanuló 

- Az egyéni munkarend keretében tanulmányokat folytató tanuló 

- Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók 

- Más településről bejáró tanuló 

- Nem magyar állampolgár 

- Évfolyamismétlő 

 
Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról 

- Tanulók száma, ebből lány 
- Osztályozott tanulók száma és aránya, ebből lány 

- Osztályozatlan tanulók száma és aránya, ebből lány 

- Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga, ebből lány 

- Az osztály tanulmányi átlaga, ebből lány 

- Kitűnő tanulók száma és aránya, ebből lány 

- Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén, ebből lány 

- Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén, ebből lány 

- Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén, ebből lány 

- Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya, ebből lány 

- Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya, ebből lány 

- Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya, ebből 

lány 

- A bukások száma tantárgyanként, ebből lány 

- A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei, ebből lány 

- Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és az 

elért helyezések), ebből lány 

- Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók száma 

és az elért helyezések), ebből lány 

- Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői 

▪ A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények (magyar, 

matematika) 

▪ Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján 

▪ A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett tanulók száma 

és aránya 

▪ A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett tanulók 

száma és aránya 

▪ A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett tanulók 

száma és aránya 

▪ Továbbtanulás iskolatípusok szerint 

▪ Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya 

▪ Szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya 

▪ Szakiskolába felvett tanulók száma és aránya 
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▪ Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya 
A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési 
szempontjai az első félév és a tanév végén: 

- Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya, új 

tanulók, távozók). 

- Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális 

elvárásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi 

munka). 

- A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei). 

- Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája. 

- Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók). 

- A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények 

felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel). 

- A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői értekezletek tapasztalatai, a 

szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával). 
- Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat: 

▪ Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

▪ Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

▪ A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek? 

 
Az osztályfőnöki órák témái 

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki óráin 

- A házirend szabályainak megbeszélése. 

- Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése. 

- Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése. 

- Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása. 

- Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése. 

- Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek 

megbeszélése. 

- A kerékpáros közlekedés szabályai. 

 

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák 

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

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

a szexuális fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) 
segítségének igénybe vételével. 

- Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, 

segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők 

hívásának helyes módja. 

- Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati 

elsajátítása céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) 

segítségének igénybe vétele. 

- Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második félév 

végén. 

- Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről október 23-án és március 15-én. 

- Megemlékezés a nemzeti gyásznapról 

- Az adventi időszak, a karácsony és a húsvét ünnepe 
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- Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak 

emléknapjáról, a Föld napjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról. 

- Megemlékezés az iskola névadójáról. 

- Tanulmányi kirándulás előkészítése 
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A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 
 

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek 

figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és 

szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

 

Munkánk során kiemelten kezeljük 

- a sajátos nevelési igényű; 

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; 

- a kiemelten tehetséges; 

- a hátrányos helyzetű, tanulási kudarcnak kitett és lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók egyéni fejlesztését. 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók 
 

- Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, 

integrált formában történik.Elsődleges feladat a tanulási kudarcok felismerése egyéni 

szűréssel. Célja azoknak a részképesség-zavaroknak a feltárása, amelyeknek a jelenléte 

nehezíti, vagy akadályozza az olvasás, írás, számolás információszerző és közlő 

kialakítását. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a NAT-ban meghatározott egységes 

fejlesztési feladatokat vesszük alapul.  

- A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a fogyatékosság fokához és típusához tartozó 

fejlesztői program minden esetben egyénileg kerül kialakításra.  

- A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális 

igényeihez igazodva a következő elvek szerint szerveztük meg: 

- A feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni 

ott, ahol erre szükség van. 

- Igény szerint sajátos a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, 

követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni. 

- Szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb, alternatív kommunikációs 

módszerek és eszközök beépítése a nevelés-oktatás folyamatába. 

- Az iskola segítő megkülönböztetéssel egyénileg is támogatja a tanulókat, elsősorban 

az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve. 

- A NAT alapján a differenciált tanítás-tanulás megvalósításához különösen fontosnak 

tartjuk a sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazását a különleges 

bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű gyerekek esetében a tanulási és egyéb 

problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak 

ellátásában. 

- Az eredményes tanulás segítésének elvei közül kiemelt a sajátos nevelési igényű, 

akadályozott tanulási magatartási nehézséggel küzdők elfogadása, beilleszkedésük 

feltételeinek kölcsönös alkalmazkodáson alakuló megteremtése, a 

képességprofilhoz viszonyított haladás elismerése, a tanulásban meghatározó 

képességeinek feltárása és fejlesztése. 

- Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az 

illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó 

intézmények szolgáltatásait. 
- A nevelési-oktatási intézményben nyújtott szociális szolgáltatás során eljáró óvodai és 

iskolai szociális segítő a gyermekkel, tanulóval közvetlenül foglalkozik, az egyéni szociális 
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szolgáltatások megvalósításának ideje alatt a gyermek, tanuló felügyeletéről maga 

gondoskodik. 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló 

tevékenységek 

 

Iskolánkban a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség fennállásának vizsgálatára első 

osztályban október közepéig az elsősök Diagnosztikus fejlődésvizsgálatú rendszer (DIFER 

program) szűrővizsgálatán vesznek részt. 

A fejlesztésben részt vevő szakemberek indokolt esetben további vizsgálatokat végeznek. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek, illetve a sajátos nevelési 

igény fennállásának vizsgálata minden esetben a szülők egyetértésével, vagy 

kezdeményezésével indulnak. 
A szülőt tájékoztatjuk a vizsgálat menetéről és a jogszabály által biztosított kedvezményekről. 

A különleges gondozásban részesülő gyermekkel fejlesztéséhez különösen fontos a szülők 

közreműködése. Széles körű együttműködésre van szükség a nevelési-oktatási intézmény, a 

pedagógiai szakszolgálat intézmények, illetőleg a tanuló szülei között. 

 

Pedagógiai feladat 

- A vizsgálati, felülvizsgálati kérelmek szakszerű, pontos kitöltése és nyomon 

követése, a vizsgálat eredményeinek megfelelő fejlesztési irányának kijelölése. 

- Az iskolai légkör oldottságával, a pedagógusok nyitottságával lehetővé kell tenni 

a gyermek számára, hogy problémáival tanáraihoz és társaihoz is fordulhasson. 

- Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse a Gyermekjóléti Szolgálat 

segítségét kérve a család nevelési szokásainak megváltoztatására kell törekedni. 

A velük való kapcsolattartás első sorban az osztályfőnök feladata. 

- A viselkedési zavarok – a figyelemfelkeltésen kívül gyakori oka – a tanulásban 

való lemaradás, tanulási kudarc felismerése, kezelése fontos feladata 

iskolánknak. 

A tanulói együttműködés hiányának, az agresszivitás megjelenésének az érzelmi 

és indulati kiegyensúlyozatlanságának felismerése/ jelzése és kezelése kiemelt 

feladatunk. 

 

 

Pedagógiai tevékenység 
- A gyermek pozitív megnyilvánulásainak azonnali megerősítése, dicsérete, 

elismerése, kiemelése. 

- A pedagógusnak tudnia kell, hogy kit milyen sebességre késztethet, és mi az a 

maximális teljesítmény, ami az adott tanulótól jogosan elvárható. 

- Az osztályfőnök és a szaktanárok állandó megfigyelései, kapcsolattartás a 

szülőkkel, állandó közvetlen viszony a gyerekekkel. Az egy tanulócsoporton 

belül tanító pedagógusok együttműködése, a tanulói problémák megvitatása. 

- A fejlesztő pedagógus megfigyelései az egyéni beszélgetések, foglalkozások 

során. 

- A szülők és a pedagógusok állandó kapcsolattartása a fejlesztő pedagógussal. 

- Szükség esetén az iskolapszichológus, illetve a nevelési tanácsadó megkeresése, 

bevonása. 
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A tanulási kudarcnak kitett tanulók alsó és felső tagozaton 

A tanulási kudarcnak kitett alsó tagozatos tanulóknak tanítási órákon, napközis csoportokban, valamint 

iskolánk fejlesztő pedagógusai egyénileg foglalkoznak heti rendszerességgel. A nehézségekkel küzdő 

tanulók szakértői vizsgálatát minél hamarabb célszerű elvégeztetni, hogy az okokat időben lehessen 

megszüntetni. A fejlesztés célja, hogy a lemaradó gyerekek mielőbb bepótolják a hiányosságokat és 

kudarcélmények nélkül tudják folytatni a tanulmányaikat. Ez a monitorozás a tanítási folyamat minden 

évfolyamára érvényes. 

Alsó tagozaton a fejlesztés elsősorban az alapkézségek helyreállítására irányul. Szorosan együtt 

dolgoznak az osztálytanítók, a fejlesztők és a napközis nevelők a tanulók hiányosságainak 

megszüntetése érdekében. 

 

 A felső tagozaton az órai differenciálás, a tanulószoba és az egyéni fejlesztés ad lehetőséget a 

fejlesztésére. A lemaradások okát itt is kutatjuk és igyekszünk megszüntetni, de a hangsúlyt a tanulási 

technikák kialakítására és begyakorlására fektetjük. a cél az, hogy a felső tagozatos gyerek önállóan 

tudjon boldogulni a megtanulandó anyaggal.  

Tantestületünk modern szemléletű hozzáállását bizonyítja, hogy a 2021/2022-es tanévtől bevezetjük a 

komplex alapprogramot. Ennek érdekében el is végeztük a szükséges tanfolyamokat.  
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A tehetség, a képességek kibontakoztatását segítő tevékenységek 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
- a tehetséggondozó, fejlesztő pedagógiai ellátás; 

- egyéni foglalkozások; 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

- iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális 

stb.); 

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

csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 
tevékenységek, szünidei programok); 

- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások). 

 
A hátrányos, illetve lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók integrációját segítő stratégia 

 

      A veszélyeztetett tanulók felmérése az osztályfőnökök közreműködésével: nyilvántartásba 

vétel, a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése, ez alapján a további 

teendőkre javaslattétel; egyeztetés a gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekvédelmi 

felelőssel. - A veszélyeztetett gyermekek szabadidős tevékenységének és tanulási 

előmenetelének figyelemmel kísérése, és adott esetben javaslattétel a változtatásra (pl.: 

fejlesztő csoport kialakítása délelőtti, illetve délutáni időszakra, szükség esetén külső 

szakember bevonásával, vagy önismereti csoport szervezése, viselkedésmódosító 

eljárások, stb.). - Drog- és bűnmegelőzési programok. - A veszélyeztetett gyermekek 

számára hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása - Tanácsadás tanulóknak, szülőknek, 

pedagógusoknak. - Fegyelmi eljárásokon való részvétel. - Szociális ellátások számbavétele 

(ingyenes étkeztetés, reggeli ügyelet stb.). 

 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés, 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti 

szolgálattal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- felzárkóztató órák, fejlesztő pedagógiai ellátás; 

- iskolapszichológus, szociális segítő bevonása; 

- egyéni foglalkozások; 

- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

- az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 
- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

- a szülőkkel való együttműködés; 

- családlátogatások; 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 
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Az integrációt és felzárkózást segítő program 
 

Célunk megvalósításához a következő feladatokat végezzük: 

- A tanuló hátrányos helyzetének feltárása elemzése, 

- A gyermek fejlesztési formáinak megtervezése, 

- Az osztályközösség bevonása az integrációba 

- A tanuló életkorának, problémájának megfelelő módszerek, szervezési formák 

megkeresése, fejlesztő csoportok kialakítása. 

Tanórai megvalósítás: 

- differenciált foglalkoztatás, 

- egyéni fejlesztés, 

- tanórák közül kiemelten osztályfőnöki, Etika/Hit-és erkölcstan, magyar, 

önismereti és szerepjátékok, irányított beszélgetések. 
Tanórán kívüli megvalósítás: 

- korrepetálás, 

- egyéni fejlesztés: fejlesztő pedagógus segítségével felzárkóztató foglalkozás 
(tantárgyhoz kapcsolódva: matematika), rehabilitálás, habilitálás 

Kiegészítő tevékenységi formák: 

- sport tevékenység, 

- művészeti és egyéb szakkörök, iskolai könyvtár, 

- napközi otthonos ellátás, 

- idegen nyelv, magyar nyelv. 

 

A program megvalósításában résztvevő speciális tevékenységet végző személyek 

- logopédus, 

- fejlesztő pedagógus, 

- pedagógusok, gyógypedagógusok 

- szociális segítő 

Amennyiben a beilleszkedési, magatartási zavar, mint mentálhigiénés probléma, 

fogyatékosság, pszichés fejlődési zavar, a Nevelési Tanácsadó illetve az iskolapszichológus 

segítségét kérjük. Ez esetben szakhatósági vélemény szükséges, amely a meghatározott 

intézkedést és eljárást vonja maga után. 

A tevékenységben résztvevők a pedagógusok, valamint a védőnő, gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelős, fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus. 
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AZ EGYÉNI MUNKAREND KERETÉBEN TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ 

TANULÓK 
 

A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos 

helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és 

befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre 

egyéni munkarend kérelmezhető. A szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a 

tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ezen 

időpontot követően csak abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség 

iskolába járással történő teljesítését megakadályozó körülmény merül fel. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény miatt a 

szakértői bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt egyéni munkarend keretében 

tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az iskolának 

tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti tíz óra áll a rendelkezésre. Az időkeret 

az egyes hetek és tanulók között átcsoportosítható. 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján egyéni munkarend 

keretében tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. Az 

egyéni munkarend keretében tanulmányokat folytatók magatartását és szorgalmát nem kell 

minősíteni. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőt az egyéni munkarend 

keretében tanulmányokat folytatók kötelességeiről és jogairól. Az egyéni munkarend keretében 

tanulmányokat folytatók az igazgató előzetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy egyéb 

foglalkozásokon. Az egyéni munkarend keretében tanulmányokat folytatók kérelemre felvehető 

a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra. 

Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának 

megállapításáról akkor is, ha szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül 

tartós gyógykezelésben, és emiatt egyéni munkarend keretében tanulmányokat folytatóként 

folytatja tanulmányait. 
 

Ha az egyéni munkarendben tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg az 

osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, az iskola 

igazgatója értesíti a felmentést engedélyező szervet, és a tanuló a következő félévtől csak 

iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét. 
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AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE ÉS KAPCSOLATAIK 
Az iskola közösségeinek együttműködése 
Az igazgatóság és a nevelőtestület együttműködése 

1. A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató és az 

igazgatóhelyettesek (iskolavezetés), valamint a megbízott munkaközösség vezetők útján valósul 

meg. 

2. Az együttműködés fórumai: 

- az iskolavezetés ülései, 

- a különböző értekezletek, 

- megbeszélések, 

3. Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg. 

4. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szoba helyiségében elhelyezett hirdetőtáblán, 

valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket. 

5. Az iskolavezetés tagjai kötelesek: 

- az üléseik után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről, 

határozatairól, 

- az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait figyelembe venni 

6. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyénileg, 

vagy munkaközösség vezetőjük útján közölhetik az iskola vezetőségével. 

 

A szakmai munkaközösségek együttműködése 

1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt 

közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a 

szakmai munka alábbi területeire: 

- a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 

- iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések, 

- iskolán kívüli továbbképzések, 

- a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 

3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják 

egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken 

belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 

 
 

A szülői szervezet (szülői munkaközösség) és az iskola közösségeinek együttműködése 

1. A szülői szervezet az iskola pedagógusaival, diákönkormányzatával és az iskolavezetéssel 

egyaránt rendszeres kapcsolatot ápol. 

2. A szülői szervezet tagjai rendszeres időközönként – évente legalább négy alkalommal – 

kötelesek tájékoztatni az általuk képviselteket a szervezet tevékenységéről, valamint kötelesek 

az általuk képviseltek kérdéseit, véleményét, javaslatait az iskolavezetés, valamint az érintett 

pedagógusok felé továbbítani. 
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3. A szülői szervezet ülésein állandó meghívottként az alábbi személyek vehetnek részt: 

- az iskola igazgatója, 
- az igazgatóhelyettesek 

- a munkaközösség vezetők 

- a diákönkormányzatot segítő pedagógus 

4. Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola igazgatója 

rendszeresen – évente legalább két alkalommal – köteles tájékoztatni a szülői szervezetet. 

 

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése 
1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

- az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

- a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén 

és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan (szóban, illetve az eKRÉTÁn keresztül írásban) tájékoztatják. 

3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az 

érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján –az iskola nevelőihez, az osztályfőnökükhöz, az iskola igazgatóságához, a 

diákönkormányzathoz vagy a szülői munkaközösséghez fordulhatnak. 

4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 

nevelőkkel, illetve a szülői munkaközösséggel. 
 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje 

1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

2. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók 

érdekében eljárjon. 

3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

4. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán 

kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 

- a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); 

- tanulói ügyelet, hetesi rendszer; 

- sportélet; 

- túrák, kirándulások szervezése; 

- kulturális, szabadidős programok szervezése; 
- a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap). 

5. Ezekben a kérdésekben 

- az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az 

osztályfőnököknek ki kell kérniük; 

- a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének 

összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie. 

6. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a 

diákönkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a 

nevelőtestület és az igazgató felé. 
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7. A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 
- az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott 

rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

- a házirend elfogadása előtt. 

8. A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső 

szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a 

diákönkormányzat iskolai vezetőségének diákvezetője (elnöke) vagy a diákönkormányzatot 

segítő nagykorú személy képviseli. 
 

A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 
1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója és az osztályfőnökök, valamint a szülői munkaközösség vezetői 

tájékoztatják: 

- az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai vezetőségének 

ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein, napi aktualitásokról 

pedig saját levelező rendszerén keresztül. 

 
 

2. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

 

a) Egyéni megbeszélések 

Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmányi 

eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; valamint az 

együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus 

között. 

 

b) Családlátogatás 

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 

tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 
 

b) Szülői értekezlet. 

Feladata: 

- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

- a szülők tájékoztatása 

• az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

• az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

• a helyi tanterv követelményeiről, 

• az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

• saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

• a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

• az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 
problémáiról, 

• a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása 
az iskola igazgatósága felé. 
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Fogadó óra 

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy- 

egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, 

szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, 

továbbtanulás stb.) 

 

c) Írásbeli tájékoztató. 

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról. 

 

3. A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 

évenként határozza meg. 

4. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett 

gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az 

iskolavezetéshez fordulhatnak. 

5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével vagy a diákönkormányzattal. 

6. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 

szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint nevelőitől az iskolai 

munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek 

tájékoztatást. 

7. Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének 

előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola 

alkalmazottainak) joga van megismernie. 

8. A különös közzétételi lista, a pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve 

a házirend egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető 

meg: 

- az iskola honlapján, melynek elérhetősége: https://andrassy-vecses.hu/ 

- az iskola fenntartójánál; 

- az iskola irattárában; 

- az iskola igazgatójánál; 

- az iskola igazgatóhelyetteseinél; 

- nevelői szobában 
  

https://andrassy-vecses.hu/
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Elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó eljárásrend 

Iskolánkban az elektronikus kapcsolattartás szabályai a mindenkori köznevelésre és adatkezelésre 

vonatkozó jogszabályok betartásával valósulnak meg. Az elektronikus kapcsolattartás szabályaira az 

iskola egyéb kapcsolattartási szabályai, illetve panaszkezelési eljárásrendje is vonatkozik.  

 

1. A vezetőség és a tantestület, illetve a szakmai munkaközösségek elektronikus 

kapcsolattartásának szabályai 

  - Az oktatás/nevelés minden szereplője a munkakörének megfelelő elektronikus 

hozzáféréssel rendelkezik az E-Kréta, Központi Információs Rendszer, stb. alkalmazások 

tekintetében. 

  - Intézményünkben zárt e-mail levelezőrendszer működik, a vezetőség ezen 

keresztül napi szintű információkat tud közvetíteni a tantestület tagjai számára. A levelezés 

megtekintése a kollégák személyes felelőssége. 

  - A digitális oktatás kezdetén Messenger csoportot hoztunk létre, ezt az iskolai 

oktatás keretein belül is használjuk 

  - A tanórák és értékelések nyomon követésére az osztályfőnökök és szaktanárok 

az elektronikus naplót használják 

 

2. A diákokkal és szülőkkel való elektronikus kapcsolattartás eljárásrendje 

A kapcsolattartásra használt platformok:  

  - E-Kréta: e-napló, e-ügyintézés, óra anyaga, házi feladatok, értékelés funkciók 

  - Intézményi honlap: intézményi szintű hírek megosztása a tanulókkal, 

szülőkkel, pedagógusokkal 

  - Zárt szülői és osztályközösségi csoportok: Iskolai-, illetve pedagógusok által 

létrehozott levelező, zárt szülői és osztályközösségi csoportok az osztály egészét érintő információk 

megosztása. 

  - Intézményi e-mail cím: analap.iskola@gmail.com (a szülők, pedagógusok, 

vezetőség részéről általános tájékoztatók, kérdések megbeszélésére, programok szervezésére, stb.) 

  - Szülők és tanárok közötti privát levelezés: különböző elektronikus felületek 

segítségével (diákokkal kapcsolatos egyéni, személyes problémák kezelésér 

 

 

Digitális munkarend alatt alkalmazott stratégia 

• Közös értekezleten egységes álláspontot alakítottunk ki külön az alsó és felső tagozaton. 

• A kialakult új helyzetben a rendelkezésre álló ingyenes és hatékony, tanulást támogató online 

rendszerek közül iskolánk a ’Google Classroom’ ingyenes alkalmazást választotta. Ez egy olyan 

alkalmazás, ami segíti a pedagógusokat a feladatok létrehozásában, megszervezésében, és amelyen 

keresztül visszajelzést tudnak nyújtani a diákoknak.  

•  Használjuk a Mozaik Kiadó által üzemeltetett oldalt, a Mozawebet, melyen keresztül ingyen 

elérhetők a digitális tankönyvek, interaktív tartalmak és oktatási szoftverek. 

• Számonkérésre, gyakorlásra a Redmentát használjuk, ami egy intelligens oktatási „asszisztens”. 

Olyan feladatlapkészítő alkalmazás, amely megkönnyíti és gyorsabbá teszi az oktatók munkáját. A 

feladatlapok készítése során létrehozott feladatokat később is felhasználhatja a tanár, sőt saját 

feladatlapjaiba mások nyilvánossá tett feladatait is beillesztheti. A feladatokhoz képeket, videókat 

lehet csatolni. A rendszer több feladattípust is ismer, a feladatlapok kiértékelése pedig automatikus. 

Meg lehet adni, hogy a diákok mikor kezdhetik el a feladatlap megoldását, és meddig dolgozhatnak 

rajtuk, így akár dolgozatírásra is használhatjuk őket. 

• Az oktatók egy része használta az nkp.hu oldalt, amely egyre népszerűbb, de kevésbé ismert, mint a 

Mozaweb felülete. A Nemzeti Köznevelési Portál egy olyan felület, amely tartalmaz 
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okostankönyveket, melyek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet papíralapú könyveit egészítik ki 

videókkal, képekkel, hanganyagokkal és interaktív feladatokkal. Médiatárában képek, filmek, 

animációk találhatók, a feladattára pedig lehetővé teszi az otthoni aktív tanulást, differenciálást, 

egyéni munkát. 

• A learningappset, amely egy tankockakészítő alkalmazás, sokan használjuk.  

• A valós idejű, online órák tartására alkalmas felületeket is használja a tantestület. Ezek a felületek a 

Zoom, Discord, Hangouts, Skype. Online órákat a lehetőségekhez mérten, egyéni megfontolás 

alapján tartunk. Az újfajta oktatási rendben mindannyian megtaláltuk azt a felületet, amelyen 

keresztül újfajta módszereket alkalmazva a legjobb tudásuk szerint tudtunk tanítani és a diákokkal 

kapcsolatot tartani. 

• Az alsó tagozaton a Worldwall népszerű tanulást támogató felületet is sokan használják. 

• Alsó tagozaton a tanítók a tananyagot napi rendszerességgel juttatják el a tanulókhoz. 

• Felső tagozaton, hétfőnként egy heti anyagot töltenek fel a tanárok a google classroom 

osztálytermeibe. Ebben az esetben a feladatok leadási határideje a következő hét hétfői napja. 

• Videók készítésével és hangos ppt-k alkalmazásával is segítjük a hatékony tanulást. 

• Felső tagozaton dolgozatot íratni, online órát tartani csak órarend szerinti órán lehet.
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Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése 

iskolán kívüli intézményekkel 
1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

- Az intézmény fenntartójával: Monori Tankerületi Központ 2200 Monor, Petőfi Sándor 

utca 34. 

- Az intézmény működtetőjével: Vecsés Város Önkormányzata 2220 Vecsés Szent István 

tér 1. 

- A területileg illetékes önkormányzati képviselő-testülettel és polgármesteri hivatallal: 

Vecsés Város Önkormányzata 2220 Vecsés Szent István tér 1. 

- A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel: A város óvodái, 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 2220 Vecsés, 

Fő út 92., Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2220 Vecsés, 

Petőfi tér 1. Halmi Telepi Általános Iskola 2220 Vecsés, Halmy József tér 1. Vecsési 

Zeneiskola 2220 Vecsés Erzsébet tér 1. 

- A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: A Vecsési Családsegítő Szolgálat 2220 
Vecsés Telepi út 44/a 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 

2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 

fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

- Az iskolát támogató Az Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány kuratóriumával. 

- A Bálint Ágnes Kulturális Központtal 

- A városi Mozgássérültek Egyesületével 

- A Vecsési Kiállító teremmel 

- A Bálint Ágnes Emlékházzal 

- Az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatosan az érintett egyházakkal 

- A Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.-vel 

- A Vecsési Ipartestülettel 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató a felelős. Az egyes 

intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve 

rögzíti. 

- A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres 

kapcsolatot tart fenn az iskolában rendelő iskolaorvossal, valamint védőnővel és a város 

Szakorvosi Rendelőjével 2220 Vecsés, Telepi u. 68. 

és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 

 

3. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse 

rendszeres kapcsolatot tart fenn a Vecsési Családsegítő Szolgálattal 2220 Vecsés Telepi út 

44/a. A munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató a felelős. 
 

4. A nevelők szakmai, pedagógiai munkájának segítésének, fejlesztésének céljából az iskolában 

működő szakmai munkaközösségek bekapcsolódnak a területi (iskolaközi) szakmai 

munkaközösségek munkájába: 
-Alsós és felsős munkaközösségeink. 
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A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI  
 

A tanulmányok alatt letehető vizsgák típusai  
 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:  

 

- osztályozó vizsga, 

- pótló vizsga, 

- különbözeti vizsga 

- javítóvizsga. 

 

Az osztályozó vizsga 

 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

-  

A pótló vizsga 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

 

A különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgát tesz a tanuló, ha átvételkor az előző iskolájában a választható tantárgyai 

között nem tanult a célosztály tantárgyának megfelelőt 

 

A javítóvizsga 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott. 

 

A tanulmányok alatt letehető vizsgákra vonatkozó általános szabályok 
 

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

szabályok szerint kell megszervezni. 

 

2. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel 
- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két héttel, 

- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) 

közölni kell. 
 

3. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében szereplő 

követelmények alapján a szaktanárok állapítják meg. 
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A tanulmányok alatt letehető vizsgák értékelésének rendje 
 

Általános értékelési szabályok 

Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárását 

követően a vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. Követelmény, hogy a dolgozat javítása 

pontozásos rendszerben történjék, az egyes részpontszámokat és az egyes részekre kapható 

maximális pontszámot egyaránt meg kell jelölni. 

A vizsgatárgy akár egy vagy több vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben elért 

pontszámok összege alapján az osztályzat a következőként határozandó meg: 

lásd: Helyi tanterv az értékelés rendje pontban. 

Nem egész százalékos eredmények elérése esetén a kerekítés általános szabályait kell 

alkalmazni. 

 

A vizsgatárgyak részei és követelményei 

A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 

vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

 
Magyar nyelv és irodalom 

Szóbeli vizsgaforma, amely az adott évfolyam tananyagát kéri számon. A szaktanárnak több 

témából álló tételeket kell összeállítania. E kérdések nem feltétlenül egyetlen alkotóhoz 

kapcsolódnak, a vizsga során az adott évfolyam anyagában szereplő ismeretanyagról ad számot 

a vizsgázó. 

Az írásbeli feladatlap több feladatból áll, amelyben a szövegértési feladatban szereplő 

feladattípusok illetve gyakorlati jellegű feladatok szerepelnek (tesztes, nyitott mondatok, 

láncfeladatok). Az írásbeli vizsgán szerepelnie kell legalább egy gyakorlati írásbeliséggel 

kapcsolatos feladatnak, amelyben a fogalmazási készség mellett a helyesírás is szerepet kap. 

Értékelés: Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 

 
Történelem 

A történelem vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. E formában kéri számon a tanuló ismereteit, 

az adott tanév tananyagát figyelembe véve. 

Az írásbeli vizsgarész egy rövid válaszokat igénylő részből és két röviden kifejtendő esszéből 

áll. A rövid választ igénylő kérdések topográfiai, kronológiai és fogalomhasználati kérdéseket 

tartalmaznak. A két esszé közül az egyik egyetemes történeti, a másik magyar történelmi témát 

kell, hogy felöleljen. Az esszék formája és értékelése megegyezik a témazáró dolgozat 

formájával és értékelésével. 

Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc. 

Értékelés: Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 

 
Idegen nyelv 

Az idegen nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll. Az írásbeli vizsga számon kéri 

a megfelelő tanév vagy tanévek tananyagát az adott tanév követelményei és feladattípusai 

szerint. Így az írásbeli vizsga a következő részekből áll: nyelvhelyesség és olvasásértés. Az 

írásbeli vizsga 45 perces. A szóbeli vizsga három részből áll: kötetlen beszélgetés meghatározott 

témákban, egy szituáció eljátszása és képleírás. Mindhárom feladatot tételhúzás alapján kapja a 

vizsgázó. 
Értékelés: Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 
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Matematika 

A matematika vizsga 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. Az írásbeli feladatlap 

tartalmi jellemzői: a feladatok az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét 

ellenőrzik. A feladatok a vizsga tárgyát képező időszak feladattípusait tartalmazzák, melyek a 

tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75 %-át érintik. 

Megengedett segédeszközök: körző, vonalzó. 

Értékelés: Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 

 
Fizika 

A vizsga írásbeli, mely a tananyag legfontosabb fejezeteinek legalább 75 %-át érinti. A 

feladatok az alapfogalmak, törvényszerűségek, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi, 

illetve a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb feladattípusait tartalmazza. Az utóbbi 

feladatok közül egy feladat könnyebb (rutinfeladatok), két feladat pedig az összetettebb 

feladatok közül való. 

Értékelés: Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 
Megengedett segédeszközök: zsebszámoló gép. 

 

 

 
Biológia 

A vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsga tananyaga a 

félév vagy tanév fejezeteinek legalább 75 %-át érinti. A feladatok között szerepelnie kell az 

alábbi feladattípusoknak: 

- ábraelemzés 

- rövid válaszos feladatok 

- feleletválasztós (teszt) feladatok. 

A szóbeli vizsgán az adott tanév követelményeinek megfelelően összeállított tételekből húz a 

tanuló, amelyet kifejt. 

Értékelés: Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 

 

Kémia 

A vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsga legalább öt 

feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév fejezeteinek legalább 75 %-át érinti. 

A feladatok között szerepelnie kell az alábbi feladattípusoknak: 

- rövid kiegészítendő típusú feladatok 

- feleletválasztós (teszt) feladatok 

- legalább egy-két számítási feladat. 

A szóbeli vizsgán az adott tanévre vonatkozó követelményeknek megfelelően összeállított 

tételekből húz a tanuló, melyet kifejt. 

Értékelés: Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 
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Földrajz 

A földrajz vizsga egy 45 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a 

teljes pontszám 60 %-át, a szóbeli vizsgára 40 %-át lehet adni. Az írásbeli vizsga a tananyag a 

félév vagy tanév fejezeteinek legalább 75 %-át érinti (általában fejezetenként két feladat félévi, 

egy feladat év végi számonkérés esetén). 

A feladatok között tartalmilag kettő feladattípusnak feltétlenül szerepelnie kell: 

- alapvető térkép-topográfiai ismereteket ellenőrző, 

- alapfogalmakra, definíciókra vonatkozó, 

A szóbeli vizsgán tételt kell húznia a vizsgázónak. A kérdések minden esetben egy jelenség 

vagy folyamat legfontosabb fogalmaira, jellemzőire, működési mechanizmusára irányulnak. 

Értékelés: Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 

 
Testnevelés 

A vizsga típusa gyakorlati vizsga. A vizsga testnevelés tantárgyból teljes mértékben a tanév 

követelményeknek az adott félévben/tanévben, a tananyagban szereplő követelményeire épül. 

A tanulók – az úszás és a küzdősportok kivételével – a gyakorlati követelményeket mutatják be 

sportáganként. 

A gyakorlati bemutatás a következő sportágakat tartalmazza: atlétika, torna, gimnasztika, 

labdajátékok közül választhatóan egy sportág a kézilabda, kosárlabda vagy a labdarúgás. 

 
Természetismeret/természettudomány/ Környezetismeret 

A vizsga egy 45 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a teljes 

pontszám 60 %-át, a szóbeli vizsgára 40 %-át lehet adni. Az írásbeli vizsga a tananyag a félév 

vagy tanév fejezeteinek legalább 75 %-át érinti (általában fejezetenként két feladat félévi, egy 

feladat év végi számonkérés esetén). 

Értékelés: Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 

 
Ének–zene 

Az ének-zene vizsga szóbeli vizsga, mely elméleti és gyakorlati részekre épül. 

A szóbeli vizsgán tételt kell húznia a vizsgázónak, melyekből kettő a népdalelemzés, három a 

műzene-elemzés, illetve zenei fogalmak, míg a többi öt a különböző zenetörténeti korok 

témakörét öleli föl. Felelési idő maximum 15 perc. A gyakorlati részben a vizsgázónak a tanult 

dalokból – egy maga által összeállított (legalább 10 népdalból vagy műdalból álló) listából – a 

vizsgabizottság választása alapján egy éneket el kell énekelnie. Az értékelés szempontjai: 

stílszerű előadásmód, dallami és ritmusbeli pontosság. 

 
Informatika 

Az informatika vizsga egy tesztet tartalmazó feladatlapból és egy gyakorlati feladatokat 

tartalmazó feladatsorból áll. Időtartama 40 perc (10 perc teszt és 30 perc gyakorlat). 

A teszt feladatlap jellemzői az alábbiak: 

A feladatok a számonkérés gyakorlati részében nem szereplő tananyag legfontosabb 

fejezeteinek legalább 75 %-át érintik. 

A gyakorlati feladatsor az alábbi témaköröket érinti: szövegszerkesztés, táblázatkezelés, rajzoló 

program, prezentáció. A teszt feladatlap megoldásához semmilyen segédeszköz nem 

használható. A gyakorlati feladatsor megoldásához használható eszközök: számítógép. 
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Technika 

A vizsga típusa gyakorlati és elméleti vizsga. A vizsga technika tantárgyból teljes mértékben az 

adott félévben/tanévben a tananyagban szereplő követelményeire épül. A gyakorlati vizsga 

részét képezi egy minimum három darabból álló munkadarab benyújtása a tanuló éves (féléves) 

munkáiból. 

 
Rajz 

Az írásbeli vizsga feladatai a félév vagy tanév legfontosabb művészettörténeti ismeretét érinti. 

A feladatok közül a művészettörténeti ismeretek, alapfogalmak, egyszerű összefüggések 

ismeretét ellenőrzi, illetve a vizsga tárgyát képező időszak építészeti, szobrászati, festészeti 

alkotásának elemző bemutatását kéri számon. A gyakorlati vizsga részét képezi egy minimum 

öt darabból álló portfolió benyújtása a tanuló éves (féléves) munkáiból. A gyakorlati vizsgához 

szükséges eszközök: A4-es rajzlap, puha grafit, körző, vonalzó. 

 
 

Az osztályozó és javítóvizsgákra vonatkozó különös szabályok  

A vizsgákra való felkészülésre ez érintett pedagógus felkészülési segítséget, útmutatást, ad 

tanuló számára. 

A vizsga időpontját osztályozó vizsga esetén legalább az esedékes vizsga előtt két héttel, 

javítóvizsga esetén a vizsgát érintő tanév végén köteles a tanuló és a tanuló gondviselője 

számára írásban közölni. 

Írásbeli tájékoztatást ad továbbá a tanuló és a tanuló gondviselője számára, a vizsga 

tantárgyáról, annak témaköreiről és a felkészítő foglalkozások helyéről, időpontjáról. 

A pedagógus - az igazgató irányítása mellet - köteles a legalább háromtagú vizsgabizottság 

megszervezéséről, a dokumentáció előkészítéséről gondoskodni. 

Előkészíti továbbá a vizsga helyszínét, szervezi a vizsgán kötelezően jelen lévő plusz egy tanuló 

megjelenését. Tájékoztatja a diákönkormányzatot a vizsga helyszínéről és időpontjáról. 

Ha a tanuló szakvéleménnyel támogatottan, igazgatói határozattal igazolja a felmentését 

az írásbeli számonkérés alól, azt köteles figyelembe venni és gondoskodik a szóbeli vizsga 

biztosításáról. 
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AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ÉS 

ÁTVÉTELÉNEK RENDJE 
 

1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg 
– minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 

 

2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben 

a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

 

3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát; 
- a gyermek lakcímkártyáját; 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 

- a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; 

- a meglévő szakértői bizottság véleményét. 
 

4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

- a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát; 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a 

tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom 

érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe 

vételével az iskola igazgatója dönt. 

 

6. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 

alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az 

igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az 

érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. 

 

7. Türelmi időt biztosítunk a tanulónak a felzárkózásban és egyéni segítségnyújtással, 

amennyiben az átvételt kérő tanuló más tematikájú, más tantervvel dolgozó iskolából 

érkezik. 
 

8. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.  Ha az 

általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, úgy az Nkt.51.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a 

további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. A további felvételi kérelmekről az 

intézmény pedagógiai programjában foglaltak szerint kell dönteni. 

 

9. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi 

kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók 

között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a 

házirend tartalmazza. 
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10. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie 

azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése 

alapján 

– nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az 

előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból – szükség 

szerint egyéni segítségnyújtással- két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt 

vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, 

illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.Az átmenetek problémái a 

felvételekkel kapcsolatosan 
 

A gyermekek életük során több alkalommal kerülnek új környezetbe: óvodából 

iskolába, alsó tagozatból a felsőbe, illetve az általános iskolából a középiskolába. A 

megváltozott körülményekhez sok tanuló csak nehezen, segítséggel tud alkalmazkodni. 

Fejlődésükben megtorpanás, zavar fordulhat elő. Fontos pedagógiai feladat, hogy a 

változásokra felkészítsük, az átmenetet megkönnyítsük a gyerekek számára. 

 

Óvoda, iskola átmenet: 

Évente vendégül látjuk különböző iskolai rendezvényeken a város óvodásait, illetve 

tanítóink látogatnak az óvodába. 

Az Iskolacsipegető rendezvényein lehetőséget nyújt a leendő elsős szülőknek, hogy 

megismerkedhessenek az iskolában folyó munkával, a tanítással, a tanévnyitóra érkező 

elsőseinket iskolai műsorral fogadjuk. 

A szülői segítséget, együttműködést is igényelve tantermeink barátságos kialakítására 

törekszünk. 
 

Az alsó és felső tagozat átmenet: 

Rendszeresek a konzultációk a 4. évfolyamon tanítók, illetve a leendő 5. osztályos 

osztályfőnökök között, valamint folyamatosan egyeztetjük a tananyagot, illetve a 

követelményrendszert. 

A hátrányos helyzetű, gyenge képességű tanulóink számára felzárkóztató foglalkozásokat 

szervezünk. A tanulási kudarcnak kitett tanulók a szabadidő eltöltésében is megtalálják az 

érdeklődésüknek megfelelő, számunkra sikerélményt nyújtó programokat, ezért kiemelten 

inspiráljuk őket az ilyen tevékenységek – tömegsport, szakkörök, stb. – igénybevételére. 

  



62 

 

KOMPLEX ALAPPROGRAM 

A Komplex Alapprogram felmenő rendszerben az 1. és az 5. osztálytól kerül bevezetésre a 

2021/2022-es tanévben. 

 

I. ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK 

 

1. Célok: 

 

• A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia 

prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása; 

• A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása.  

• Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve 

hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek 

kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód 

kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségeket, az 

önművelés képességét. 

• Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, 

kezdeményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, 

döntéshozatal és az érzelmek kezelése).  

• Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme a 

heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés 

Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az 

önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra. 

 

2. Alapelvek: 

 

A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy az a koherenciát 

biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprogramok 

egységes rendszerét.  

A program legfontosabb alapelvei:  

1) adaptivitás; 2) komplexitás; 3) közösségiség; 4) tanulástámogatás; 5) méltányosság 
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3. Komplex Alapprogram 

• egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált 

fejlesztést támogató módszereket; 

• alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási 

motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot; 

• különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására az 

alprogramok segítségével. 

 

 

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény! amely magával hozza az élményalapú 

tanulást. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív 

élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán 

alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye. 

 

II. FELADATOK, ELJÁRÁSOK, ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK 

 

1. Fejlesztési feladatok: 

Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő 

elképzelések) és tanulási képességeket (stratégiákat és módszereket)! 
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• A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak 

• A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag 

mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják 

• Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos foglalkoztatással 

lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására. 

• A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztő 

stratégiájának kialakításában és megvalósításában 

• Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási órák 

légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak, a pedagógus 

csak facilitáló szorongásszintet tart fenn. 

• Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erősítsük, a 

belső kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot!  

• Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat. 

• Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése. 

• Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás (attitűd) 

kiépítése 

 

2. Kiemelt fejlesztési feladataink: 

• énkép, önismeret, 

• hon-és népismeret, 

• európai azonosságtudat 

• egyetemes kultúra, 

• aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés 

• gazdasági nevelés, 

• környezettudatosság, fenntarthatóság 

• művészeti nevelés, 

• művészeti eszközökkel történő nevelés 

• a tanulás tanítása, 

• testi és lelki egészség, 

• felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe 

• testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak 
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3. További feladatok: 

A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, 

módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele. 

 

• A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú 

tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat 

nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére; 

• Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát 

(megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó 

anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték, drámapedagógia stb.). 

• Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő terheléssel. 

• Alkalmazzuk a DFHT módszerét. 

• Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket! 

• A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása.  

• Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi 

problémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez. 

• A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer 

központi eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele. 

• Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során 

szerzett kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell. 

• A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott rend 

szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív 

méréseket. 

• Emberléptékű következetes követelés. 

• Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés. 

• Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a 

tanuló, ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeljövőben 

reálisan képes megoldani. 

 

4- Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök: 

A program szakmai anyagai: 

• Nevelési- oktatási program - KAK 

• Tanítási stratégia - DFHT 

• Alprogrami koncepciók (5 db.) 
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• Alprogrami eszköztár és feladatbank (5 db.) 

• Tanítói- tanári kézikönyvek (10+16 db.) 

• Óraillusztrációk, példák 

• Foglalkozástervek  

• Tankockák 

 

5. További tanulást segítő eszközök: 

• Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok. 

• A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere. 

• Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az 

aktivizáló módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási folyamatokat. 

• A pozitív motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó (nem 

szélsőséges) alkalmazása. 

• Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs 

technikák alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi 

jogok tiszteletben tartása, a konfliktusok kezelésére. 

• Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú szociális 

kapcsolatok építése. 

• A kulturált és egészséges életvitel kialakítása. 

• A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott 

életkorban célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő 

munkaformák alkalmazása. 

 

6. Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek 

 

6.1. Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek: 

• a rend és fegyelem fenntartása 

• tanuló szabadságának biztosítása 

• tanulói viselkedés szabályozása 

• pozitív tanulási légkör biztosítása 

• csoportfolyamatok elősegítése 
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6.2. Alkalmazott módszerek:  

 

6.2.1. A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk, 

mint a Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét. 

A lenti ábra azt mutatja, hogy a kötelező tanítási órák 20%-ban a DFHT (differenciált 

fejlesztés heterogén tanulócsoportban) szükséges alkalmazni.  

 

A DFHT célja: 

 

• A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok fejlesztése.  

• A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása. 

• Az alulmotiváltság mérséklése.  

• A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.  

• A tanulók közötti együttműködés elősegítése.  

 

DFHT koncepciója, módszerei: 

 

Egyénre szabott differenciálás  

• egyedül végzett munka 

• rétegmunka 

• teljesen egyénre szabott munka 

• részben egyénre szabott munka 

Párban folyó munka 

• páros munka 

• tanulópárok munkája 

Csoportban végzett munka 

• A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka 

• KIP 

Ezen kívül a tanórák 80%-ban a pedagógus választ módszereket.  
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6.2.2. Alapmódszerek: 

 

• tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, szemléltetés 

• munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer 

• individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok. 

 

6.2.3. Motiváló módszerek: 

• páros munka 

• csoportmunka 

• játék 

• szerepjáték (drámapedagógia) 

• vita 

• kutató-felfedező módszer  

• kooperatív módszerek 

• projekt módszer 

• szituációs játékok 
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III. A KOMPLEX ALAPPROGRAM SAJÁTOSSÁGAI: 

 

1. A Komplex Alapprogram alprogramjai: 

 

Az „Élménysuliban” minden alprogram megjelenik, hetenként javasoltan, minimum egy 

órában. Az alprogramok aránya az iskola profiljához igazítható (pl. művészeti iskolák, 

sportiskolák stb.) 

 

1. A testmozgásalapú alprogram (TA) 

Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni, sajátélmény-

szerzést biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani repertoárját és 

szemléletét: 

• testnevelés óra 

• mozgásos tanulás osztálytermi környezetben 

• szabadidős mozgástevékenységek 

A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva, 

tanulástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben. 

Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával 

teszi az alprogram a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni 

felelősség életgyakorlatává.  

Cél még az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása. 

Az alprogram tartalma: 

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi 

tartalmak implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben, a differenciálásra 

építve. 

Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása 

osztálytermi környezetben.  

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgás-alapú 

támogatása iskolai környezetben 

 

2. Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA) 

Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely 

hozzájárul az egyén és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és 

felelős alakításához. 
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Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és ennek 

függvényében eltérő tanulási-tanítási egységeket tartalmaz. 

 Minden egységen belül alternatív, a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez, tempójához 

igazítható tanítási eszközöket, munkaformákat ajánl.  

Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen a 

gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.  

Cél továbbá, hogy megalapozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az önálló 

felelősségvállalást. 

Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése, 

az egészséges énkép kialakítása.  

A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus viszony van, így 

az életgyakorlat témái komplexek és minden szinten - a rendszerszemléletnek megfelelően 

- kidolgozásra kerülnek. 

Az alprogram tartalma: 

• egészséges életmód, életvezetés 

• környezettudatosság (fenntarthatóság) 

• állampolgári felelősség (közösségi szerepek) 

• életút-támogató pályaorientáció 

• család, párválasztás 

• érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés) 

 

3. A művészetalapú alprogram (MA) 

• Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai eszközként 

felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti tevékenységek terén 

nevelő/oktató pedagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás mérséklésének irányába. 

• A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a tanulástámogatás 

megvalósítására. 

 

Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős 

foglalkozások biztosítása a tanulók számára. 
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Indirekt célok: 

• Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén 

• Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása 

• Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek között 

• tanulásfejlesztés a művészetek révén 

• (Inter)diszciplináris ismeretátadás művészeteken alapuló, résztvevő központú  

gyakorlatokon keresztül 

• Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek révén. 

• A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a tanuló egyéni 

sajtságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai módszerek 

alkalmazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására. 

Az alprogram tartalma: 

A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak körébe 

sorolhatók, s ez arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint épüljenek fel 

alprogramjaik is.  

 

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi 

tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló tanórai környezetben, 

a differenciálásra épülve. 

Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő 

integrálása osztálytermi környezetben.  

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú 

támogatása iskolai környezetben. 

 

4. A logikaalapú alprogram (LA) 

A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és 

stratégiák megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az 

iskolai élet területein. 

 

Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal, (legyen 

az sakk, táblás, papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus fel tud 

használni mind az általános képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz.   
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Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek 

segítségével a tanítási és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé, motiválóvá és egyben 

fejlesztő hatásúvá tehető. 

Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra 

építve, hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak.  

 

 A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók motivációja növelhető. 

Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik, 

hanem a tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a 

megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 

A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális 

képességek fejlődése is várható. 

 

Az alprogram tartalma 

 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – stratégiák és 

algoritmusok. 

• A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében. 

• Játék alapú megközelítések: 

• Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése  

• Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése 

• Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba 

• Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása  

• Játékstrukturált megközelítések: 

• Kártyajátékok – lapot kérünk!, logiccards, set, stb.  

• Logikai játékok, logisztorik  

• Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok 

• Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok 

5. A digitális alapú alprogram (DA) 

A Digitális alapú alprogram az IKT-műveltség elemeit kereszttantervi, transzverzális 

megközelítésben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szintű 

fejlesztését tekinti feladatának.  
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Az IKT-műveltség tekintetében a technológiai, a kognitív és a szociális aspektust tekintjük 

irányadónak. 

Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő, olyan 

korszerű digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet 

kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását, mely lehetővé teszi, hogy a 

digitális eszközök alkalmazásával a tanulás élményszerűvé váljon. 

Az alprogram célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban az oktatásba integrált IT-eszközöket 

értő és kritikus módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az összetett 

problémák megoldása a technológia segítségét is igénybe veszi. 

Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális 

alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik 

színvonalát, tanulás módszertani repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns 

ismereteiket, (inter)diszciplináris ismereteik körét, és mindent egybevetve: a tanulók 

személyiségformálásához is hozzájáruljon. 

Az alprogram tartalma 

Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik: 

• Játékalapú megközelítések 

• Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat 

• IKT-műveltség 

• Hálózati részvétel és együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció és 

eszközhasználat 

• Digitális írástudás  

• IKT alapú óratervezés 

• Személyes tanulási környezet menedzselése 

 

2. Komplex óra 

 

Komplex órák bevezetése – a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális 

képességek együttes fejlesztése jelenti. A kötelező és szabadon tervezhető tanórákat fedi le, 

amelyekben a tantárgy tananyagának kb. 30%-át (új ismeret) hordozzák. Az éves óraszámhoz 

viszonyítva 10-30%-a dolgozza fel az új ismeretek 30%-át. A közismereti tantárgyak esetében 

a tantárgyi és keresztantervi tartalmat (tananyagot) az alprogrami tartalmakkal kapcsolja össze, 

a DFHT óraszervezési eljárásaival megvalósítva a tanórát. Ezen órák esetében a tantárgyakon 
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átívelő transzverzális készségek (a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a 

kezdeményezőkészség, a problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és 

az érzelmek kezelése) fejlesztése is megjelenik. 

Tartalmi fejlesztési pontok: 

- legalább 1 alprogrami (max. 3 alprogrami) kapcsolat megjelenik benne 

- kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a tanítói/tanári 

kézikönyvben megjelenített órához 

- minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlő aránnyal (kb. 20%) jelenik meg 

(össz. komplex óraszám) 

 

 

A Komplex órák felépítése 
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3. Ráhangolódás  

 

A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az 

iskolában, és érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Heti 1-3 

alkalommal javasolja a Komplex Alapprogram 20-25 perces foglalkozás keretén belül. A 

tanulási környezetet célszerű átalakítani úgy, hogy a tanulók körben ülhessenek székeken 

vagy szőnyegen, így megkönnyítve a kommunikáció feltételeit.  

A foglalkozás felépítése ajánlottan a következő:  

• Üdvözlés 

• Beszélgetés 

• Közös tevékenység/játék 

• Zárás 

A Ráhangolódás megvalósítását javasoljuk a nap elején, javasolt időtartama 25-45 perc, helye 

a nap kezdésekor vagy osztályfőnöki óra keretében vagy a délutáni foglalkozások elején. 

Témái megválasztásában segít a Tanítói kézikönyv. 

 

4. „Te órád” 

 

„Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon 

az osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Vagy az intézmény életében már 

meglévő, jól működő, már hagyományokkal rendelkező foglalkozások, szakkörök, 

tehetséggondozó programok stb. továbbvitele, megtartása, de a foglalkozások középpontjába 

helyezve a tanulók szociális-emocionális fejlesztését. Az óra kiválasztását a pedagógus segíti. 

 

5. Házi feladata 

 

Házi feladat: sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot nem ad a pedagógus a tanulóknak. Ez 

nem azt jelenti, hogy elmaradhat a szükséges gyakorlás és rögzítés, hanem azt, hogy a 

pedagógusnak az iskolai tanórákon kell a tanulókkal ezeket a feladatokat elvégezni. Úgy kell 

a mindennapokban terveznie és megvalósítania az óráit, hogy legyen elegendő idő a szükséges 

gyakorlásra és az új ismeretek rögzítésére az órák keretén belül. A pedagógusnak módosítania 

kell tervezési szokásain: legyen a tanórákon annyi gyakorlás és ismétlés, hogy ne legyen 

szükség otthoni tanulásra. 
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6. Értékelés 

 

Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik.  

Nincs ötös fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alprogrami 

foglalkozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert használják a 

pedagógusok.  

 

A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van   

1. a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés) 

2. a minősítő (szummatív értékelés) 

3. a fejlesztő (formatív értékelés). 

Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye feltárja 

a pedagógus előtt a tanuló előzetes tudását, amire építheti további munkáját.  Ez határozza 

meg az oktatási tartalmat és a módszereket. A diagnosztikus értékelést nem csak a tanév 

elején javasoljuk, ajánlott a tanév közben is felmérni, mennyit fejlődött a tanuló tudása. A 

tanév közben végzett diagnosztikus értékelés eredménye alapján a pedagógus dönthet arról, 

hogy változtat-e tanítási stratégiáján. A tanév végi diagnosztikus értékelésnél a pedagógus 

arról kap visszajelzést, milyen szinten sikerült a tananyagot megtanítani, a tanuló pedig arról, 

hogy mennyire sajátította el a követelményeket. 

A minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró 

dolgozat írásakor jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a tananyagot. 

A minősítő értékelés igen gyakori a hazai iskolákban.  

A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált, 

fejlesztő (formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás 

támogatása. A pedagógus, miután felmérte a tanuló tudását, és segített a tanulónak a tanulási 

cél kitűzésében, támpontokat ad a megteendő lépésekről. Majd nyomon követi a tanuló egyéni 

haladását, és személyre szabottan segíti a tanulási folyamatot. A fejlesztő értékelés 

alkalmazásánál a pedagógus a gyermek önmagához mért fejlődését veszi figyelembe. 

Folyamatos visszajelzést ad a tanulónak erősségeiről és hiányosságairól, megbeszéli vele a 

tanulási célokat, az értékelési szempontokat, a teendőket, és a teendők határidejét.  A tanuló 

egyéni haladásáról és erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A pedagógus visszajelzésének 

mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló részéről sikeresen megoldott problémákat, a további 

fejlesztést igénylő területeket és a teendőket. 

Az értékelésnek fontos része legyen  
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- az önértékelés 

- a társak értékelése. 

Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges. 

Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket. 

 

IV. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAINAK 

ÁTTEKINTÉSE, ILLESZTÉSE A KOMPLEX ALAPPROGRAMHOZ 

 

A pedagógusok feladata kiegészül a DFHT órák megszervezésével, a kapcsolódó 

dokumentumok (óraillusztrációk) elkészítésével.  

A választott alprogramokhoz kapcsolódó foglalkozások megszervezése, megtartása, 

foglalkozás illusztrációk készítése. 

Az elkészült óraillusztrációk, foglalkozás illusztrációk, tapasztalatok megosztása a 

kollégákkal. 

Programhoz kapcsolódó további oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök 

kidolgozása, közreadása. 

Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

 

V. A SZÜLŐK ÉS A TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA 

  

A szülőket és a tanulókat a programról, annak tartalmáról, megvalósításáról iskola életéről, az 

iskola igazgatója, és az osztályfőnökök tájékoztatják szóban és írásbeli tájékoztató füzet 

segítségével. 

 

VI. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ MUNKA IDŐKERETÉNEK 

 

1. A Komplex Alapprogram a tanulók kötelező óraszámának a meghatározása 

tekintetében nem tér el a törvényben szabályozottaktól. Az iskolában folyó munka 

továbbra is két markánsan elkülönülő egységre oszlik:  

A kötelező és szabadon tervezhető időkeret:  

• a Komplex Alapprogram a pedagógusok módszerbeli gazdagságát, korábbi gyakorlaton 

alapuló pedagógiai-módszertani kultúráját tekintve kb. 80 % -ban nem szabályozza.  
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• A tanítási órák 20%-ban azonban javasolt a Komplex Alapprogram tanítási-tanulási 

stratégiájának, a DFHT tanítási-tanulási stratégiának az alkalmazása (differenciált 

egyéni munka, rétegmunka, pármunka, kooperatív módszerek, csoportmunka, 

drámajáték és projektmunka). 

 
o A DFHT esetében a 20% fele a DFHT-KIP (10%), a másik fele (10%) az 

egyéb tanulásszervezési eljárások.  
 

• 10-30%-ban pedig a Komplex órák keretében a kereszttantervi tantervek feldolgozása 

történik. 

A Komplex Alapprogram által innovált alprogrami foglalkozások és a „Te órád” 

többnyire a délutáni idősávban valósulnak meg. 

 

 

A Komplex Alapprogram tanítási-tanulási stratégiához kapcsolódó elemei 

 

2. Időkeretek: 

Az egyes évfolyamok kötelező óraszámai alapján számított, a DFHT- módszertant alkalmazó 

órák arányait alsó tagozaton és felső tagozaton az alábbi táblázatok mutatják be.  

 

3. Tantárgyfelosztás és a KAP által kínált módszertani elemek összehangolása  

A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát az Nkt. és 

a NAT 2020 határozza meg.  

A tantárgyfelosztás a törvény által meghatározott feltételeknek megfelelő, de az intézmény 

sajátos helyzetét figyelembe vevő alapdokumentum. Alapjául az intézményre érvényes törvény 

által előírt, a közismereti tantárgyakra vonatkozó heti óraszám szolgál.  
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Az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan 

módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások ajánlottan tizenhat óráig tartsanak, továbbá 

tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – 

gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Tehát e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész 

napos iskolaként is működhet. 
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NAT 2020 bevezetésének ütemezése 

 

 

  
1.évfolyam 2.évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam 5.évfolyam 6.évfolyam 7.évfolyam 8.évfolyam 

2020/2021 NAT 2020 NAT 2013 NAT 2013 NAT 2013 NAT 2020 NAT 2013 NAT 2013 NAT 2013 

2021/2022 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2013 NAT 2013 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2013 NAT 2013 

2022/2023 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2013 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2013 

2023/2024 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 
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A Komplex Alapprogram minta-hetirendje, 1. évfolyam  

 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

7.30−7.55 Ráhangolódás*     

8.00−8.45 Magyar Matematika Matematika Magyar Matematika 

9.00-9.45 Ének-zene Magyar Testnevelés Magyar Magyar 

9.45−10.00 15 perces tízórai szünet 

10.00−10.45 Technika Magyar Viz. kult. Matematika Magyar 

11.00−11.45 Testnevelés Testnevelés Viz. kult. Testnevelés Testnevelés 

12.00−12.45 Szabadon terv. Ének-zene Erkölcstan Szabadon terv. Szabadon terv. 

12.55−14.00 Ebéd és játék 

14.00−14.45 AP-foglakozás AP-foglakozás AP-foglalkozás AP-foglalkozás AP-foglalkozás 

15.00−15.45 „Te órád” Szabad időkeret Szabad időkeret Szabad időkeret „Te órád” 

15.45−16.30 Játék-felügyelet Játék-felügyelet Játék-felügyelet Játék-felügyelet Játék-felügyelet 

*Ráhangolódás óraszámba nem tehető. 

  

A Komplex Alapprogram minta órarendje, 5. osztály 

 

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.00−8.45 Oszt.fő./Ráhangolódás Magyar Matematika Idegen nyelv Idegen nyelv 

9.00-9.45 Term.ismeret. Magyar Magyar Matematika Matematika  

9.45−10.00 15 perces tízórai szünet 

10.00−10.45 Ének-zene Matematika Történelem Szabadon terv. Történelem 

11.00−11.45 Testnevelés Testnevelés Viz. kult. Term.ismeret Tánc és dráma 
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12.00−12.45 Magyar Idegen nyelv Testnevelés Testnevelés Testnevelés 

12.55−13.40 Szabadidő Erkölcstan Technika   

13.50−14.35 AP-foglakozás AP-foglalkozás AP-foglalkozás AP-foglalkozás AP-foglalkozás 

14.45−15.30 „Te órád” Tanulás „Te órád” Tanulás „Te órád” 

15.30−16.00 
Szabad időkeret Szabad időkeret Szabad időkeret Szabad időkeret Szabad időkeret 

 

Megjegyzés: Amennyiben több osztályból tevődik össze egy alprogrami foglalkozás, s akik nem vesznek 

részt ezen a foglalkozáson, azoknak napközis foglalkozás vagy “Te órád” biztosítható. 

 

VII. JELÖLÉSEK AZ OSZTÁLYNAPLÓKBAN 

 

A KRÉTA rendszerben az alábbi lehetőségek szolgálnak a program megvalósításának jelölésére: 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
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