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I. Bevezetés 
 

Pedagógiai programunk alapjául szolgáló dokumentumok: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 A Kormány 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról  

 A Kormány 7/2014. (I.17) Korm. rendelete a fenti NAT rendelet módosításáról 

 A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról  

 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  

 2/2005.(III.1.) OM rend. A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve 

 100/ 1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról, valamint a módosítása a 106/2012. (VI.1.) Kormányrendelet 
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II. Az iskola adatai, szervezeti formája, működése 

II.1. Az iskola adatai: 

Az intézmény neve: Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 

Székhelye: 1144 Budapest Álmos vezér tér 9. 

Telephelye: 1144 Budapest Kántorné sétány 7. 

Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

 

Köznevelési és egyéb alapfeladata: nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás, 

nappali rendszerű gimnáziumi nevelés-oktatás, a gimnázium esti munkarend szerinti 

felnőttoktatása kifutó rendszerben a 2013/14-es tanév végén megszűnik. Sajátos nevelési 

igényű tanulók integrált nevelése-oktatása az általános iskolában és a gimnáziumban 

(mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők).  

II.2. Az iskola múltja, jelene, arculata 

Rákosfalvának 1872 óta van iskolája. Ez az iskola kezdetben népiskola volt, 1897-ben 

költözött az Álmos vezér téri épületbe Rákosfalvai Elemi Népiskola elnevezéssel. 1927-től 

polgári iskolai osztályokat is indítottak itt. 1948-ban a népiskola és a polgári iskola mint 

általános iskola közös vezetés alá került. 1973-ban a lakótelep felépülése szükségessé tette a 

bővítést, egy új épülettel egészült ki az iskola. 

Az 1989 óta működő Kós Károly Gimnázium jogutódja az 1957-ben alakult Dolgozók 

Gimnáziumának. A gimnázium eredetileg az Szent István, majd a Teleki Blanka Gimnázium 

épületében működött. 1989-ben költözött a 1144 Bp. Kántorné sétány 7.sz. épületbe, majd 

1996-ban az  Álmos vezér térre, helyet cserélve az Álmos Vezér Általános Iskola alsó 

tagozatával. 

1998. szeptember 1-je óta az intézmény összetett iskola jogutódja a megszüntetett Álmos 

Vezér Általános Iskolának és Kós Károly Gimnáziumnak. Új neve Álmos Vezér Gimnázium 

és Általános Iskola. Az 1998/99-es tanévtől lehetőség nyílik arra, hogy az iskolánkba járó 

gyerekek az újonnan kialakított iskolaszerkezetben az érettségiig eljussanak.  

Intézményünkben 8 évfolyamos általános iskolai és 4 évfolyamos gimnáziumi képzés folyik. 

Az iskola mind az általános iskolai, mind a gimnáziumi évfolyamokon évente 2-2 osztályt 

indít.  

Közös a tantestület, a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program, a házirend.  

A három épület szerencsés megoldást kínál a különböző korosztályok elhelyezésére.  

A Kántorné sétányi épületünk ideális feltételeket biztosít az alsó tagozat osztályai számára. 

Nagy zöld udvar, sportpálya, szép környezet.  

Az Álmos vezér tér 9. szám alatti régi épületben a gimnáziumi osztályok, az új épületben a 

felső tagozat található. 

 

Csoportbontást alkalmazunk: 

 az általános iskola alsó tagozatán: vizuális kultúrából, életvitel és gyakorlatból, 

valamint idegen nyelvből (angol, német) és informatikából osztálybontásban 

 az általános iskola felső tagozatán: matematikából és idegen nyelvből évfolyamonként 

3 csoportban, életvitel és gyakorlatból, informatikából osztálybontásban 

 a gimnáziumban: idegen nyelvekből, informatikából, matematikából, illetve a 9. 

évfolyamon magyar nyelvből osztálybontásban, testnevelésből évfolyamonként 3 

csoportban. 
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Emelt szintű oktatást végzünk:  

 általános iskolában: 5. osztálytól évfolyamonként 1 matematika csoportban heti 5 

órában és 5. osztálytól évfolyamonként 1 idegen nyelvi csoportban heti 5 órában 

 gimnáziumban: évfolyamonként az egyik osztályban angolból heti 5 órában és emelt 

óraszámú képzést spanyolból és német nyelvből heti 5 órában.  

 

Az általános iskolába jelentkezők az angol és a német nyelv között választhatnak. Az első, a 

2. és a 3. osztályban heti 1 órában, 4. osztályban heti 3 órában tanítjuk az idegen nyelveket. 

Informatikát a tanulók az 1. évfolyamtól kezdve tanulhatnak heti 1 órában.  

 

Megmérettetésül szolgálnak a különböző versenyek, tantárgyi mérések, ahol- évek óta – az 

összesített eredmények alapján jól szerepelnek tanítványaink.  

 

Sportfoglalkozási lehetőségeink délután: futball, kosárlabda, kézilabda, röplabda, úszás, 

korcsolyázás, művészi torna, karate.  

 

Az erdei iskolának évek óta hagyománya van iskolánkban mind az alsó mind a felső 

tagozaton.  

 

A gimnáziumban az angolt, a spanyolt és a németet tanítjuk idegen nyelvként.  

Az általános tantervű osztályban az első idegen nyelvet (angol vagy német) a 9-12. 

évfolyamon heti 4 órában tanítjuk, a második idegen nyelvet (spanyol, angol, német) 9-12. 

évfolyamon heti 3 órában. A 9-10. évfolyamon az „A” osztályban tanulóink heti 2 órában 

tanulnak informatikát, a 11. évfolyamon heti 3 órában, a 12. évfolyamon heti 1 órában. Az 

általános tantervű osztályban választható a természettudományos orientáció: földrajzból, 

fizikából, kémiából, biológiából van lehetőség plusz órákra. 

Az emelt szintű idegen nyelvi osztályban az első idegen nyelvet (angol) a 9-12. évfolyamon 

heti 5 órában haladó szintről indulva tanítjuk emelt szinten (tagozat), a második idegen 

nyelvet a spanyolt kezdő szintről indulva emelt óraszámban (heti 5 óra), a német nyelvet 

szintén kezdő szintről indulva heti 5 órában tanítjuk.  

Az emelt szintű nyelvi osztályban lehetőség van humán orientáció választására is, amely 

magyar irodalomból, történelemből és médiaismeretből jelent többlet órát.  

 

A gimnázium a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára készít fel, mely a mindenkor 

érvényes érettségi vizsgaszabályzat szerint zajlik. A gimnáziumban tanulóink a kötelező 

érettségi tantárgyak mellett a következő tárgyakból jelentkeznek érettségi vizsgára: második 

idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, 

médiaismeret, testnevelés.  

Az iskolai DÖK javaslatai és véleménye alapján a kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül a 

második idegen nyelvből, informatikából és földrajzból biztosítjuk az emelt szintű érettségi 

vizsgára történő felkészülést, középszinten pedig (a kötelezőkön kívül) rajz és vizuális 

kultúrából, a második idegen nyelvből, informatikából és földrajzból (de igény szerint 

bármely egyéb tantárgyból is). Az emelt szintű érettségire való felkészítésre az órakeret a 11. 

és 12. évfolyamon biztosít óraszámot. 
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Nevelési program 

III.1. Intézményi pedagógiai alapelvek, értékek és célok 

 III.1.1. A nevelőtestület küldetésnyilatkozata 

 

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

Ennek érdekében: 

 a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk 

 a tanulókat bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe 

 a gyermekek egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük 

 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

o tanuló és tanuló 

o tanuló és nevelő 

o szülő és nevelő 

o nevelő és nevelő között 

A diákok ismerjék meg előre a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit 

várunk el tőlük. 

Célunk a tanulók teljes személyiségének fejlesztése és a tanulók korszerű ismereteinek, 

képességeinek, készségeinek kialakítása, bővítése. 

Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni a ránk bízott 

gyermekekből. 

Ennek érdekében: 

 úgy tervezzük meg a nevelő és oktató munkát tanulóink számára, hogy fejlesszük az 

alapkészségeket, korszerű, továbbfejleszthető alapműveltséget nyújtunk 

 felkészítjük tanulóinkat a középfokú és a felsőfokú továbbtanulásra és a munkába 

állásra 

 az iskola olyan ismereteket közöl, amelyek nemcsak a tanulók műveltségét alapozzák 

meg, hanem formálják világszemléletüket, világnézetüket és segítenek eligazodni 

szűkebb és tágabb környezetükben 

 fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit 

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

becsülete legyen 

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

 törekszünk a humánumra, a másság iránti megértésre és tiszteletre 

 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak 

helyes kialakítására 

 megismertetjük tanulóinkat nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, 

kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival 

 mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti 

szeretetet 

 megismertetjük gyermekeinket az európaiság gondolatával, a más népek, más tájak 

iránti érdeklődést felkeltve tágítjuk látókörüket. 

 

Tantestületünk pedagógiai hite szerint iskolánk lényege, hogy emberközpontú, 

gyermekközpontú intézmény, az ismeretek és értékek továbbadásának színhelye. Ezért 

tevékenységünk középpontjában „az emberközpontú” nevelés áll. Ennek érdekében 

határoztuk meg alapvető céljainkat, feladatainkat és az ezekhez megfelelő módszereket. 
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Intézményünk kiemelten fontos céljának tekinti a személyiségfejlődéshez és az 

ismeretszerzéshez szükséges alapvető kompetenciák fejlesztését. Előtérbe helyezzük a 

tevékenységközpontú pedagógiai módszereket, a kooperatív technikákat. Segítjük a 

személyiségfejlesztés szempontjából az alsó tagozat, a felső tagozat és a gimnázium közötti 

törésmentes átmenet megvalósulását. 

 

III.1.2. Kulcskompetenciák 

 

Anyanyelvi kommunikáció  

 

Fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezése és értelmezése szóban és 

írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és 

kreatív nyelvhasználat élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi 

érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során. 

Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye. Feltétele a megfelelő 

szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. Az egyén rendelkezik 

azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban 

kommunikálni tud, kommunikációját figyelemmel kíséri és a helyzetnek megfelelően alakítja.  

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 megfelelő szókincs 

 verbális és non-verbális kommunikációs képesség 

 funkcionális nyelvtan 

 életkori sajátosságnak megfelelő nyelvi ismeretek 

 hallott és olvasott szöveg értése és szöveg alkotása 

 különböző típusú szövegekben való tájékozódás 

 információk feldolgozása 

 segédeszközök megfelelő használata (könyvtárhasználat, digitális technika, média, 

stb.) 

 érvelés képessége 

 empatikus képesség 

 esztétikai érzék 

 kíváncsiság 

 tantárgyra jellemző szaknyelv használata 

 

 

Idegen nyelvi kommunikáció  

 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése 

szóban és írásban. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg 

értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén 

társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint. 

Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, 

valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét. Fontos a 

társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak és 

változatosságának az ismerete is. Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek 
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felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és 

lezárását, valamint a szövegolvasást, -értést és -alkotást az egyéni igényeknek megfelelően.  

A gimnáziumban az érettségi idejére biztosítani kell az első idegen nyelv legalább B1 (a 

Közös Európai Nyelvi Referenciakeret szerint) szintű elsajátítását. 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 megfelelő szókincs 

 funkcionális nyelvtan 

 nyelvi stílusok ismerete 

 szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete 

 az idegen nyelv nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete 

 kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása 

 

 

 

Matematikai kompetencia  

 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának  

Képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is.  

A matematika terén szükséges ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek és 

struktúrák, az alapműveletek és alapvető matematikai reprezentációk ismeretét, a matematikai 

fogalmak, összefüggések és koncepciók és azon kérdések megértését, amelyekre a 

matematika választ adhat. A matematikai kompetencia birtokában az egyén rendelkezik azzal 

a képességgel, hogy alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az 

ismeretszerzésben és a problémák megoldásában, a mindennapokban. 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 megfelelő segédeszközök használata 

 az igazság tisztelete 

 a dolgok logikus okának (kauzalitás) és érvényességének megkeresése 

 mindennapokban használható tudás 

 problémamegoldó készség 

 lényeglátás 

 kíváncsiság 

 egyénileg, társsal és csoportban való munkálkodás 

 kreativitásanalízis - szintézis 

 matematikai fogalmak ismerete 

 alapvető törvényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek 

igazolása a mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján  

 összefüggések felismerése 

 tudjon érvelni, követni és értékelni tudja az érvelése folyamatát  

 meg tudja megindokolni matematikai úton az eredményeket 

 bizonyítások megértése 

 matematikai eszköztudás szerepe a természettudományi és műszaki életpályára 

való szocializálás terén  

 matematikai kommunikációs készség 
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Természettudományos és technikai kompetencia  

 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 

módszerek felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket adjunk a természetben, 

valamint az ember és a természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal 

kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. 

Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását 

nevezzük műszaki kompetenciának. 

  

A természettudományok esetében elengedhetetlen a természeti világ alapelveinek, az alapvető 

tudományos fogalmaknak, módszereknek, a technológiai folyamatoknak, valamint a 

mindezek alkalmazása során kifejtett tevékenységek természetre gyakorolt hatásának az 

ismerete. A természettudományos kompetencia birtokában az egyén képes mozgósítani 

természettudományos és műszaki műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben 

felmerülő problémák megoldása során. Kritikus az áltudományos, az egyoldalúan tudomány- 

és technikaellenes megnyilvánulásokkal szemben. Képes és akar cselekedni a fenntartható 

fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan, és globális vonatkozásokban egyaránt.  

A természettudományos nevelés és oktatás terén a témaanyagok gyakorlatközpontú, a tanulók 

életkori sajátosságaihoz adekvát módon illeszkedő megközelítése hozzájárul a motiváció 

hatásosabb felkeltéséhez, valamint a természettudományi és műszaki életpályára történő 

szocializációhoz.  

Mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás és a fejlesztés terrénumában kiemelt 

fontosságú a komplex eszközök használata, a módszertan és az oktatásszervezési formák 

változatossága, így a természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő 

fejlesztése.         

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 összefüggések felismerése és kifejezése 

 lényeglátás 

 fogalomalkotás 

 esztétikai érzék  

 kreativitás 

 rendszerszemléletű gondolkodás az alkalmazhatóság praktikumának 

vonatkozásában 

 logikai képességek 

 rajzolási készség 

 tervezés és kivitelezés 

 kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, a nemzetiségek és a nyelvi-

vallási etnikumok szerepének értékelése, a másság elfogadása 

 kíváncsiság 

 környezettudatosság 

 környezet- és természetvédelem 

 egészséges életvitel 

 nemzeti tudat megalapozása 

 európai azonosságtudat 

 egyetemes kultúra 

 az egyén legyen képes mozgósítani természettudományos és műszaki 

műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák 

megoldása során 
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 bepillantás a jelen főbb kutatási tevékenységeibe 

 gyakorlatias módon tudja a tudását felhasználni új technológiák, berendezések 

megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása 

során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében  

 legyen kritikus az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes 

megnyilvánulásokkal szemben 

 

 

Digitális kompetencia  

 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és 

kommunikációs technológia, a továbbiakban: IKT) magabiztos, kritikus és etikus használatát 

a társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén.  

A digitális kompetencia az IKT szerepének és lehetőségeinek értését, alapos ismeretét jelenti 

a személyes és társadalmi életben. Magában foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat.  Az 

egyénnek értenie kell, miként segíti az IKT a kreativitást és az innovációt, ismernie kell az 

elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat, valamint az IKT 

interaktív használatához kapcsolódó etikai elveket. A szükséges képességek felölelik az 

információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a 

virtuális kapcsolatok megkülönbözetését. 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 eszközök megismerése, használata 

 szövegszerkesztési ismeretek 

 információkeresés és kezelés  

 kritikai gondolkodás az innováció területén 

 kreativitás 

 munka világában való eligazodás 

 élethosszig tartó tanulás 

 

 

A hatékony, önálló tanulás  

 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való 

hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. 

A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. 

A munka- vagy karriercélok teljesítését szolgáló tanuláshoz az egyénnek megfelelő 

ismeretekkel kell rendelkeznie a szükséges kompetenciákról, tudástartalmakról, képességekről 

és szakképesítésekről. A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy az egyén ismerje és értse 

saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint 

képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket. A hatékony és 

önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás, olvasás, számolás, 

valamint az IKT-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek, elsajátítása, feldolgozása 

és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját tanulási stratégia 

kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása. 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 motiváció 
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 saját tanulási stratégia megismerése és alkalmazása 

 önismeret 

 önértékelés, illetve mások objektív értékelése 

 figyelem 

 segédeszközök használata 

 

Szociális és állampolgári kompetencia  

 

A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári 

kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti 

elkötelezettség és tevékenység. Felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az 

egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre 

sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. 

A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék saját fizikai és 

mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel, megértse az egészséges életvitelnek ebben 

játszott meghatározó szerepét. A sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében 

elengedhetetlen a normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok 

megértése. E kompetencia alapja az a képesség, hogy különféle területeken hatékonyan 

tudjunk kommunikálni, figyelembe vesszük és megértjük a különböző nézőpontokat, 

tárgyalópartnereinkben bizalmat keltünk, és empatikusak vagyunk. Az állampolgári 

kompetencia olyan képességeket igényel, mint a közügyekben való hatékony együttműködés, 

a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés. 

Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, 

struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a 

közügyekben. 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 egészséges életvitel 

 mentális egészség 

 magatartási szabályok alkalmazása 

 kommunikációs képesség 

 empátia 

 problémamegoldó képesség 

 európai tudat 

 a nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely a más népekkel, elsősorban a 

vallási-nyelvi etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos 

megítélésen alapuló magatartást magába foglalja 

 stressz és frusztráció kezelése 

 változások iránti fogékonyság 

 együttműködés 

 magabiztosság 

 érdeklődés 

 személyes előítéletek leküzdése 

 az egyén cselekvési lehetőségei a diktatúra, az elnyomás kényszerpályáján: az 

etikailag vállalhatatlan, megalkuvó magatartás soha el nem évülő bűn 

nemzetünk és emberségünk ellen  

 kompromisszumra való törekvés 
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Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben 

abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek 

megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást 

jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. 

Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági 

tevékenységek során van szükség. 

Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 

delegálás, az elemzés, a kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és 

vállalás, egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés. Feltételezi a célok elérését segítő 

motivációt és elhatározottságot, legyenek azok személyes, másokkal közös célok vagy 

törekvések.  

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető 

lehetőségek 

 kihívások felismerése, értelmezése 

 a gazdaság működésének átfogóbb megértése  

 a pénz világában való tájékozódás 

 a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete 

 tervezés, szervezés, irányítás  

 vezetés 

 delegálás  

 az elemzés  

 a kommunikálás  

 a tapasztalatok értékelése 

 kockázatfelmérés és vállalás  

 egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  

 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve 

különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a 

tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a 

mozgóképet. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség feltételezi a helyi, a nemzeti, az 

európai és az egyetemes kulturális örökségnek, valamint az egyénnek, közösségeinek a 

világban elfoglalt helyének a tudatosítását, a főbb művészeti alkotások értő és beleérző 

ismeretét. Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és 

előadások elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális 

tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása. 

A művészi-alkotói szabadság korlátjaként jelenik meg mások jogai, a nemzet és az 

emberiesség elleni, azzal megalkuvó vagy tevőlegesen közösséget vállaló magatartás elítélése 

és etikai alapú megítélése, különösképpen a XX. századi totális diktatúrákkal kapcsolatban.  
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További releváns kompetenciaterületek 

 

A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek fejlesztése áll 

pedagógiai munkánk középpontjában: 

 

1. Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb 

foglalkozások során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a 

komplex intézményi mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a gyakorlatban a 

fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való 

személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül, továbbá szervesen magába foglalja 

az egészségmegőrzést is     

2. Környezettudatos magatartásra nevelés, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál 

3. Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása 

4. Tanulásirányítás – önálló tanulásra való nevelés 

5. Szabadidő szervezése a környezeti nevelés követelmények figyelembe vételével 

6. Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), melynek 

szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás  

7. Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, 

megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák) elsősorban az 

etikai alapú megközelítésmód paradigmája 

8. Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem 

irányulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más 

nyelvi-vallási etnikumok diszkriminációjára.   

 

 

III.2. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka fejlesztési feladatai, 

eszközei, módszerei és az eljárások formái 

A fejlesztési területek és a nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös 

értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen 

kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának 

is. E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, 

az oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel – 

egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 

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

aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelkedő értékeket tanulóink 

elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket.  

Az iskola – mindenkori pénzügyi lehetőségeitől függően – biztosítja a tanulók számára a 

tanuláshoz szükséges egészséges, szép, otthonos környezetet, a taneszközjegyzéknek 

megfelelő mennyiségű és minőségű tárgyi eszközöket.  

 

III.2.1. Fejlesztési feladatok – nevelési célok 

III.2.1.1. Énkép, önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán 

alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a 

tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és 

kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá 
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kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe 

történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. 

Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre 

és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában 

támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és 

életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni 

és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 

kialakításához. 

 

III.2.1.2. Az erkölcsi nevelés 

 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és 

azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük 

kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a 

majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen 

életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a 

tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi 

lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat 

felölelő megértésére, megvitatására. Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi 

eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, 

emberellenes voltának sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a társadalomtudományi és 

művészeti tantárgyak oktatása terén. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása 

támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, 

mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a 

segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az 

elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a 

képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt 

életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

III.2.1.3. A fenntarthatóság, a környezettudatosságra való nevelés 

 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan 

és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A természettudományi 

oktatás és nevelés terén a tanulók empirikus tapasztalataira épülő és életkori sajátosságaikhoz, 

igényeikhez adekvát módon kapcsolódó ismeretátadás a természettudományos és műszaki 

életpályákra való szocializáció sikerességének záloga. Stratégiai cél, hogy a természet és a 

környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság 

mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Olyan magatartás 

határozza meg a tanulók viszonyát az ember életteréül szolgáló környezethez, annak 

fenntartható megóvásához és fejlesztéséhez, melynek tudásbázisa nem kizárólagosan a 

rendszerszerűség, az alapelvek és kulcsfogalmak merev struktúrájára épül, hanem elsősorban 

a különféle összefüggésekre alapozott és begyakorolt természettudományos és műszaki 

műveltség mindennapi életben és a munka világában való hatékony alkalmazhatóságához. Az 

intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és 

jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és 

társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá 

kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének 

megőrzésébe, gyarapításába. A természettudományos oktatás-nevelés, a műszaki életpályára 
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való szocializáció és a környezeti nevelés terén a jelenben folyó kutatások folyamatai 

alapvető jellegű ismeretének és a nem hagyományos oktatásszervezési módszereknek egyre 

nagyobb szerepet kell biztosítani.    

 

III.2.1.4. Testi és lelki egészségre nevelés 

 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség – a test egészsége és 

jóléte – elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A rendszeres testnevelés 

és sporttevékenység révén könnyebb elviselni a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi 

terheléseket. A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható fejlesztése és megőrzése a 

tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő 

szocializálásának célját szolgálja, melyhez szorosan kapcsolódik a tehetséggondozás és a 

motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztés is. Az egészségfejlesztés és -

megőrzés ösztönző erővel kell, hogy bírjon az egészségközpontú tevékenységrendszerek 

tudatos kialakítására és fenntartására. A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy legyen igényük a 

helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz- és feszültségoldás különféle ismereteinek 

elsajátítására, módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, 

társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Feladat, hogy a családdal 

együttműködve felkészítsük a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a 

szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és 

anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. Motiválni és segíteni kell a 

tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 

Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a mozgástanulás a tanulók saját testképének 

megismerésében és a testtudat kialakításában. Mindennek sikere nagyban függ a komplex 

intézményi mozgásprogram elméleti és gyakorlati minőségétől.    

 

III.2.1.5.Felkészítés a felnőttlét szerepeire 

 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és 

tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy 

részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés 

beemelését az iskolai életbe. Kitüntetett feladata az intézménynek így a harmonikus családi 

minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre 

segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, 

ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskolában 

foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

Pályaorientáció: az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – 

átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, 

tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, 

elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, 

kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy 

ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az 

együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok 

kezelését. 

 

III.2.1.6. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 



A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium 

és Általános Iskola Pedagógiai Programja  Helyi tanterv  

- 18 - 

A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi 

ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 

magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg 

ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan 

képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, 

önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, 

felelős állampolgári léthez.  

 

III.2.1.7. A világ megismerésének igénye, a tanulás tanítása 

 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, 

szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a 

megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más 

információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az 

egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; 

hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, 

képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek 

alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának 

elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi 

teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

 

III.2.1.8. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 

A tanulók tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, 

művészek, írók, költők, sportolók munkásságát, ugyanakkor legyenek képesek azon alkotók 

helyes etikai alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan politikai és morális szerepvállalásuk 

révén – akár passzívan, akár tevőleges cselekvések során – az embertelen eszmék és gyakorlat 

szolgálatába álltak, idegen elnyomó hatalmak érdekeit szolgálták ki. Sajátítsák el azokat az 

ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek 

megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, 

megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a 

felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. 

Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg 

történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő 

eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. A 

nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus – így a nemzetiségek, a 

vallási-nyelvi etnikumok történelem- és jelenformáló szerepének és államalkotó létük 

elismerésének az iskolai nevelés-oktatatás egészében evidenciának kell lennie.    

 

III.2.1.9. Aktív állampolgárságra, demokráciára való nevelés 

 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 

részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és 

a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 

szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az 

erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó 
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állampolgárrá nevelésnek szerves része a demokratikus jogállam és a nemzeti függetlenség 

(szuverenitás) ellen fellépő törekvések felismerése, és annak megértetése, hogy a diktatúrák 

elleni küzdelem minden korban elsődleges állampolgári kötelezettség, hiszen a jogtiprásból 

sohasem születhet jog. Ennek alapján kell a XX. századi totális diktatúrák jellemzőit is 

feldolgozni, feltárva e rendszerek emberiesség ellen elkövetett soha el nem évülő bűntetteit is.  

Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári 

jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel 

a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a 

vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös 

elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és 

tanulásszervezési eljárások. Az iskola minden évfolyamán fontos feladat – az életkori 

sajátosságok és egyéb specifikációk mentén – Magyarország Alaptörvényének, különösen a 

Nemzeti Hitvallásban és az Alapvetésben foglaltak megismertetése.   

 

III.2.1.10. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 

területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 

Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni 

és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési 

intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a 

banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 

A fenntarthatóság gazdasági-üzleti világban értelmezhető vonatkozásai olyan fejlődési 

folyamatot feltételeznek, mely az önfenntartó mechanizmusok, a megújuló erőforrások révén 

nem csak a természettudományi műveltségterülethez, hanem a testi-lelki egészség céljaihoz is 

kapcsolódnak az iskolai nevelés-oktatás területén. 

 

III.2.1.11. Médiatudatosságra nevelés 

 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék 

az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, 

kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia 

részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű 

megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és 

hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a 

valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének 

módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

 

Az alábbiakban a nevelési program egyes fejezeteiben határozzuk meg a tanórai és tanórán 

kívüli tevékenységeket, valamint az e tevékenységhez kapcsolódó folyamatos értékelést az 

összetett iskola egyes évfolyamain. 

III.2.2. Nevelési módszerek 
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A nevelési célok megvalósítását szolgálják az iskolánkban alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek, amelyek két nagy csoportra 

oszthatók. 

 Közvetlen (direkt) módszerek, amelyeknek alkalmazása során a pedagógus személyes 

kapcsolat révén hat a tanulóra. 

 Közvetett (indirekt) módszerek, amelyekben a nevelői hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. 

III.2.2.1. Iskolánkban alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 

Szokások kialakítása: 

Közvetlen módszerekkel: 

 követelés 

 gyakoroltatás 

 segítségadás 

 ellenőrzés 

 ösztönzés 

Közvetett módszerekkel: 

 a különböző tevékenységek megszervezése 

 közös célok kitűzése, elfogadtatása 

 hagyományok kialakítása 

 

Magatartási modellek bemutatása: 

Közvetlenül: 

 elbeszélések, tények, jelenségek ismertetése 

 műalkotások (irodalmi, képzőművészeti, zenei stb.) bemutatása 

 személyes példamutatás (pedagógus, szülő stb.) 

Közvetett módszerrel: 

 a pedagógus részvétele a mindennapi iskolai munkában 

 követendő egyéni és csoportos minták kiemelése 

Tudatosítás (meggyőződés kialakítása): 

Közvetlenül: 

 beszélgetés, magyarázat 

 a tanulók önelemző munkája 

Közvetetten: 

 a betartandó normák felmutatása 

 vita, kritikai állásfoglalás 
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III.3. Feladatok a személyiségfejlesztéssel kapcsolatban 

III.3.1. Erkölcsi nevelés. 

Feladat:  Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása. 

 

III.3.2. Értelmi nevelés.  

Feladat: Az értelmi képességek, az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz, 

 önfejlesztéshez szükséges képességek kialakítása. Igény a világ 

 megismerésére. 

 

III.3.3. Közösségi, társas kapcsolatokra való nevelés. 

Feladat: Ismerje meg a tanuló az együttélés szabályait! Az együttműködési készség, 

 a kulturált magatartás, a kommunikáció elsajátítása. 

 

III.3.4. A tanulók emocionális nevelése. 

Feladat: A természeti környezetre, a közösségekre és önmagukra irányuló helyes, 

 cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

 

III.3.5. Akarati nevelés. 

Feladat: Önismeretre, saját személyiség kibontakoztatásra vonatkozó igény 

 kialakítása. Kitartás, szorgalom, céltudatosság, elkötelezettség. 

 

III.3.6. Nemzeti nevelés. 

Feladat: Szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismerése. A nemzeti 

 hagyományok és kultúra értékeinek  megbecsülése. A hazaszeretet 

 felébresztése. 

 

III.3.7. Állampolgári nevelés. 

Feladat: Az alapvető polgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés 

 felkeltése társadalmi problémák és jelenségek iránt. Igény kialakítása a 

 közösségi tevékenység iránt (iskolai és a helyi közéletben). 

 

III.3.8. Munkára nevelés.  

Feladat: A munka fontosságának és örömének tudatosítása. A tanuló tanulja meg 

 önmagát és környezetét rendben tartani. 

 

III.3.9. Testi és lelki nevelés. 

Feladat: A testi képességek fejlesztése. Egészséges életmód és az egészségvédelem 

fontosságának tudatosítása, prevenció, ez iránti igény kialakítása. 

Bűnmegelőzés, közlekedésbiztonság. 

 

Mindezek részben a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén és a tanulói 

közösség ráhatásán keresztül érvényesülnek. 
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III.4. A közösség fejlesztésével kapcsolatos feladatok  

III.4.1. A tanulói közösségek megszervezése, irányítása. 

Feladat: Tanórákon és tanórán kívüli közösségek kialakítása, ezek életének tudatos 

 nevelői fejlesztése (pl.: hetes, ügyelet, szakkör, szabadidős 

 tevékenységek stb.). 

 

III.4.2. Az önkormányzás képességeinek kialakítása. 

Feladat: A tanulói közösségek nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé

 célokat kitűzni és ezért összehangolt módon tevékenykedni, az elvégzett 

 munkát értékelni (pl.: iskolai DÖK, Zuglói GYIÖK stb.) 

 

III.4.3. A közösségek egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

Feladat: Az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek és 

 tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 

 

III.5. A személyiségfejlesztést és a közösségfejlesztést szolgáló 

tevékenységi rendszer és szervezeti formái 

III.5.1. A tanítási óra, mint a személyiségfejlesztés legfontosabb színtere  

Iskolánkban a tanítási óra játssza a legfontosabb szerepet a személyiségfejlesztésben, 

amely természetesen beilleszkedik a hosszabb tanítási – tanulási folyamatba. 

Kiemelten fontosnak tartjuk a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását, a 

differenciálást és a sikerélményhez való eljuttatást. 

 

III.5.1.1. Motiválás célja: Fel kell ébreszteni a tanulókban azokat az indítékokat, 

amelyek a gyermeket tanulásra ösztönzik, és ezeket a 12. évfolyam végéig fenn is kell tartani. 

 

III.5.1.2. Meg kell találni azokat a tanítási módszereket és szervezeti formákat, amelyek 

a  tanulók tevékenykedtetését biztosítják. 

 

III.5.1.3. Fontos a differenciálás, vagyis hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a 

lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, 

képességéhez. 

 Iskolába kerüléskor a tanulók képességei differenciáltak. Feladat, hogy a 

tanulás, tapasztalás során a gyermekeket olyan szintre fejlesszük, amely 

biztosítja az alkotó tevékenységet, az önálló ismeretszerzést. 

Fejleszteni kell: 

o a figyelmet 

o a problémamegoldást 

o a kommunikációt 

o a kifejező-képességet 

 Meg kell tanítani a tanulókat tanulni. 

 Arra vagyunk kíváncsiak, mit tud a tanuló és nem arra, hogy mit nem tud. 

 Minden alkalmat megragadunk arra, hogy dicsérjünk. 

 Első évfolyamtól a szülők és gyermekek igényeit figyelembe véve elkezdődik 

az idegen nyelv és az informatika oktatása. 
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 A nevelők az egyes szaktárgyi órákon előnyben részesítik az egyéni 

képességekhez igazodó munkaformákat (önálló és csoportos munkák) pl.: 

gyakoroltatás, ismétlés, kiselőadás 

 5. osztálytól évfolyamonként egy emelt szintű matematika csoportot 

szervezünk, amelybe a tehetséges tanulók kerülhetnek elért eredményeik 

alapján. 

 5. osztálytól emelt szintű idegennyelv - oktatás is folyik. 

 9. évfolyamtól folytatódik az emelt szintű idegennyelv-oktatás évfolyamonként 

egy osztályban két nyelvből,  

 A csoportbontás lehetőségeinek kihasználása. 

 

III.5.2. A nevelési és oktatási célok megvalósítását célzó tanítási órán 

kívüli tevékenységek: 

III.5.2.1. Hagyományőrző tevékenységek 

 

 Tanévnyitó, -záró ünnepély 

 nemzeti ünnepek okt. 6. 

okt. 23. 

márc. 15. 

 Álmos-nap 

 Gólyabál 

 Mikulás ünnepély 

 Luca-napi vidámkodás  

 közös karácsony az alsó tagozaton, osztálykarácsonyok az 5–12. évfolyamokon 

 karácsonyi hangverseny a Rákosfalvi Szent István Király Plébániatemplomban  

 Szalagavató bál 

 ballagások 8. osztályoknak, 

12. osztályoknak 

 az alsó tagozatosoknak úszás 

 sítábor 

 Föld napja 

 költészet napja 

 megemlékezés a kommunista diktatúra és a holokauszt áldozatairól 

 Egészségnap 

 tehetségnap 

 sportnap, kihívás napja, 1-12.évfolyam 

 Álmatlan Álmos sportmaraton gimnazistáknak 

 nyílt tanítási napok az alsó tagozaton ősszel és tavasszal, a gimnáziumban ősszel 

 kiállítások a tanulók rajzaiból, gyűjtőmunkáiból, szakkörökön született alkotásokból 

 iskola-előkészítő foglalkozások a nagycsoportos óvodásoknak 

 a kerület óvodásaival közös programok egész évben 

 farsangi bál  alsósoknak 

felsősöknek 

gimnazistáknak 

 Lux Alfréd-díj gimnazistáknak 

 Álmos vezér-plakett (általános iskolásoknak) 
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III.5.2.2. Napközi otthon, tanulószoba 

 

a) A napközis foglalkozás a tanulást segítő tevékenységen túl tartalmazza a 

személyiség fejlesztését szolgáló szabadidős tevékenységeket, valamint a 

tehetséggondozás, a hátrányos helyzetű, illetve a lassabban haladó tanulók 

számára a felzárkózás lehetőségeit is. A napközis nevelők képesített nevelők, 

akik a délutáni foglalkozások megtartása mellett az ebédeltetést is biztosítják. 

Szoros kapcsolatot tartanak és együttműködnek az osztályt tanító kollégákkal. 

Tanulást segítő tevékenységek: 

A délelőtti oktatáshoz szorosan kapcsolódó képességfejlesztő játékok: 

pl.: rejtvények, logikai játékok, rajz, színező, betűkocka 

A személyiség fejlesztését szolgáló tevékenységek: 

pl.: zenehallgatás, illemtan, mesehallgatás, játék, dramatikai 

 játékok, bábozás 

A manuális tevékenység fejlesztése: 

montázs, nyírás, ragasztás, fonás, kézimunka, stb. 

A csoportok szoros kapcsolatot tartanak a Cserepesházzal.  

b) 5–8. évfolyam számára, ha a szülők és a tanulók igénylik, tanulószobai 

foglalkozásokat szervezünk tanulást segítő, felzárkózó vagy tehetséggondozó 

szolgáltatást nyújtva. 

 c) A tanítási szünetekben összevont napközis csoport üzemel (vagy az iskolában 

  vagy az iskolán kívül) 

 

III.5.2.3. Diákönkormányzat  

 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére két diákönkormányzat 

működik (általános iskolai és gimnáziumi). Az érdekvédelem mellett a tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenység megszervezését segítik. Megszervezik a diákügyeletet, az 

iskolarádiót és szerkesztik az iskolaújságot. Az 5–8-ig és a 9–12. osztályokban 

megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja a két 

diákönkormányzat munkáját. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója 

által megbízott nevelők segítik. A két diákönkormányzat 1-1 tagot delegál a Zuglói 

GYIÖK-be, akiket az iskola diákközössége választ meg. 

 

 

III.5.2.4. Iskolai könyvtár 

 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár 

segíti. 

 

III.5.2.5. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. 

 

A tanuló joga, hogy igénybe vegye az iskolában az oktatást szolgáló eszközöket pl. könyvtár, 

tornaterem, sportudvar, sporteszközök, informatikai eszközök. Ezt tanári felügyelettel, az 

egyes teremrendek betartásával, meghatározott időpontokban teheti. 
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III.5.2.6. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó 

foglalkozások. 

 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását szolgálják a különféle 

közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon - ha az tanítási időn kívül 

esik és költségekkel jár - önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük. A tanuló programon való részvételéről, az azt szervező tanár dönt. 

 

III.5.2.7. Szabadidős foglalkozások 

 

 A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva 

különféle szabadidős programokat szervez az iskola. Pl.: túrák, kirándulások, táborok, 

színház- és múzeum-látogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb. A részvétel 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők fizetik. A tanuló programon való 

részvételéről, az azt szervező tanár dönt. 

 

 

III.5.2.8. Erdei iskola, nyári táborok 

 

 A nevelési és tantervi követelmények teljesítését szolgálják a táborszerű módon, az 

iskola falain kívül szervezett több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások. 

Az erdei iskolai foglalkozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fizetniük. A tanuló programon való részvételéről, az azt szervező tanár 

dönt. Az iskola segíthet a rászorulóknak (alapítvány, pályázat stb.) 

 Nyári táborokat szervezhet az iskola, amelyek önköltségesek. A tanuló programon 

való részvételéről, az azt szervező tanár dönt. 

 

III.5.2.9. Szakkörök 

 

Térítésmentesek, jelentkezés minden év szeptember 15-ig. 

 a szakköröket a szülők és a tanulók igényei szerint szervezzük 

 a szakkörök indításáról a szülői munkaközösség és a szakmai munkaközösség 

véleményének kikérésével az igazgató dönt 

A szakköri foglalkozások legkésőbb okt.1-jén kezdődnek és május végéig 

tartanak. A foglalkozások 45 percesek. 

 

Általános iskolában: 

 főző 

 színjátszó 

 énekkar 

 kézműves 

 barkács 

 múzeumi séták 

 filmklub 

 Gazdálkodj okosan! 

 

Gimnáziumban: 
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 önismereti 

 színjátszó 

 pénzügyi és gazdasági ismeretek 

 

 

III.5.2.10. Iskolai sportkör 

 

Tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórákkal együtt biztosítja a 

mindennapi testedzést, valamint a tanulók felkészítését különféle iskolai és iskolán 

kívüli versenyekre. 

 

III.5.2.11. Tanulmányi kirándulás 

 

a) Az iskola nevelői az osztályok számára évente egy alkalommal (az éves 

munkatervben meghatározott időpontban) tanulmányi kirándulást 

szervezhetnek. 

Célja: a honismeret bővítése, általános műveltség növelése, egészséges életre 

nevelés, közösségi érzés fejlesztése. A kirándulások önköltségesek. 

b) Ha az osztály szülői vállalják, külföldre is szervezhető kirándulás. 

c) Az idegen nyelv ismeretének elmélyítése és a nyelvgyakorlás céljából 

külföldre tanulmányút szervezhető. A költségeket a szülők vállalják. 

 

III.5.2.12. Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

 

A tehetséggondozást, az iskola hírnevének növelését célozzák. 

 vers- és prózamondó verseny (iskolai, kerületi, budapesti, országos) 

 tanulmányi versenyek (iskolai, kerületi, budapesti, országos) 

 iskolai idegen nyelvi versenyek 

 Nyelvünkben élünk  

 Kazinczy verseny 

 helyesírási verseny 

 vetélkedők 

 sportversenyek 

 

III.5.3. A pedagógusok és osztályfőnökök konkrét intézményi 

feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák (minták ld. SZMSZ 2. 

számú melléklete)  
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III.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelése, oktatása  

 
Kiemelt figyelmet igénylő tanuló: a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló és a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű, tanuló. 

Különleges bánásmódot igénylő tanuló 

  - a sajátos nevelési igényű, 

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, és 

- a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló (ld. III.8. fejezet) 

 

Sajátos nevelési igényű tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, aki a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas 

kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe 

való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, 

de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű 

tanulókkal együtt történő - integrált - oktatásuk. Az együttnevelést megvalósító intézmény 

többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a 

tanulók beilleszkedése, a többi tanulóval való együtt haladása tekinthető. Intézményünk 

felvállalja a sajátos nevelési igényű és a - a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók általános iskolai és gimnáziumi integrált nevelését és oktatását. Ennek 

eredményes megvalósításához az alábbiak szükségesek: 

 A pedagógusok, a többségi nevelésben részt vevő diákok és a szülők közösségének 

felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 

 A tanuló érdekében a szülőket segíteni kell abban, hogy gyermekeik sajátos 

nevelési igényeivel szembenézzenek, ezt elfogadják. Szükség esetén a 

kormányhivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg a szakértői 

vizsgálaton, s gyermekét a szakértői véleménynek megfelelő nevelési-oktatási 

intézménybe írassa. 

 Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a 

habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülés specifikus 

módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk 

megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési 

igény típusához, az elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési 

sajátosságokhoz. 

 A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé 

teszi az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai - esetenként 

egészségügyi - eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő 

speciális eszközök alkalmazását. 

 A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő, magas 

szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, 
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hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező 

pedagógus, aki 

a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes 

sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait; 

b) szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni 

haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából 

individuális módszereket, technikákat alkalmaz; 

c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban 

szereplő javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-

vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése alapján - szükség esetén - 

megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket 

alkalmaz; 

d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat 

keres; 

e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 

f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus 

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

Az integrált nevelésben, oktatásban részt vállaló közoktatási intézmények igénybe vehetik 

az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, szak- és pedagógiai szakmai 

szolgáltatását, az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények 

segítségét a fővárosi/kerületi közoktatás-fejlesztési tervekben meghatározott feladatellátás 

szerint. 

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő - a tanuló 

fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező - gyógypedagógiai 

tanár/terapeuta az együttműködés során 

a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

b) javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez 

szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az 

osztályteremben, szükséges megvilágítás, eszközök alkalmazása stb.); 

c) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, 

módszerkombinációk alkalmazására; 

d) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények 

értékelésében, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó 

módszerváltásokra; 

e) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval 

foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

f) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen 

foglalkozásokon - egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs 

fejlesztést szolgáló órakeretben -, ennek során támaszkodik a tanuló 

meglévő képességeire, az ép funkciókra. 

  III. 6.1. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók 

A súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében részképesség -zavarok, 

kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar, az iskolai 

teljesítmények eléréséhez szükséges pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensége 

vagy a felsoroltak halmozott előfordulása áll fenn. Nem határozhatunk meg egységes 

jellemző jegyeket; az egyes állapotok a tünetek/tünetegyüttesek komplexitásától függően a 
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funkciógyengeségtől a komplex személyiség-, illetve általános tanulási zavarig 

terjedhetnek. A percepciós bázis többdimenziós érintettsége miatt az olvasás, írás, 

számolás elsajátításában különböző súlyosságú akadályt jelent, az enyhe zavartól egészen 

a funkcióképtelenségig. 

a) A részképesség - zavarok körébe az iskolai teljesítmények - elsősorban az alapvető 

eszköztudás (olvasás, írás, számolás) - elsajátításának nehézségei, a képességek 

deficitje, valamint az általuk kiváltott, következményes magatartási és/vagy 

tanulási zavarok komplex tünetegyüttese tartozik. Jellemző, hogy az adott 

részképességben az intelligencia szintjének ellentmondó súlyos teljesítménybeli 

elmaradás mutatkozik, valamint teljesítményszóródás mutatható ki az 

intelligenciafaktorok, a mozgáskoordináció és a beszéd szintje között. A 

részképesség -zavarok tüneteit mutató tanulók általános jellemzője a számukra 

nehéz iskolai feladatok iránti feltűnő közömbösség, érdektelenség, amely a 

nehézségek következtében fokozatosan elmélyül, és a tanulással kapcsolatos 

tevékenységek (olvasás, írás, számolás) elutasításában fejeződhet ki. 

b) A kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar megléte esetén 

az érintett tanuló rövidebb ideig tud a feladathelyzetben megmaradni, az 

általánosnál sokkal több cselekvéses tanulási helyzetet igényel. Azok a tanulók, 

akik súlyos figyelemzavaruk (helyzetidegenség, hibás-hiányos helyzetfelismerés) 

vagy fejletlen önirányítás, gyenge önértékelési képesség miatt nem tudnak a 

tanulási szituációba beilleszkedni, állandó személyes kontrollra, megerősítésre 

szorulnak. 

Míg a részképesség - zavarok gyakran ép érzékszervek esetén is az érzékszervi 

fogyatékosság (gyengénlátás, enyhe nagyothallás) látszatát kelthetik, addig a 

hiperaktivitás, a nyugtalanság, a túlmozgások, a figyelemzavar előfordulásakor a tanulók 

általánosan gyenge képességűnek, értelmi fogyatékosnak tűnhetnek. 

Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének, érési lelassulásának jelei a tanulási, 

magatartási zavar tüneteit mutató tanulóknál az alábbiak: 

 általában érzékenyebbek a meteorológiai változásokra, 

 fáradékonyabbak az átlagnál, nehezen tűrik a zajokat, nehezen viselik el a 

várakozási feszültséget, 

 gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, egyedüllétre, 

 fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető 

és követhető szabályokat. 

III.6.2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók iskolai fejlesztése 

III.6.2.1. A fejlesztés alapelvei 

 A részképesség -zavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek 

kielégítése gyógypedagógiai tanár, terapeuta és/vagy pszichológus 

közreműködését igényli. 

 

A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően az iskolai oktatásban érvényesíteni 

kell a számonkérési, értékelési, esetleg - indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló 

szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján - az egyes tantárgyakból, 

tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés lehetőségét. 

 Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat: 

a) az egészséges énkép és önbizalom kialakítása, 
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b) a kudarctűrő-képesség növelése, 

c) az önállóságra nevelés. 

III.6.2.2. A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai 

Diszlexia, diszgráfia 

 

A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszinttől független 

olvasási és helyesírási gyengeség. Hátterében a központi idegrendszer sérülései, organikus 

eltérései, érési késése, működési zavara, örökletesség, lelki és környezeti okok különböző 

összefonódásai találhatók meg, valamelyik dominanciájával. Általában differenciálatlan az 

aktív szókincs, és gyenge a verbális emlékezet. A tanuló az új szavakat nehezen jegyzi 

meg, megmásítja, torzítja, jó értelmi képesség esetén új szót alkot helyette, vagy körülírja a 

fogalmat. Az olvasás tanulása során nehezen alakul ki a hang-betű kapcsolat, gyakori és 

makacs betűtévesztések fordulnak elő, a sorrendben átvetések tapasztalhatók, a hosszabb 

szavak áttekintése rendkívül nehéz. Hibás kombinációk, felületes akusztikus képzetek 

előhívása észlelhető. Nehéz a figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg 

tartalma között, pontatlan a toldalékok olvasása, lassú az olvasási tempó, gyenge a 

szövegértés. 

A súlyos olvasás-írászavar irreverzibilis, maradványtünetei a közép- és felsőfokú 

oktatásban, illetve a felnőttkorban is feltűnnek és fennmaradnak. 

Diszgráfia esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemző a rossz kéztartás, az 

íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Más tananyagokban való előrehaladáshoz 

viszonyítva nagyon lassú az írás megtanulásának folyamata. 

Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete töredezett lesz, az optimális mozgássor 

csak nagyon lassan valósul meg, ezért fáradékonyabbak a diszgráfiás tanulók. 

A fejlesztés célja: 

Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a 

tanulóban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás 

készséget, fejlessze kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az 

ismeretek megszerzésében. 

A fejlesztés feladatai: 

a) a testséma biztonságának kialakítása, 

b) a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 

c) a vizuomotoros koordináció gyakorlása, 

d) a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, 

e) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott 

ütemű, hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő, 

valamint a vizuális és auditív észlelésre alapozó módszerrel, 

f) az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész 

iskolai pályafutása alatt, 

g) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

h) az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

i) az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív 

tolmácsolásával, gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és 

alkalmazásával. 

Diszkalkulia 
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A diszkalkulia különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok 

megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus 

ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok 

azonosításának nehézsége más iskolai teljesítmények (pl. olvasás, írás, idegen nyelv 

tanulás) jó színvonala mellett. Hátterében általában valamilyen idegrendszeri sérülés 

húzódik meg, amelynek következtében zavart az érzékelés-észlelés folyamata, sérült a 

gondolkodás. Nehezítetté válik a szimbólumok felismerése és tartalmi azonosítása, 

akadályozott a fogalmak kialakulása, sérülnek a fogalmakkal végzett gondolkodási 

műveletek, a sor- és szabályalkotás, a téri és síkbeli viszonyok érzékelése, illetve zavart 

szenved az emlékezet és a figyelem. 

A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, kialakulatlan a 

mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. Súlyos elmaradásaik vannak a 

matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében. 

A fejlesztés feladatai: 

a) az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd 

összehangolt, intenzív fejlesztése, 

b) a testséma kialakítása, 

c) a téri relációk biztonsága, 

d) a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 

e) a szerialitás erősítése, 

f) segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 

g) a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe 

helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök 

használata, a képi, vizuális megerősítés, 

h) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, 

megjegyzést segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása. 

Hiperkinetikus zavarok 

 

Már az első öt évben kialakuló tünetegyüttes, melyet jellemez a tevékenységek 

csapongása, a figyelmetlenség, a nagyfokú impulzivitás, a szabályok gyakori megszegése, 

megfontolatlanság, többszöri konfrontálódás a társakkal. Gyakori a kognitív működések 

zavara, illetve a nyelvi és motoros képességek fejlődésének késése. Másodlagos 

szövődménye az aszociális viselkedés és csökkent önértéktudat. 

 

Magatartási zavarok 

 

Jellemzői a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartássémák. A 

viselkedés erősen eltér az adott életkorban elvárhatótól, a szociális elvárásokat durván 

áthágja. Sokkal súlyosabb lehet, mint egy gyermekcsíny vagy egy serdülőkori lázadás és 

hosszan tart (hat hónap vagy annál hosszabb ideig). Jellemzi még: nagyfokú harcosság, 

társakkal, tárgyakkal, állatokkal szembeni durva bánásmód, fenyegető erőfitogtatás, 

indulatkitörések, iskolakerülés, hazudozás. 

A fejlesztés elvei, módszerei, feladatai: 

a) A tanuló optimális helyének megválasztása a pedagógus kommunikációs 

jelzéseinek megfelelő érzékelésére. 

b) Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, 

érdeklődésének, terhelhetőségének ismeretében. 

c) A tanuló viselkedésének (kommunikációjának, önbizalmának, 

magabiztosságának, önérvényesítésének, cselekvéses, illetve verbális 
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megnyilvánulásainak) megismerése siker vagy kudarc esetén. Ennek alapján a 

tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való beilleszkedésének segítése. 

d) Együttműködés a családdal és más szakemberekkel. 

e) A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. 

III.6.2.3 Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban 

rögzítettektől.  

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok és 

tartalmak megvalósítása általában lehetséges. 

 Kiemelt fejlesztési feladatok 

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az 

egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek (azok fejlődési 

útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) módosulhatnak. 

Kiemelt szerepet kap az Énkép és önismeret, a Testi és lelki egészség, a Felkészülés a 

felnőtt lét szerepére. A helyi tantervünk megvalósítása során kiemelten kezeljük az 

önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a kommunikáció fejlesztését. 

III.6.2.4. A helyi tanterv alkalmazása 

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulóinkat integráltan oktatjuk a többségi tanulók számára készített helyi tantervünk 

szerint, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek 

(azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni 

fejlődésének függvénye. 

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire 

vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével 

érvényesíthetők. 

A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, 

az olvasásértés fejlesztése a Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület fejlesztési 

feladatai között kap kiemelt szerepet. 

Az élő idegen nyelv tanításánál a nyelvoktatás auditív módszereit helyezzük előtérbe. 

A Művészetek műveltségi területen belül, az akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének 

kiemelt szerepe van. 

A Matematika területén a kompenzációs lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása 

segíti az eredményes fejlesztést. 

III.7. A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal, valamint a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű, tanulókkal kapcsolatos egyéb 

pedagógiai tevékenységek 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tevékenységek megszervezése 

 csoportbontások 

 a 11-12. évfolyamon választható érettségire előkészítők széles skálája 

 felzárkóztató órák 

 napközi otthon 

 reggeli és esti ügyelet 
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 étkezési hozzájárulás, diákétkeztetés 

 tankönyvvásárlási támogatás, ingyenes tankönyvhöz jutás 

 egyéni foglalkozások 

 konzultáció tanulási és egyéb problémákról 

 iskolapszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus segítsége 

 iskolai könyvtár és az iskola létesítményeinek egyéni vagy csoportos használata 

 elismerés, jutalmazás, dicséret 

 nevelők, tanulók, családok személyes kapcsolatai 

 szükség esetén családlátogatások 

 nyári napközis tábor 

 iskolai táborok 

 DÖK tábor 

 alapítványi támogatás (tábor, versenyek) 

 szoros kapcsolat nevelési tanácsadóval, gyermekjóléti szolgálattal 

 iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége 

 

Az egyes gyermekekhez igazítva választjuk meg a tevékenységi formákat. 

III.8. A tehetség, képesség kibontakoztatását szolgáló tevékenységek 

Kiemelten tehetséges tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú 

kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, 

elkötelezettség. 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

személyközpontúság 

 az emelt szintű oktatás idegen nyelvekből, matematikából  

 a tehetséggondozó foglalkozások, sportkör 

 versenyek, vetélkedők, (szaktárgyi, sport, kulturális stb.) 

 szabadidős foglalkozások (hangverseny, színházak, múzeumok, kiállítások stb.) 

 iskolai könyvtár, egyéb könyvtárak, közművelődési intézmények rendszeres 

látogatása 

 emelt szintű érettségire, nyelvvizsgára való felkészítés 

 a továbbtanulás segítése, pályaválasztási tanácsadás, osztályfőnökök és 

pszichológus véleménye 

 tehetségpont a gimnáziumban: tehetségazonosítás és szintfelmérés (bementi és 

kimeneti mérések) 

 tanulásmódszertani foglalkozások – koncentrációs és emlékezőképesség 

fejlesztése, tanulás technikák 

 önismereti tréningek szervezése 
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III.9. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Minden pedagógus közreműködik az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában, legfontosabb a 

prevenció. 

 

Az iskolában gyermek- és ifjúságvédelmi felelős működik (2013. szeptember 1-jétől a 

fenntartó döntésének függvényében), aki segíti a pedagógusok munkáját. Feladatai közé 

tartozik különösen: 

 a tanulók és szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről és 

intézményekről, amelyekhez fordulhatnak problémáik megoldása érdekében (írásos 

címlista) 

 felderíti a veszélyeztető okokat 

 a veszélyeztető okok esetében értesíti a családsegítő szolgálatot 

 segíti ennek az intézménynek a tevékenységét (személyes kapcsolat révén) 

 anyagi veszélyeztetettség esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását 

kezdeményezi 

 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenységének fontos területei: 

 a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése 

 drogprevenció, ismeretterjesztő előadások megszervezése 

 együtt kell működni:  

 

o a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal 

o a nevelési tanácsadóval 

o gyámhivatallal 

o a gyermek- és ifjúsági orvosokkal 

o a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, 

alapítványokkal 

 

A pedagógiai munkán belül az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem céljainak 

megvalósítását: 

 felzárkóztató foglalkozások 

 tehetséggondozó foglalkozások 

 indulási hátrányok csökkentése 

 a differenciált oktatás és képességfejlesztés 

 a pályaválasztás segítése 

 a személyes egyéni tanácsadás tanulónak, szülőnek 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése 

 családi életre nevelés (osztályfőnöki és szakórákon, szakkörökön) 

 karácsonyi és húsvéti csere-bere, börze 

 napközi 

 iskolai étkezési lehetőség 

 egészségügyi szűrővizsgálatok 

 a tanulók szabadidejének szervezése ( szabadidő-szervező működik az iskolában) 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás, 

tankönyvvásárlási differenciált segély) 

 a szülőkkel való együttműködés 
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 tájékoztatás 

 tanulási kudarcnak kitett tanulók egyéni felzárkóztatása 

III.10. A szülők, a tanulók, a pedagógusok és az intézmény partnerei 

együttműködésének és kapcsolattartásának formái, a tanulóknak az 

intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendje 

III.10.1. A tanulók tájékoztatása: 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az 

iskola igazgatója tájékoztatja 

o az iskolai diákönkormányzatok ülésein; 

o  a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal;  

o az iskolarádión, iskolaújságon, hirdetőtáblán keresztül. 

Az osztályfőnökök tájékoztatják az osztályfőnöki órákon folyamatosan. 

 

A tanulót és a szülőket a tanuló fejlődéséről, az egyéni haladásról a tanítók és a szaktanárok 

folyamatosan szóban, illetve a tájékoztató füzeten, ellenőrzőn keresztül írásban is 

tájékoztatják. 

 

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

választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, igazgatóhelyetteseivel, az 

egyes pedagógusokkal, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 

A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. 

Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást 

kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő 

döntéseket  a diákság tudomására hozni. 

 

III.10.2. A szülőkkel való együttműködés 

 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

 az iskola igazgatója tájékoztatja 

o a szülői szervezet választmányi ülésén minden félév elején;  

o az előtérben elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan 

 az osztályfőnökök informálják: 

o az osztályok szülői értekezletein.  

 

A szülők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon szerezhetnek tájékoztatást:  

 szóban: 

o a szülői értekezleteken, 

o a nevelők fogadóóráin, 

o a nyílt tanítási napokon (1-4. évfolyam), 

o a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, 

 írásban a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), vagy értékelő lapokon. 
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A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv 

tartalmazza.  

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, igazgatóhelyetteseivel, az 

egyes pedagógusokkal, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel.  

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái 

a) Szülői értekezlet 

Feladata: a szülők tájékoztatása: 

- az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről 

- a helyi tanterv követelményeiről 

- a választott tantárgyak lehetőségeiről 

- az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról 

- saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról 

- az osztályok tanulmányi munkájáról és neveltségi szintjéről 

- a szülők kérésének, kérdéseinek, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskola igazgatója felé 

b) Fogadóóra 

- Feladata: szülő és pedagógus személyes találkozása az iskolában. 

- Egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal (otthoni 

tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra való nevelés, 

tehetséggondozás, továbbtanulás). 

c) Nyílt tanítási nap 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskola mindennapjaiba, ismerje meg 

személyesen a tanítási órák lefolyását. Tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az 

osztályközösség életéről. 

d) Részvétel közös iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken (karácsonyi hangverseny, 

szalagavató, anyák napja stb.) 

Feladata: Az iskola ünnepnapjain közös élményben való részvétel, együttes 

sikerélmény. 

e) Családlátogatás (ha szükséges), szülőkkel való beszélgetés 

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 

tanácsadás a gyermek fejlődése érdekében. 

f) Írásbeli tájékoztató 

Feladata: A szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával, 

hiányzásával kapcsolatos eseményekről, illetve különféle osztályszintű vagy iskolai 

programokról. 

Pl.: határozatok felmentésekről, engedélyekről is stb. 

 

III.10.3. Az intézmény egyéb partnereivel való együttműködés és 

kapcsolattartás formáit az iskola Szervezeti és működési szabályzata 

tartalmazza 

III.10.4. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való 

részvételi jogai gyakorlásának rendje 

A tanulók, a tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai 

diákönkormányzatok látják el. 
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Az iskolában két diákönkormányzat létezik az összetett iskola jellegéből adódóan a tanulók 

életkori sajátosságaihoz igazodva. 

- az általános iskola diákönkormányzata 

- a gimnázium diákönkormányzata 

A diákönkormányzatok jogosítványait az iskolai diákönkormányzatok vezetőségei, illetve 

annak választott tisztségviselői érvényesítik. Az iskolai diákönkormányzatok a magasabb 

jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek.  

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt 

 saját működéséről, 

 a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

 hatáskörei gyakorlásáról, 

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

 az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és 

működtetéséről,  

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a 

hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A 

működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.  

A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület 

hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy 

ellentétes az iskola SZMSZ-ével, házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a 

nevelőtestületnek a jóváhagyásra történő beterjesztést követő harminc napon belül 

nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-t vagy annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a 

nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik. 

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

 a házirend elfogadása előtt 

 

Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét – az Nkt. 48.§ (4) bekezdésben 

meghatározottakon túl – 

 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

 az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

 az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben 

ki kell kérni. 

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 

diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a 

meghívót – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a tárgyalás határnapját legalább tizenöt 

nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 

ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola 

helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. 

http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-000000A1100190TV&hely=48
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A diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév 

helyi rendjében meghatározottak szerint. 

A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal 

nyilvánosságra kell hozni. 

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő 2 tanár (egy felsős és egy 

gimnáziumban tanító) támogatja és fogja össze, akiket ezzel a feladattal – a diákközösség 

javaslatára – az igazgató bíz meg határozott, legfeljebb ötéves időtartamra.  

III.11. Egészségnevelési és környezeti nevelési program 

A tanulók egészségének, biztonságának védelmével 

kapcsolatos feladatok 

 

III.11.1. Helyzetkép 

 

Az iskola működése, hagyományai egészségnevelési és környezeti nevelési szempontból 

 

Az iskolában a pedagógusok egyre nagyobb számban foglalkoznak intenzíven 

egészségnevelési és környezeti nevelési kérdésekkel a tanórákon és azokon kívül. Vannak, 

akik minden akcióban, munkában részt vállalnak, s vannak, akik időnként kapcsolódnak egy-

egy tevékenységi területhez.  

A két nevelési területen az eddigi hagyományos tevékenységeinket kiterjesztjük az iskolában 

és az azon kívül folyó minden foglalkozási formára: minden tanítási óra, szakkörök, 

múzeumok és egyéb intézmények látogatása, erdei iskolák, táborok, fórumok, szülői és 

testületi értekezletek. 

 

 

Az egészségnevelés és a környezeti nevelés színterei iskolánkban 

 

Hagyományos tanórai oktatásszervezésben 

 

 A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő egészségnevelési és 

környezetvédelmi vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik 

problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel 

kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van. 

 Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős 

szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és 

az IKT eszközök lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk. Így az élményszerű 

tanításra lehetőség nyílik. 

 Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert 

véleményünk szerint így lehet csak okosan, átgondoltan harcolni az egészség és a 

környezet megóvásáért. Fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre nevelünk. 

 Külön, kiemelten kezeljük a tapasztalatszerzést, az elemzést, a következtetések 

megfogalmazását, a tapasztalatok hatásainak értékelését. 

 Elsősegély nyújtási ismeretek alsóban a testnevelés, felsőben és gimnáziumban 

osztályfőnöki órákon kapott kiemelt szerepet.  
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Nem hagyományos tanórai keretben 

 

 A tanév során az alsó tagozatosok jelentős része és a teljes felső tagozat az elméleti 

képzést gyakorlati ismeretekkel alátámasztó, önkéntesen szerveződő erdei iskolai 

speciális tanulásszervezeti formában vesznek részt. Az erdei iskolában a munka a 

helyszínhez alkalmazkodó munkaterv szerint, adaptív tanulási módszereket használva 

folyik.  Az egészségtudatos, fizikailag aktív – egészségmegőrzésre épülő – motoros 

tevékenységekben rejlő személyiség- és közösségfejlesztésben rejlő lehetőségeket 

kiaknázó életvezetés igényének kialakulásának és megvalósításának fő területe.       

 Múzeumlátogatásokat szervezünk 1-12. évfolyamosoknak. Az itt folyó munka a tanév 

szerves része. 

 A 9. évfolyam gólyatáborban vesz részt, ahol a diákok a közösségfejlesztésen kívül 

megtanulják a természettel, élő környezetükkel való együttélés, a fenntarthatósági elvek 

betartásának szükségességét, mikéntjét. 

 Az általános iskola tanulóinak egy hetes nyári tábort szervezünk Soltvadkerten. 

 Az 5-8. évfolyamos diákjainknak felsős nyári tábort szervezünk változó színhellyel. 

 Sítáborunk minden évben közkedvelt tanulóink körében. 

 Az iskolában rendszeresen, különböző gyűjtési akciókat (elem-, és papírgyűjtés) 

szervezünk. 

 Évente egyszer egészségnap keretében, külsős segítőkkel kiemelt szerepet kap az 

egészségnevelés és az elsősegélynyújtás. 

 

Tehetséggondozás 

 Felkészítünk és indítunk gyerekeket környezet- és természetvédelemi témájú 

versenyeken. 

 Témanap: évente legalább egy alkalommal egy nap egészség és környezetvédelemmel 

kapcsolatos témanapot tartunk. 

 Idegen nyelveken fordítási versenyeket szervezünk, ahol gyakran szerepelnek egészség 

és természetvédelemmel foglalkozó cikkek is. 

 Kiállításokat rendezünk jeles alkalmakra: a Föld Napjára és Egészségnapra, rajz- és 

egyéb technikával készült munkákból, nyári táborokról és iskolai rendezvényekről 

bemutatkozó fotókiállítást.  

 

Iskolai büfé 

Iskolánkban kettő is működik (5-8. és 9-12. évfolyamnak külön). 

Diákjaink délelőtti étkezésének egyik meghatározó tényezője az iskolai büfé kínálata. Fontos, 

hogy továbbra is megőrizzük azt a helyzetet, hogy a büfé nem egy nagyvállalat része, hanem 

egy, az iskolánkra szabottan működő önálló egység. Fontos, hogy bővüljön az egészséges 

táplálkozáshoz nélkülözhetetlen kínálat. Folyamatosan ellenőrizzük ennek megvalósulását. 

 

Iskolai ebédlő 

Iskolánkban külön ebédlő működik a székhelyen és a telephelyen. Az ebédlők kicsik, ezért az 

ebédeltetést részletekben lehet megoldani. Rendszeres visszajelzésekkel próbáljuk biztosítani 

az egészséges táplálkozás fenntartását. 

 

Iskola udvara 

A „kisiskola” kivételes adottsága, hogy osztálytermeiből közvetlenül lehet a parkosított, 

játékokkal felszerelt udvarra menni. Fejlesztési lehetőség, a kerítés melletti zöld védősáv 

megerősítése, kiépítése. Ezzel jelentősen csökkenthető a szállópor hatás és a külső zajterhelés. 
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A „nagyiskola” két, funkciójában is eltérő részre tagolódik. Aszfaltozott sportudvara a 

testnevelési órák és foglalkozások színtere. A megnövekedett testnevelés órák miatt, újabb 

pálya kialakítása szükségszerű lesz. Zöldudvara, örökzöldjeivel a lakótelep „zöldszíve”, 

melynek megtartása létfontosságú. 

 

Ügyelet 

A tanórák közötti szünetekben minden folyosón és az udvaron van tanári ügyelet és a felsősök 

épületében diákügyeletet is működtet a diákönkormányzat. Az általános iskolában 

hagyományosan jól működő, 5-6. osztályos tanulókból álló „Zöld ügyeleti” rendszer van. Az 

ő feladatuk szünetekben a folyosók és termek tisztaságának fenntartása, ellenőrzése. 

Kéthetente iskolarádióban beszámolnak munkájukról. A 7. és 8. évfolyamosok „Piros 

ügyelete” az óraközi szünetekben az iskolai házirend betartását segíti, a tanulók biztonságos 

szüneti tevékenységét felügyeli. Kiemelt feladata az agresszív magatartás, a bántalmazás 

megelőzése, felderítése, bejelentése. Baleset esetén az azonnali tanári segítséghívás. A 

diákügyelet működtetését a diákönkormányzat és az osztályfőnökök végzik, szoros 

együttműködésben a tanári ügyelettel.  

Az 1-4. évfolyamon minden osztályban van tisztasági és virágfelelős. 

III.11.2. Erőforrások 

A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai 

élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó 

munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és a közöttük kialakuló 

együttműködés egyben környezeti és egészségnevelési munkánk erőforrása is. 

Az iskolának a következő időszakban – az alábbiakat figyelembe véve – az egészségnevelés 

és a környezeti nevelés területén ki kell használni az erőforrásokat. 

 

Nem anyagi erőforrások területe 

 

Iskolán belüli együttműködés 

 

 Tanárok. Az iskola minden tanárának feladata, hogy egészség- és környezettudatos 

magatartásával, munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az 

iskolai egészségnevelés és környezeti nevelés ill. oktatás közös szemléletben és célokkal 

valósuljon meg kialakítjuk, illetve tovább fejlesztjük a munkaközösségek 

együttműködését. A közös munka alapja a tantárgyak közötti koordináció, a 

tapasztalatcsere. A feladatok, programok összehangolását -igazgatóhelyettesi irányítással- 

az iskolai szabadidő-szervező és a gyermekvédelmi felelős tanár végzi. 

 

 Diákok. Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon egészségére, környezetére 

és figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az 

iskolai diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek, valamint az egészség és a 

környezet védelme iránt különösen érdeklődő és elkötelezett tanulókból álló 

diákcsoportnak. 

Tanárok és diákok. A diákok az egészség és környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a 

tanáraikkal való közös munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják 

el. Iskolánkban nagy szerepe van az egészség- és környezettudatos szemlélet kialakításában 

az erdei iskoláknak, a nyári táboroknak, a témanapoknak, a hulladékgyűjtési akcióknak. A 

diákok és tanárok együttműködése nélkülözhetetlen az egészség- és környezetbarát iskolai 

környezet létrehozásában és megőrzésében is. A tanórák és a tanórán kívüli egészség- és 
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környezeti nevelés tartalmát a munkaközösségek az iskolavezetéssel koordinálva határozzák 

meg. A 2013-as tanévtől egészségtan modullal egészítjük ki a hatodikos természetismeret 

órát.  

 

 Iskolapszichológus: felméréseivel, és azok elemzésével segíti egészségnevelési és 

környezeti nevelési munkánkat. A továbbiakban rendszeressé kívánjuk tenni ezeket a 

vizsgálatokat, hogy munkánk hatékonyságáról is tájékoztatást kapjunk. 

 

 Iskolaorvos és védőnő: Feladata a tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában 

foglalja a testi, érzelmi és intellektuális fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát. 

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok a fejlődés követésén kívül a krónikus betegségek 

és kóros elváltozások korai felismerésére is irányulnak (szekunder prevenció).  

További feladatai: adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése.  

 Közreműködés: közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás  

 egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola vezetésével egyeztetve.  

 Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban, foglalkozások tartása. 

Év elején átadják munkatervüket az iskola igazgatójának, melybe minden évben a 

gyermekvédelmi felelőssel megbeszélt témákat is beépítik. 

Minden tanév elején október 15-ig elkészítik az éves testnevelési besorolást a tanulókról. 

Ekkor válik hivatalossá, hogy a tanulóink közül ki járhat az iskola testnevelési óráira, 

kinek kell gyógytestnevelésre illetve könnyített testnevelésre járnia. 

 

 Orvosi szoba: Iskolánk székhelyén és telephelyén külön – külön van orvosi szoba, 

melyek felszerelése lehetővé teszi a szakszerű iskolaorvosi és védőnői vizsgálatokat. 

 

 Iskolafogászat: Minden tanulónk részt vesz évente egy alkalommal osztálykeretben 

fogászati szűrésen. A fogorvos a gyerekek fogászati könyvében vezeti a vizsgálatok 

eredményeit, amit a szülők is figyelemmel kísérhetnek. A szűrésre az osztályfőnökök 

kísérik a tanulókat. 

 

 Szülők: Az iskolai egészségnevelés és környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a 

szülői ház és az iskola harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék 

gyermekükben azt az egészség- és környezettudatos magatartást, amit iskolánk is 

közvetíteni kíván. Iskolánkban ez egyrészt azon keresztül valósul meg, hogy az 

elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is alkalmazzák a tanulók, másrészt az 

egyes egészség- és környezeti nevelési ismeretek otthoni alkalmazásának anyagi 

fedezetét – a lehetőségeiket figyelembe véve – a családok maguk is biztosítsák. 

 

 Az iskolában nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: Az iskola 

adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei egészségnevelési és 

környezeti nevelési programunknak. Az iskolai adminisztráció területén fontos 

feladatunk, hogy csökkentsük a felesleges papírfelhasználást (pl.: féloldalas papírlapok 

használata, kicsinyített és kétoldalas fénymásolás, digitális információáramlás növelése), 

Folyamatosan gyűjtjük a hulladékpapírt és a kifogyott nyomtatópatront. Példamutató, ha a 

tanulók látják, hogy az iskola épületének takarítása során környezetkímélő, az egészségre 

nem ártalmas tisztítószereket használunk.  

 

Iskolán kívüli együttműködés 

 



A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium 

és Általános Iskola Pedagógiai Programja  Helyi tanterv  

- 42 - 

Intézmények: amelyek egészségnevelési és környezeti neveléssel is foglalkoznak. A 

tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a 

különböző intézmények meglátogatása. Iskolánk számára ilyen szempontból 

kiemelkedően fontosak a múzeumok, az állatkertek, nemzeti parkok. Ezeket a 

látogatásokat a tanórákon készítjük elő. Iskolai tanulmányai során, minden tanulónak 

legalább egy egészség- és környezeti témájú intézménylátogatáson részt kell vennie.  

 Civil szervezetek: A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik 

az egészségnevelési és környezeti nevelési munkánkat. Tantestületünk egyre több tagja 

rendszeresen részt vesz előadásaikon, továbbképzéseiken, szervezett programokon. 

Szükséges, hogy több, az egész tantestületet érintő egészség- és környezeti nevelési 

témájú előadás és foglalkozás legyen a jövőben. A civil szervezetekkel való iskolai szintű 

kapcsolattartást igazgató koordinálja. A szaktanárok egyénileg is kapcsolatot alakítanak 

ki az egyes civil szervezetekkel. 

 Hivatalos szervek: A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy 

környezetvédelmi és egészségügyi szempontból megfelelően működik-e az iskola. 

Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az iskolai környezet kialakításában. 

 

 

Anyagi erőforrások 

 

Saját erőforrások 

 

 Alapítvány: Iskolánkban külön alapítvány működik általános és középiskolai szinten. 

Az iskolai alapítvány – rászorultság alapján – támogatja a tanulók erdei iskolában, gólya 

táborban, a nyári táborokban és a fizetős versenyeken való részvételét. Minden diák 

esetében külön-külön a gyermekvédelmi felelős, az osztályfőnök, az iskolavezetés és a 

kuratórium közösen dönti el a támogatást és annak mértékét. Lehetőség van azonban 

arra is, hogy programokat, vagy programokhoz szükséges eszközök vásárlását az 

alapítvány anyagilag segítse.  

 Akciók bevétele: Az alsós bevételekkel az alsós, a gimnáziumi bevételekkel a 

gimnáziumi diákönkormányzat programjait támogatjuk. A felsős diákönkormányzat 

által szervezett programok (pl. papírgyűjtések, farsang) bevételét a felsős erdei iskola és 

nyári tábor programjainak színesítésére fordítjuk.  

 

Külső erőforrások 

 

 Szponzorok segítségével gyarapítjuk felszereléseinket, szervezzük programjainkat. 

 Pályázatok.  

III.11.3. Alapelvek, jövőkép, célok 

 

Az egészségnevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kezeljük.  

 

A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit: 

 az életkorral járó biológiai-pszichohygiénes tennivalókat; 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének módjait;  

 a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét; 

 az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram fittség 

megőrzése szempontjából való fontosságát;  
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 az egészségre káros szokások biológiai – élettani – pszichés összetevőit  

(alkoholfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás, 

drogfogyasztás); 

 a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság  

elérésében; 

 a társas kapcsolatok egészségi-etikai kérdéseit. 

 jog az egészséges élethez. 

 alapvető emberi szükségletek; 

 elővigyázatosság; biztonság 

 elsősegély nyújtási ismeretek 

 

Cél: Ezen tudás birtokában képesek legyenek egészségük megőrzésére, a betegségek 

megelőzésére, egészséges személyiség kimunkálására, a helyes magatartás kialakítására. 

Az egészségnevelés területei 

Szomatikus nevelés  

 higiénés nevelés (személyi nevelés, környezethigiénére nevelés) 

 profilaxisra (betegség megelőzésére) nevelés  

 kondicionálás (testedzés, sport)  

 baleset megelőzésre nevelés  

Pszichohigiénés nevelés 

 önismeretre, önfejlesztésre nevelés 

 fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre nevelés  

 környezeti hatások feldolgozására nevelés   

 emberi kapcsolatok harmóniájára nevelés 

 abúzusok, devianciák (káros szokás, szenvedély) megelőzésére nevelés 

 érzelmi nevelés 

Szociálhigiénés nevelés 

 kedvező társas miliő működtetése 

 kommunikációs nevelés 

 családi életre nevelés 

 az iskola, mint munkahely pszichoklímájának alakítása  

 szerepfeszültségek felismerése, feloldása  

 a stressz- és feszültségoldás metódusai  

 társadalmi izolációk megelőzése, közéletiségre nevelés 

 egészségpropaganda  

 

Komplex intézményi mozgásprogram  

1. Egészséges életmód-tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport- és 

egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű és más sportprogramokon). 

2. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak 

megfelelően épüljenek be az óratervi órákba.  

3. Az egész napos iskolai (szabadidős), napközis és tanulószobai foglalkozásokon a 

foglalkozási programban (tervben) foglaltak szerint, míg a különféle szabadidős 

tevékenységekben azok időkeretének minimum 40 %-a erejéig a testmozgás különféle 

formái domináljanak a tematikai-tárgyi jelleghez igazodóan.      
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4. Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb időkeretben 

és változatosabb programok keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások 

(tömegsport, sportszakkör, sportkör stb.).  

5. Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak 

sajátosságainak megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – legyen egy-egy kiemelt 

mozgásos tevékenység rendelve, mely az iskolai szabadidős és napközis időkeretben 

szervezett tevékenységek kiemelt iránya legyen.   

6. Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai 

sportegyesülettel illetve a településen mű  ködő más sporttevékenységgel foglalkozó 

társadalmi szervezetekkel, továbbá az iskolai működést támogatni hivatott 

alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai együttműködés az iskola tanulóinak 

mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása céljából.        

7. A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen 

a mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés.  

8. A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgozásra 

a testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon magába.  

9. Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi 

alapokra támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre.  

10. A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a     

       szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön    

       minden tanévben javaslat.  

 

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves 

munkaterv mellékleteként kerül kidolgozásra.          

 

 

Környezeti nevelés alapelvei 

 

A környezeti nevelés olyan pedagógiai folyamat, amely a társadalom fejlődése és a természet 

fenntarthatósága céljából elősegíti és erősíti az emberek környezettudatos magatartását, 

életvitelét. 

 

Kiemelt stratégiai területek: 

 a fenntartható fejődés; 

 a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések elemzése; 

 a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései; 

 emberi jogok ismerete; 

 demokrácia; 

 biológiai és társadalmi sokféleség; 

 az ökológiai lábnyom fogalma; 

 

  

Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy egészség- és környezettudatos állampolgárrá váljanak 

tanítványaink. Ezért szem előtt tartjuk, hogy a diák fejében egységes rendszer jöjjön létre. 
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Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani: 

 

 az egészséges- és környezettudatos magatartást és életvitelt; 

 az egészséges táplálkozás igényét, 

 a személyes felelősségen alapuló egészség- és környezetkímélő, takarékos magatartást 

és életvitelt; 

 a környezet (természetes és mesterséges), az egészség értékei iránti felelős 

magatartást, annak megőrzésének igényét és akaratát; 

 a természeti és épített környezet, az egészség szeretetét és védelmét, a sokféleség 

őrzését; 

 A természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztését a 

természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban;    

 a rendszerszemléletet; 

 a globális összefüggések megértését; 

 az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, 

módszereket; 

 a fenntarthatóság elvét; 

 

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. Ilyenek például: 

 

 alternatív, problémamegoldó gondolkodás; 

 ökológiai szemlélet, gondolkodásmód; 

 szintetizálás és analizálás; 

 Tanítási órán kívüli környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos 

tevékenységformák;   

 problémaérzékenység, integrált megközelítés; 

 kreativitás; 

 együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód; 

 vitakészség, kritikus véleményalkotás; 

 kommunikáció, médiahasználat; 

 konfliktuskezelés és megoldás; 

 állampolgári részvétel és cselekvés; 

 értékelés és mérlegelés készsége; 

 

Az iskola környezeti nevelési szemlélete 

 

Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet 

minden színterén tapasztalható: szociális, gazdasági, ökológiai, politikai területeken is.  

A fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. 

Interaktív módszerek segítségével kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős magatartást 

kialakító, döntéshozásra, konfliktus-kezelésre és megoldásra képes készségek kialakítására 

törekszünk. Mindezek megkívánják az új értékek elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását 

és azok hagyománnyá válását. 

A fenti célok megvalósításához hatékony tanulási, tanítási stratégiákat alakítunk ki. 

Lakótelepi iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak tartjuk, hogy a diákok szemléletén 

alakítsunk, egészség-, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. 

Munkánk az iskolai élet sok területére terjed ki.  

- Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli 

programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem 
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egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert. Ezért a természettudományos 

tantárgyak összhangjának megteremtése kiemelt feladatunk. A kémia, a biológia, a földrajz 

és a fizika tantárgyak között még nagyobb együttműködésre törekszünk.  

- Projektnapot iskolán kívüli helyszínre tervezünk pl. Föld Napja. Egyéb foglalkozásokon is 

előtérbe kerül, kiemelten az egész napos iskolai foglalkozások szabadidő-szegmensében, 

valamint a napközis és tanulószobai foglalkozások alkalmával. 

- 0foglalja – a foglalkozás tematikai jellegétől függően – mind a környezet és a természet 

megismerésének és védelmének témáját, mind az egészségnevelés preferált céljait. 

 

- Szeretnénk bővíteni a kört a humán területeken is. Fontos az Alaptörvény környezet 

védelméről szóló cikkeinek értelmezése.  

 Tanórán, és tanórán kívüli foglalkozásokon, kiemelten az önkéntes részvételű és egyéni 

finanszírozású erdei iskolában, nyári táborokban megismertetjük, megszerettetjük 

gyerekeinkkel a természetet. 

 Úgy alakítjuk ki a programokat, hogy az iskolai elméleti oktatást az erdei iskolai 

adottságoknak leginkább megfelelő gyakorlati témával kiegészítse. Cserében 

viszont a gyerekek olyan komplex, semmivel nem helyettesíthető tapasztalatokon 

nyugvó ismeretekkel rendelkeznek majd, ami mélyen bevésődik és sokáig (legalább 

a következő erdei iskoláig) alapokat képez a továbbhaladáshoz.  

 A konkrét tudás megszerzésén kívül nem elhanyagolható az a nevelési lehetőség, 

ami a tanuló – tanár 24 órás napi együttlétéből adódik.  

 Az erdei iskolában eltöltött napok kiválóan biztosítják az osztályközösségek 

fejlesztését, új barátok szerzését, saját maguk és barátaik jobb megismerését. 

 Célunk, hogy tanulóink a jól összehangolt erdei iskolai évek után az ország nagy 

részét megismerjék, földrajzi, néprajzi, kulturális stb. ismereteket is szerezzenek.  

 Gyakoroltatjuk az egyszerű, és komplex természetvizsgálatokat is. Megtanítjuk 

őket arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a 

köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a gyerekek majd tudatos egészség- és 

környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké. 

 Kiemelt lehetőséget ad a különböző tanítási órákon elsajátított környezet – és 

természetvédelmi, embervédelmi ismeretek bővítésére, az elméleti tudás gyakorlati 

alkalmazására. Szűkebb és tágabb környezet, környék természeti, kulturális, 

történelmi értékeinek megismerésére.  

 A közvetlen környezet állapotának tanulmányozásával, felmérésével, 

környezetkímélőbb életmód kialakítását és alternatívák megismerését tervezzük. 

Szeretnénk egyfajta természetbarát szemléletet és viselkedési normát, szokást 

megalapozni, kialakítani ( pl. a természet szeretete, tisztelete és védelme ). Célunk, 

hogy tanulóink legyenek alkalmasak életük folyamán kulturált életvitelre, legyenek 

fogékonyak a környezeti problémák iránt. 

 

Az iskola egészségnevelési szemlélete 

 

Minden területen arra törekszünk, hogy tanulóink korszerű ismeretekkel és az azok 

gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük 

megőrzése és védelme érdekében. Tanulóinkkal életkoruknak megfelelő szinten – tanórákon 

és tanórán kívül – sajátíttatjuk el az egészségük megőrzésének szempontjából legfontosabb 

ismereteket, az egészségbarát viselkedésformákat.  

 

Ezek területei:  

 az egészséges táplálkozás 
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 a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek káros hatásai és 

megelőzése,  

 családi és kortárskapcsolatok 

 aktív életmód, mindennapos testmozgás az iskolai élet minden területét fogják át 

 annak tudatosítása a tanulókban, hogy az élethossziglani öntevékeny testedzés, az 

önálló sportolás és a motoros önkifejezés fontos eszköze a személyiség fejlesztésének 

és a lelki egészség megőrzésének  

 személyes higiénia 

 szexuális fejlődés 

 a saját testkép megismerése és a testtudat kialakítása a tanulókban az egészségtudatos, 

az egészség megőrzést preferáló  magatartás fontos része 

 bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése 

 baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

 

Konkrét célok és feladatok 

 

Tanórákon és tanórán kívül, iskolánk minden pedagógusa részt vállal tanulóink 

egészségneveléséből.  

Kiemelt területe iskolánkban az egészségnevelésnek az osztályfőnöki óra. Ekkor előadásokat 

és különböző foglalkozásokat szervezünk tanulóinknak évente több alkalommal. 

 

Hagyományok ápolása:  

 iskolanap szervezése az egész iskolai közösség számára; 

 egészségnap szervezése 1-12. évfolyamon 

 évfolyamonként (1-8. osztály) önkéntes erdei iskolai programok szervezése, 

megvalósítása; (az erdei iskolában részt nem vevő diákok az iskolában folytatják 

tanulmányaikat) 

 a gólyatábor megszervezése és lebonyolítása 9. évfolyamon 

 drogprevenciós program folytatása; 

 egészségnevelési és környezetvédelmi témájú osztályfőnöki órák tartása; 

 iskolaújság szerkesztése (egészség- és környezetvédelmi cikkek megjelenése) 

 iskolarádió működtetése (egészség- és környezetvédelmi hírek) 

 sítábor 

 nyári táborok szervezése (alsó, felső tagozaton és gimnáziumban) 

 sportversenyek osztályok között 

 „öko-kézműves” foglalkozások 

 

Szaktárgyi célok: 

 a szakórákon minden lehetőség megragadása az egészség- és környezeti nevelésre 

(pl. ember és környezete, kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának 

mérési módszerei); 

 lényeges annak tudatosítása, hogy az  egészségtudatos magatartásra 

szocializálásnak szerves része a lelki   egészség erősítése és fejlesztése, a  

szükséges prevenciós folyamatok és   tevékenységek kialakítása.    

 a hétköznapi egészség- és környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a 

környezetszennyezés hatása a természeti-, és az épített környezetre, az emberre, az 

egészségünkre); 

 interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet, 

problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok); 
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 tanórán kívüli foglalkozások szervezése; 

 természetvédelmi versenyekre felkészítés; 

 tanulmányi versenyek 

 multimédiás módszerek alkalmazása szakórákon; 

 a számítógéppel segített real-time információszerzés és feldolgozás a tanórákon. 

 

 

 

Módszerek 

 
Az egészség- és a környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében folyamatos 

módszertani megújulásra van szükség. Olyan módszereket kell választanunk, amelyek 

segítségével a céljainkat képesek leszünk megvalósítani. Ezek nem mindegyike ismert 

mindenki előtt, ezért olyan továbbképzésekre is küldjük tanárainkat, amelyen megismerik az 

interaktív lehetőségeket. Fontos, hogy ezeket mindenki saját maga is kipróbálja, mielőtt 

diákokkal alkalmazza. A foglalkozások, módszerek így válnak csak hitelessé. 

 

Néhány, munkánk során alkalmazott módszercsoport 

 

 bábjátékok (alsó tagozaton); 

 tematikus játékok; 

 riportmódszer; 

 kreatív tevékenység; 

 művészi kifejezés; 

 kiselőadások órákon; 

 plakátkészítés; 

 projektmódszer ; 

 gondolattérkép; 

 

 

Taneszközök 

 

Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel, amelyek az 

egészség- és a környezeti nevelési munkához szükségesek. Folyamatosan pótolni kell az 

elhasználódott eszközöket, valamint lépést tartva a fejlődéssel, új eszközöket kell beszerezni. 

 Az erdei iskolai programok és a nyári táborok számára biztosítani kell a biológiai és 

kémiai vizsgálatokhoz szükséges alapvető eszközöket, vegyszereket, 

sportfelszereléseket. 

 Folyamatosan frissíteni kell az egészség- és a környezeti nevelési szak- és CD-

könyvtárat.  

 Biztosítani kell, hogy az egészség- és környezeti nevelési tanórák és programok 

számára megfelelő IKT eszközök álljanak a tanárok és a tanulók rendelkezésére. 

 

 

Iskolai környezet 

 

A termek és a folyosó dekorálásánál törekszünk a természetbarát anyagok használatára, minél 

több gyermekmunka kiállítására. Tanulóink a szabadidős foglalkozásokon sok kézműves 

technikával készítenek az iskola díszítésére tárgyakat. Így nem csak a régi technikákból 
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sajátítanak el dolgokat, hanem a közös, egymást segítő tevékenységi formákat is. Általánossá 

kell, hogy váljon iskolánkban a környezetbarát termékek használata a papírhasználattól az 

írószereken át a takarításig, tanórákon, tanórákon kívül és az irodákban egyaránt. 

 

Kommunikáció 

 

Az egészség- és a környezeti nevelésben – jellegénél, összetettségénél fogva – 

nélkülözhetetlenek a kommunikáció legkülönbözőbb módjai. Ugyanakkor legalább ilyen 

fontos, hogy diákjaink a nagyszámú írott, hallott és látott média-irodalmat kritikusan, a 

híreket okosan mérlegelve tudják feldolgozni. Fontos számunkra, hogy képesek legyenek a 

szakirodalomban eligazodni, az értékes információkat meg tudják az értéktelentől 

különböztetni. Tanulóinkat meg kell tanítani a fellépésre, a szereplésre, az előadások 

módszertanára. Végzett munkájukról számot kell adniuk írásban és szóban egyaránt – e 

képesség napjainkban nélkülözhetetlen. 

 

Iskolán belüli kommunikáció formái 

 

 kiselőadások tartása megfelelő szemléltetőeszközökkel 

 házi dolgozat készítése 

 poszterek készítése és bemutatása 

 iskolarádió felhasználása  

 faliújságon közölt információk készítése 

 szórólapok készítése 

 

Iskolán kívüli kommunikáció formái 

 

 egészségnevelési és környezetvédelmi cikkek feldolgozása különböző 

napilapokból 

 az egészségügyi és környezeti problémákról megjelent tudományos cikkek 

feldolgozása 

 az egészség- és környezetvédelemről szóló rádió- és televíziós hírek feldolgozása, 

értékelése 

 e- mailen történő levelezés: tanárokkal, szülőkkel, diákokkal 

 a környezet állapotfelmérésének értékelése, kapcsolatfelvétel az illetékesekkel; 

 a közvetlen környezet problémáinak felmérése, értékelése, együttműködés az 

önkormányzattal 

 tematikus honlap, facebook csoport működtetése 

 

 

III.12. A köznevelés egyes új feladataira vonatkozó külön szabályok 

III.12.1. A mindennapos testnevelés és testedzés megszervezése  

Az iskola megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből 

legfeljebb heti két óra  

a) táncoktatással (alsó tagozat) 

b) iskolai sportkörben való sportolással,  
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c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 

amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 

versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet 

keretei között szervezett edzéssel váltható ki. 

 

A mindennapos testnevelésen kívül az alábbi szabadidősportokat kínáljuk: 

 túrák (gyalog és kerékpár) 

 asztalitenisz 

 síelés 

 korcsolya, görkorcsolya 

 lovaglás 

 gyermek futball 

 játékos torna 

 művészi torna 

 különböző táncok oktatása 

 úszás 

III.12.2. A hit és erkölcstan oktatására vonatkozó szabályok 

Az általános iskola 1-8. évfolyamán felmenő rendszerben az erkölcstan tantárgy oktatása 

kötelező tanórai keretben történik. Az erkölcstan tantárgy anyagát a helyi tanterv tartalmazza, 

értékelésére vonatkozó szabályok ugyanazok, mint a többi tantárgy esetében ld. IV. 6. fejezet 

A hitoktatás szervezése, tartalmának meghatározása és felügyeletének ellátása az adott egyház 

hatásköre, így az adott felekezet nevében eljáró személy feladata.  

 

III.12.3. A mindennapos művészeti nevelés 

Az alsó tagozatos nevelés-oktatás egyik kiemelt feladata a mindennapos művészeti nevelés, 

amely heti 2 óra vizuális kultúrával és heti 2 óra énekórával valamint a délutáni tanórán kívüli 

foglalkozások keretének felhasználásával valósul meg. Alkalmat teremtünk a tanulók 

különféle egyéni és kisközösségi művészeti tevékenységeinek fejlesztésére. 

A felső tagozaton és a gimnáziumban folytatjuk kiemelt feladatként a művészeti nevelést és 

biztosítjuk a tanórai és a tanórán kívüli iskolai feltételeit, lehetőségeit.  

 

III.12.4. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések 

Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, 

dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke az osztálynaplóban 

és a törzslapon nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő 

egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az érettségi bizonyítvány kiadásának 

feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a 

tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára. 

A közösségi szolgálat keretei között 

a) az egészségügyi, 

b) a szociális és jótékonysági, 

c) az oktatási, 

d) a kulturális és közösségi, 
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e) a környezet- és természetvédelemi, 

f) a katasztrófavédelmi, 

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel 

közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység. 

A 9–11. évfolyamos tanulóink számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva 

szervezzük meg az ötven órás közösségi szolgálat teljesítését, amelytől azonban indokolt 

esetben a szülő kérésére el lehet térni. 

A közösségi szolgálatot koordináló pedagógus a gimnáziumi osztályfőnöki munkaközösség 

vezetője. Az ötven órán belül a koordináló tanár és az osztályfőnök legfeljebb öt órás 

felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. A közösségi szolgálat pedagógiai 

feldolgozása projekt módszerrel történik. 

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő 

értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a 

teljesítésbe. A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése 

alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető. Egy héten 

legfeljebb 6 óra közösségi szolgálat teljesíthető. 

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, 

hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. 

A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként 

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a 

közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, 

valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát, 

b) az osztálynaplóban és a törzslapon az osztályfőnöknek dokumentálnia kell a közösségi 

szolgálat teljesítését, 

c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből 

egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad, 

A gimnáziumi osztályfőnöki munkaközösség éves munkatervében rögzíteni kell az 

évfolyamonkénti csoportos közösségi szolgálat adott tanévre tervezett ütemezését. 

 

Helyi tanterv 

IV.1. Az óratervek. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, 

kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek 

óraszámai az 1. sz. mellékletben találhatók. 

A helyi tantervben meghatározottak szerint a tanórai foglalkozások a tanulói részvétel 

szempontjából lehetnek kötelező tanítási órák, kötelezően választott tanítási órák és szabadon 

választott tanítási órák. 

Az iskola minden év április 15-ig elkészíti a tájékoztatót választható tanítási órákról, és május 

20-ig felméri, hány tanuló, milyen szabadon választható tanítási órán továbbá melyik egyház 

által szervezett hit-és erkölcstan órán vagy kötelező erkölcstan órán kíván részt venni. Az első és 

kilencedik évfolyamon a beiratkozáskor kell ezt megtenni. A jelentkezés egy tanévre szól, a 

tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetében a szülőnek írásban kell jelentkeznie. A tanuló, ha 

jelentkezett a szabadon választott tanítási órára a tanítási év végéig köteles azon részt venni, 

erről a szülőjét is tájékoztatni kell.  

A 10. és 11. évfolyamon minden év április 15-ig közzétett tájékoztató alapján érettségi 

tantárgyakra felkészítés és érettségire felkészítő szintek választhatók. A tájékoztatónak 

tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan ki fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása 

előtt be kell szerezni az iskolaszék véleményét. A tanuló május 20-ig írásban jelentkezhet. Az 
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írásbeli jelentkezéseket a következő tanév elején az igazgató engedélyével egy alkalommal 

módosítani lehet. A jelentkezést követően, a választható tanóra kötelezővé válik.  

Azokban az esetekben, amikor valamely tantárgy oktatása szintfelmérés alapján 

csoportbontásban folyik, diákjaink megválaszthatják - a szaktanárokkal egyeztetve - mely 

csoportban szeretnék az adott tantárgyat tanulni. A csoportbontásról legkésőbb az első tanítási 

héten az osztályfőnök ad tájékoztatást. 

IV.2. Az egyes tantárgyak elsajátítandó tananyaga és követelményei, 

a helyi tantervek 

(terjedelme miatt külön kötetekben) 

 

  

IV.3. A tankönyvek, tanulmányi segédletek és más taneszközök 

kiválasztásának elvei 

- Iskolánkban az oktató munka során olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, 

munkafüzet, térkép stb.) használunk a tananyag feldolgozásához, melyeket az oktatásért 

felelős miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. Nyomtatot taneszközökön túl 

néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés 

stb.) 

- Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi 

tanterve alapján. 

- A taneszközök kiválasztásakor a szakmai munkaközösségek az alábbi szempontokat 

veszik figyelembe: 

 taneszköz feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak 

 taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének 

 egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell előnybe részesíteni, amelynek több 

tanéven keresztül használhatók 

 taneszközök használatában változást csak ha nagyon szükséges, az oktatás 

minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be 

- Az iskola beszerez nyomtatott taneszközöket az iskolai könyvtár számára is.  

- A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt az iskola tájékoztatja. 

IV.4. A magasabb évfolyamra lépés feltételei, a vizsgarendszer 

Az a tanuló, aki minden tárgyból elérte a legalább elégséges szintet, illetve „mentesítve” 

minősítést kapott, felsőbb évfolyamba léphet. Az 1. évfolyamon félévkor és év végén illetve a 

2. évfolyamon félévkor a tanulókat szövegesen értékeljük. A tanuló az első évfolyamon csak 

abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az 

iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni.  

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a helyi tantervben előírt 

tanulmányi követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból sikeresen teljesítette.  

Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első 

évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket 

sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre kerülő évfolyamról nem kap 

bizonyítványt a tanuló. A szülő kérésére az iskola magasabb évfolyama is megismételhető 

legfeljebb egy alkalommal. 
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Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait 

az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja 

tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév 

folytatásától. 

Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a 

tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a 

tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette. 

Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, ezáltal az adott tantárgy 

tanulmányi követelményeit teljesítette, kérelmére az igazgató az iskola magasabb évfolyamán 

vagy évismétlés esetén mentesítheti e tantárgy tanulása alól. 

 

Az érettségi vizsga szabályait a 100/ 1997. (VI. 13.) Kormányrendelet, valamint a 106/2012. 

(VI.1.) módosítása tartalmazza. 

IV.4.1. Az osztályozó vizsga 

A magasabb évfolyamba történő lépéskor, a tanév végi osztályzat megállapításához a 

tanulónak osztályozó vizsgát kell tenni, ha 

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a 

tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

 az igazgató engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapított 

tanulmányi követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő 

alatt teljesíti. 

 a mulasztásai miatt nem osztályozható a tanuló, de a nevelőtestület 

engedélyezte az osztályozó vizsgát 

 magántanuló volt.  
 
Ha a tanuló – a szülő kérelme alapján – a tankötelezettségének magántanulóként kíván eleget 

tenni, és az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak ez hátrányos, akkor az erre 

irányuló kérelem benyújtásától számított öt napon belül megkeresi a gyermek lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság 

és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen 

módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola 

igazgatójának a döntéshez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. A 

gyermekjóléti szolgálat tizenöt napon belül köteles megküldeni véleményét. 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz 

eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A magántanuló 

magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a 

tanulót és a szülőt a magántanuló kötelességeiről és jogairól. A magántanuló az igazgató 

előzetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon.  

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

250 órát illetve egy adott tantárgyból az éves óraszám 30%-át és emiatt a tanuló teljesítménye 

tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén  nem osztályozható, 

kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az 

osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma 

meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének. Ha 

a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait 

évfolyamismétléssel folytathatja. 
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Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 

mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor 

osztályozóvizsgát kell tennie.  

 

Az osztályozó vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgából áll. A szóbeli vizsgát bizottság 

előtt kell letenni.  

A szóbeli vizsgán kívül írásbeli vizsgát is kell tenni a következő tantárgyakból: magyar nyelv 

és irodalomból, matematikából, idegen nyelvekből  

Testnevelésből gyakorlati, informatikából, rajz és vizuális kultúra tantárgyakból gyakorlati és 

szóbeli vizsga van. 

A többi tantárgyból csak szóbeli vizsgát kell tenniük a tanulóknak. 

Az iskola az első félév tananyagából januárban, a második félév tananyagából május utolsó 

vagy június első hetében szervez osztályozó vizsgát. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és 

évfolyamonkénti követelményeit az egyes tantárgyak helyi tantervei tartalmazzák. A vizsgák 

konkrét időpontjáról a tanulót az iskola a vizsga napját megelőző 30 nappal írásban 

tájékoztatja. A tanuló az osztályozó vizsgára írásban, a vizsga előtt legkésőbb öt munkanappal 

jelentkezni köteles. 

A tanuló- kiskorú esetén szülője- a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző 

harmincadik napig jelentheti be az igazgatónak, ha osztályzatának megállapítása céljából 

független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. Továbbá a bizonyítvány átvételét 

követő 15 napon belül kérheti, hogy javítóvizsgáját független vizsgabizottság előtt tehesse 

majd le. 

IV.4.2. A javítóvizsga  

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha 

- a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

- az osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a 

vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A tanuló javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 21-

étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 

Formái tárgyanként megegyeznek az osztályozó vizsga formáival.  

 

IV.4.3. A vizsgák fontosabb eljárási szabályai 

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

A szóbeli vizsgát bizottság előtt kell letenni. Az osztályozó- és javítóvizsga vizsgabizottsága 

3 főből áll, legalább 2 tagja az adott tárgyra képesített szaktanár. A tanuló osztályzatára a 

kérdező tanár tesz javaslatot – ha van írásbeli vagy gyakorlati vizsga, annak 

figyelembevételével -, és a vizsgabizottság hagyja jóvá.  

A bizottság tagjait az igazgató bízza meg. 

Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató 

pedagógus úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne 

segíthessék. A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus 

jelenlétében megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga 

szabályait, majd kihirdeti az írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez 

segítség nem adható. Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével 

ellátott lapon, feladatlapokon, tétellapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden 
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egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja számológép, 

számítógép használatát, amelyet az iskolának kell biztosítania. 

Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 

segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. 

A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett 

feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, 

jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 

A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 

tantárgyanként hatvan perc. 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján 

- vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt 

legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, szóbeli vizsgán a vizsgázó számára 

rendelkezésre álló harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni 

- lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt 

használja, 

- írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

- a szóbeli vizsgát írásban teheti le, ha a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel 

kihúzása után külön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat 

elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó 

kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa. 

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc 

pihenőidőt kell biztosítani 

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A 

vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. A vizsgázónak legalább tíz 

perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely időpontban az a 

vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 

A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – 

amennyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes 

tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. 

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a 

szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de 

gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a 

feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A 

tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 

A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja 

folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság 

tagjaitól segítséget kaphat. 

A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha 

meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során 

önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos 

tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos 

tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. 

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 

értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez 

esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért 

pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek 

alapján kell kiszámítani. 
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Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább 

tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt 

értékelést a vizsgajegyzőkönyvre. 

 

IV.5. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei, tanulói 

jogviszony, átjárhatóság:  

Alapelvünk, hogy a gyermekek nem egyformák, nem egyforma időben és ütemben fejlődnek. 

Hisszük, hogy a későn érő gyermekekben is sok örömünk lesz. 

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

jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján 

történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a 

beíratás napján jön létre. 

 

5.1. Általános iskolai felvétel 

 

Az általános iskola beiskolázási körzetéből – melyet Budapest Főváros Kormányhivatala 

határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felveszünk. A gyermek felvételéről 

az igazgató dönt, felvételi nincs. 

Ha az iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is 

teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, a sajátos helyzetű és a különleges helyzetű 

tanulókat. 

Ha az iskola az első évfolyamára történő beiratkozáskor az összes felvételi kérelmet helyhiány 

miatt nem tudja teljesíteni az érintettek között nyilvános sorsolás útján dönt. A szabad 

férőhelyekre először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét kell teljesíteni, a 

halmozottan hátrányos helyzet tényét a szülő dokumentálni köteles. A halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók felvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos 

nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.  

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló  

 - szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 

 - testvére az intézmény tanulója vagy 

- munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található,   

- vagy az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren 

belül található. 

 

Átvétel: 

 

Ha a tanuló másik iskolából jön, s ott valamilyen tantárgyat, tananyagot nem tanult, 

felzárkóztató segítség igénybevétele mellett osztályozó vizsgát kell tennie az adott 

tárgyból (átjárhatóság), miközben korcsoportjával együtt halad. A szaktanár 

véleménye alapján az igazgató az osztályozó vizsga alól felmentheti a tanulót. 

 

5.2. Felvételi eljárás a gimnázium nappali tagozatára 

 

Az iskola 9. évfolyamára jelentkezők felvételéről az alábbiak szerint történik a döntés: 
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 5.2.1. Nem kell felvételi vizsgát tenniük azoknak a tanulóknak, akik az általános 

iskolai tanulmányaikat a felvételi évében az Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér 

Gimnázium és Általános Iskolában fejezik be. A továbbhaladást a nyolcadik évfolyamról 

a kilencedik évfolyamra az elért tanulmányi eredményekből számított pontok alapján 

biztosítjuk az alábbiak szerint: 

magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és egy 

szabadon választott természettudományos tantárgy 7. év végi és 8. félévi 

osztályzatai. Elérhető maximális pontszám: 60 pont. 

 

Ha a tanuló pontszáma nem éri el a 48 pontot, felvételi kérelme elutasítható. 

Különösen indokolt esetben a fenti feltételektől az igazgató eltérhet. Az eset 

indokoltságának mérlegelése, a tanuló felvétele az igazgató hatásköre. 

 

 

 5.2.2. Az általános tantervű osztályba jelentkezők az elért tanulmányi eredményeik és 

a központilag szervezett írásbeli vizsga eredményei alapján kerülhetnek be az iskolába. A 

jelentkezők az elért pontszámok szerint történő rangsorolás alapján nyerhetnek felvételt. 

Ennek összetevői: 

 hozott pontok: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, 

idegen nyelv tárgyakból a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatok (max. 50 pont) 

 szerzett pontok: az írásbeli vizsgán 100 pont érhető el. 

 

5.2.3. Az emelt szintű angol – emelt óraszámú spanyol nyelvi csoportba jelentkezők 

és emelt szintű angol – emelt óraszámú német nyelvi csoportba jelentkezők az elért 

tanulmányi eredményeik, a központilag szervezett írásbeli vizsga, valamint az angol 

nyelvű szóbeli vizsga eredményei alapján kerülhetnek be az iskolába. A jelentkezők az 

elért pontszámok szerint történő rangsorolás alapján nyerhetnek felvételt. Ennek 

összetevői: 

 hozott pontok: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, 

idegen nyelv tárgyakból a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatok (max. 50 pont) 

 szerzett pontok:  

- az írásbeli vizsgán 100 pont érhető el, 

- a szóbeli vizsgán 50 pont érhető el. 

 

Az angol nyelvű szóbeli felvételi vizsga követelményei 

 

Az idegen nyelvi felvételi vizsga anyaga a 8. évfolyam félévéig előírt követelményeket nem 

lépi túl. A szóbeli vizsga kötetlen formájú beszélgetés, idegen nyelven az alábbi témákból: 

 Bemutatkozás 

 Család 

 Otthon/lakóhely 

 Napirend 

 Hétvége, családi ünnepek 

 Hobbi, szabadidő, érdeklődési körök: könyvek, filmek, sport stb. 

 Időjárás, öltözködés 

 Nyaralás 

 Iskola 

 Étkezés, vásárlás 
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A felvételi vizsgát az iskola pedagógusaiból és a DÖK tagjaiból álló bizottság előtt kell 

letenni. A bizottság tagjait az igazgató bízza meg. 

A szóbeli vizsgán a tanuló kommunikatív készséget az alábbiak szerint értékeljük: 

 kommunikációs készség: 20 pont 

 szókincs: 15 pont 

 nyelvhelyesség: 10 pont 

 kiejtés, hanglejtés: 5 pont 

 

Az elért pontszámok alapján a jelentkezések és a felvehető tanulók számának függvényében 

az igazgató dönt a felvételhez szükséges minimális pontszámról.  

Az azonos pontszámot elért tanulók rangsorolásánál előnyt jelent, ha a tanuló: 

- halmozottan hátrányos helyzetű 

- sajátos nevelési igényű 

- igazoltan zuglói lakóhellyel rendelkezik 

- testvére az iskola jelenlegi vagy volt tanulója 

- szülője az iskola volt tanulója  

- zuglói általános iskola tanulója. 

 

A tanuló felvétele az igazgató hatásköre. 

A felvételi eljárás időbeli ütemezését a mindenkori tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet 

szabályozza. 

 

Átvétel: 

- A 9-12. évfolyamra más középiskolából való átvételről az igazgató dönt. Ha a tanuló 

valamely tantárgyat nem tanulta, felzárkóztató segítség igénybevétele mellett osztályozó 

vizsgát kell tennie az adott tárgyból (átjárhatóság), miközben korcsoportjával együtt 

halad. A szaktanár véleménye alapján az igazgató az osztályozó vizsga alól felmentheti a 

tanulót. 

IV.6. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és 

szorgalmának ellenőrzése és értékelése 

IV.6.1. Irányelveink 

A tanulási és tanítási folyamat megtervezésében figyelembe vesszük a tanulók belső ösztönző 

erőit, a mindenfajta tevékenységből kiinduló motivációt, a felfedezés örömének 

megteremtését. A motivációs rendszer kialakításának legfontosabb eleme a sikerélmény. A 

siker megerősíti a tanulót abban, hogy jó tanulni, érdemes dolgozni.  

 

A motivációs rendszerben kiemelkedő szerepe van a tanári, személyre szóló értékelésnek. 

Ennek jellege korrigáló, segítő, tanácsadó, orientáló. Többféle módon jelenhet meg: 

1. a pedagógus személyiségéből, értékrendjéből, tudásából eredő, szinte minden 

pillanatban megjelenő, igen-nem, helyes-helytelen típusú szabályozó 

megnyilvánulások 

2. a közösen végzett tevékenységekben megjelenő tudatos, rendszeres, szóbeli 

értékelés 

3. a pedagógus hosszabb beszélgetése, helyzet feltárása gyerekkel, szülőkkel 

 

Az értékelési rend kialakítása során az alábbi általános követelményeket határoztuk meg: 

4. legyen egységes, áttekinthető 
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5. legyen differenciált, személyre szóló, az eltérő gyereknek eltérő sikereket biztosítson 

6. legyen kiszámítható, azonos feltételeket teremtő 

7. biztosítsa a szubjektív értékelés jogát is 

8. jelezze a sikert és a kudarcot, de „skatulyázás” nélkül 

9. preferálja a szorgalmat és a tehetséget 

10. jelezze a tanuló számára helyzetét éppúgy, mint szülei, környezete számára 

11. az érdemjegy, az osztályzat nem lehet fegyelmezési eszköz 

 

Az értékelésre, az osztályozásra vonatkozó irányelveket a tanulókkal, szülőkkel ismertetjük, 

az érdemjegyekről és az osztályzatokról a szülőket értesítjük: 

A tanuló az érdemjegyeit az ellenőrzőbe bejegyzi, és azt az osztályfőnök 2 havonta 

ellenőrzi, szükség esetén kiegészíti. 

Ha bármely tantárgyból a tanuló teljesítménye nem éri el az elégséges szintet, erre 

ellenőrző útján a szülő figyelmét is felhívjuk a félév, illetve a tanév vége előtt legalább 

30 nappal. 

A tanulók félévi előmenetelét az ellenőrzőben, év végi osztályzatait a bizonyítványban 

tudatjuk a tanulóval és a szülővel. 

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozóértekezleten áttekinti, és a 

pedagógus, ill. az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló 

magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló 

hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület 

felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben 

változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület 

ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára 

módosítja. 

IV.6.2. A tanulmányi munka, a tanulók tudásszintjének ellenőrzése, 

értékelése 

A pedagógiai munkánk fontos eleme, hogy visszacsatolást adjon a teljesítményekről. Ezért az 

ellenőrzés, értékelés rendszeres, folyamatos és változatos. 

 

Alapelvei: 

1. A tantárgyak követelményeit előre közöljük a tanulókkal. 

2. Meghatározzuk az elégséges szintet, azaz a követelményminimumot is. 

3. Az osztályzatoknak és az értékelés minden formájának visszajelző és nem 

minősítő funkcióját emeljük ki. 

4. A tanulók tudásszintjének ellenőrzésében kiemelt szerepe kell hogy legyen a 

szóbeli feleletnek, ezért törekszünk arra, hogy minden diáknak minden 

közismereti tárgyból tanévenként legalább 1-2 (3-5 perces) összefüggő felelete 

legyen. 

 

Formái: 

1. gyűjtőmunkák 

2. szóbeli és írásbeli felelet 

3. fogalmazások 

4. házi dolgozatok 

5. gyakorlat 

6. kisebb anyagrészt tartalmazó dolgozat 

7. nagyobb vagy több témakört átfogó dolgozat (témazáró) 
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8. feladatlapok 

9. tanulmányi versenyek 

10. mérések 

11. memoriterek 

 

A feleletek, dolgozatok számszerű minősítését szóbeli vagy írásbeli értékelés is kiegészítheti. 

 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a következők szerint 

történik: 

Az első évfolyam félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 

minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, 

illetve felzárkóztatásra szorul.  

Ezen kívül az 1. évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon 

félévkor a tanulók munkáját az egyes tantárgyakhoz készült értékelő lapok 

segítségével is értékeljük.  

Ezeket az értékelő lapokat a 2.sz. melléklet tartalmazza. 

A 3-12. évfolyamokon a félévi és az év végi osztályzatot az adott félév során szerzett 

érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján határozzuk meg (ez 

vonatkozik a 2. évfolyam év végi osztályzataira is). 

A tanulók tudásszintjének ellenőrzése a tanítási órákon folyamatosan, értékelése év 

közben érdemjegyekkel, félévkor és év végén osztályzattal történik: 5 (jeles), 4 (jó), 3 

(közepes), 2 (elégséges), 1 (elégtelen). 

A tanulók havonta lehetőleg egy érdemjegyet, alacsony óraszámú tantárgyak esetén 

félévenként minimum 3 érdemjegyet kapnak. 

A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni, amely tükrözze 

a fejlődést is. Félévkor számmal az ellenőrzőbe, év végén betűvel a bizonyítványba írjuk be, 

kivételt képeznek az 1. évfolyam és a 2. évfolyam félévi értesítője. 

 

Az iskolában folyó nevelés és oktatás egyik fő feladata, hogy a tanulókat felkészítse a 

középiskolai továbbtanulásra, illetve a közép- és emelt szintű érettségi vizsga letételére. Az 

ehhez szükséges követelményeket évfolyamokra lebontva a tantervek tartalmazzák. A 

tantárgyi osztályzatokhoz szükséges követelményszintet a tantárgyi részletes tanterv rögzíti. 

IV.6.3. Az otthoni felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása 

A házi feladat a tananyag elmélyítését, kiegészítését, továbbfejlesztését, esetenként 

előkészítését szolgálja. Eszköz, melynek segítségével az önálló tanulási képesség 

kialakul.  

Az 1-4. évfolyamon a tanítónak és a napközis nevelőnek közösen és fokozatosan kell 

megismertetni azokat a tanulási szokásokat és technikákat, amellyel e cél megvalósul.  

 

Ennek érdekében a következő szempontokat kell figyelembe venni a házi feladatok 

meghatározásánál:  

– Elsődleges célja a fejlesztés és nem a tananyag pótlása 

– Legyen a gyerekek életkorához szabott  

– Rendelkezzen megfelelő előkészítettséggel  

– Biztosítsa a megoldhatóságot 

– A tanuló lehetőleg kapjon azonnali visszajelzést, tehát legyen könnyen ellenőrizhető 
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– Épüljön a tanórai anyagra  

– Mind mennyiségben, mind minőségben biztosítson arányos terhelést  

– Ha szükséges, legyen differenciált 

– Vegye figyelembe a tantárgy sajátosságait és óraszámát 

– Lehet kötelező és szorgalmi része  

– A memoriter tanulására legyen elegendő idő, ne egyik napról a másikra kérjük 

– Esetenként ösztönözzön a kitekintésre, búvárkodásra 

– Hétvégére minimális és csak a legszükségesebb legyen 

 

 

Az 5-12. évfolyamon a házi feladatok meghatározásával kapcsolatban az alábbiakat vesszük 

figyelembe: 

 

Péntekről hétfőre, valamint a tanítási szünetek idejére az általános iskolában lehetőleg ne 

adjunk, gimnáziumban viszont nem adunk nagyobb mértékűt, mint a szokásos 

hétköznapokon.  

 

Ellenőrzés az általános iskolában: 

Amennyiben a tanuló félévenként és tantárgyakként 1 alkalommal óra elején jelenti a 

házi feladat hiányát, ez nem jár elégtelen osztályzattal. Egyéb esetekben három hiányzó 

házi feladat egy elégtelen osztályzat.  

Ellenőrzés a gimnáziumban: 

Elégtelen osztályzat jár a házi dolgozat értékű feladatok hiányáért. 

 

Jogosult a tanuló a legalább 1 hetes hiányzást követő szakórán a felelés alól felmentést kérni. 

Rövidebb hiányzás esetén az érkezést követő napon már számon kérhető. A felmentési idő 

alatt az írásbeli házi feladatokat ill. az órán készült vázlatokat is köteles pótolni. 

IV.6.4. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, korlátai, rendje 

IV.6. 4.1. Az írásbeli beszámolók rendszere az 1-4. évfolyamon 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások történhetnek diagnosztikus, formatív és szummatív 

céllal. 

Diagnosztikus beszámoltatás 

A diagnosztikus mérés célja a helyzetfelmérés egy folyamat elején vagy végén. 

(Pl. tanév elején vagy nagyobb témakörök végén.) Ebből adódóan ez a beszámoltatási 

forma bővebb anyagrészt feltételez. Mivel itt a cél annak feltárása, hogy az osztály vagy 

az évfolyam milyen mértékben sajátította el az adott tananyagot, ajánlatos azt kisebb 

egységekre bontani. Ezzel lefedhető az egész témakör, ugyanakkor érdemes 

differenciáltan megíratni. Így minden csoportnak másféle feladatsor jut, tehát nem 

hasonlítható össze a tanulók teljesítménye. Diagnosztikus beszámoltatásnál osztályzat 

nem adható. 

Formatív beszámoltatás 

A formatív írásbeli beszámoltatás az 1-4. évfolyamon is történhet előzetes bejelentés 

nélkül, mivel csak 1-2 tanóra anyagára tekint vissza.  

Célja, hogy rövid távú visszajelzést kapjunk arról, léphetünk-e tovább a tananyagban. 

A továbbhaladás szempontjából fontos értékelési forma. 
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Szummatív beszámoltatás 

A tanuló tudásának értékelésében a szummatív írásbeli beszámoltatás eredménye a 

meghatározó, mivel ezzel állapítható meg, milyen szinten sajátította el a tantervi 

követelményeket. Mivel egy folyamat végén történik, összehasonítást biztosít mind a 

tantervi elvárásokkal, mind a tanulók teljesítménye között. Ezért ehhez vagy egységes, 

vagy lényegi eltérést nem tartalmazó feladatsorok szükségesek.  

Az egyes tankönyvcsaládokhoz tartozó előre nyomtatott feladatlapok is többnyire 

szummatív funkciót töltenek be, tehát mind ezek, mind a tanítók által összeállított 

feladatlapok felhasználhatók.  

 

Az írásbeli beszámoltatás korlátai  

1-4. évfolyamon naponta csak egy dolgozat íratható.  

 

A továbbiakban a tanulók tudásának értékelésében fontos szummatív beszámoltatási 

forma szerepéről, súlyáról lesz szó tantárgyanként lebontva. 

Írás-magyar nyelvtan 

Írás 1. osztály: 

Évente háromszor: 

A betűtanítás után, a mondatírás megtanulásakor és a tanév végén. 

Magyar nyelvtan 2-4. osztály: 

A témakörök (3-4. osztályban a szófajok) lezárása után nyelvtani, illetve ezzel egy 

időben a témakörök szavait hangsúlyozottan tartalmazó helyesírási dolgozat + tanév 

végi felmérő. 

Eredményük piros színnel kerül a naplóba. 

Magyar nyelvtanból az írásbeli beszámoltatás a tanuló értékelésében domináns. 

Magyar irodalom:  

Szövegértés 1-4. osztályban évente 3-szor. 

1. osztály: A betűtanítás végén, a 3-4 mondatnyi terjedelmű szövegolvasási képesség 

megszerzése után és tanév végén. 

2-4. osztály: Évente 3-szor (tanév elején, félévkor és tanév végén) 

Eredményük pirossal kerül a naplóba. 

Fogalmazás: 

3-4. osztály: 2 illetve 3 ellenőrző dolgozat tanévenként. 

A naplóba  az érdemjegy fekete színnel kerül. 

Magyar irodalomból az írásbeli beszámoltatás súlya a tanuló értékelésében: 

1-2. osztályban: kb. 25% 

3-4. osztályban: kb. 50% 

Természetismeret 1-4. osztály 

A témakörök és a tanév végén. Az osztályzott tanulóknál az érdemjegy piros színnel 

kerül a naplóba. 

A szóbeli beszámoltatáson túl a gyűjtőmunkának is szerepe van, ezért az írásbeli 

beszámoltatás súlya az értékélésben kb. 50% 

Matematika 1-4. osztály 

A témakörök végén, kiegészítve a folyamatos ismétlés anyagával, + félévkor és tanév 

végén. Az osztályzott tanulóknál az érdemjegy a naplóba pirossal kerül. 

Az értékelésben betöltött súlya domináns. 

IV.6.4. 2. Az 5-12.évfolyamon: 

Az írásbeli dolgozatok írásának időpontját a tanulókkal előre közöljük ( kivételt képeznek az 

írásbeli feleletek). A kisebb anyagrészt tartalmazó dolgozatot legkésőbb az azt megelőző órán, 
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az összefoglaló dolgozatot legkésőbb a dolgozatírás előtt 1 héttel. Az utóbbit rendszerezés, 

összefoglalás előzi meg a tanítási órákon. 

Az összefoglaló dolgozatokból félévenként legalább egyet íratunk az alábbi tantárgyakból: 

  magyar irodalom 

   történelem 

  idegen nyelvek 

  matematika 

  fizika 

  kémia 

  biológia 

  földrajz 

A tanulók felesleges megterhelését elkerülendő, a szaktanár a tervezett és bejelentett 

dolgozatot a naplóban ceruzás beírással előre jelzi. Naponta kettőnél több dolgozatot az egyes 

osztályok számára nem tervezünk, és nem íratunk. (Lehetőleg még röpdolgozatot sem.) 

A dolgozatjavítási határidő maximum 15 munkanap, s a dolgozatot a tanuló (az összefoglaló 

kivételével) visszakapja. 

IV.6.5. A magatartás és szorgalom értékelése 

Az 1. évfolyamon tanév végéig, illetve a 2. évfolyamon az első félévben szöveges 

értékeléssel, majd a 2. évfolyam második félévétől a -12. évfolyamig a tanuló magatartását az 

osztályfőnök minden hónap végén érdemjeggyel értékeli. 

A magatartás és szorgalom osztályzatokat félévkor és év végén az osztályfőnök állapítja meg 

az osztályban tanító tanárok, valamint az osztály diákönkormányzatának véleménye 

figyelembevételével. Vitás kérdésekben az osztályban tanító tanárok egyszerű szótöbbsége 

dönt, egyenlő szavazatmegoszlás esetén az osztályfőnök 

 

A magatartás minősítése: 

 

5 (példás), 4 (jó), 3 (változó), 2 (rossz) 

 

Ezzel a jeggyel a tanuló – életkori sajátosságainak figyelembe vételével – az iskolában és az 

iskolán kívüli fegyelmezettségét, önfegyelmét, felelősségérzetét, tanórai és tanórán kívüli 

viselkedését, társaihoz, tanáraihoz való viszonyát (beszédstílus, tiszteletadás), a házirendben 

megfogalmazottak betartását, a közösségi munkáját értékeljük. Az igazolatlan hiányzás a 

magatartás jegyben is megmutatkozó elmarasztalást von maga után. 

 

A szorgalom minősítése: 

 

5 (példás), 4 (jó), 3 (változó), 2 (hanyag) 

 

Ezzel a jeggyel a tanuló tanórai, otthoni munkáját, - képességeinek, körülményeinek 

figyelembevételével – teljesítményét, kötelességtudatát, a tanórán kívüli önálló ismeretszerzés 

iránti igényét, többletmunkáját értékeljük. 

IV.6.6. A jutalmazás elvei és eszközei 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

o példamutató magatartást tanúsít;  

o vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el; 



A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium 

és Általános Iskola Pedagógiai Programja  Helyi tanterv  

- 64 - 

o vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát 

végez; 

o vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, 

kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, 

bemutatókon vesz részt; 

o vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének 

megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesíti. 

 

Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

o szaktanári dicséret, 

o osztályfőnöki dicséret, 

o igazgatói dicséret, 

o nevelőtestületi dicséret. 

 Az egész évben (félévben) példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő 

tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév (félév) végén: 

 szaktárgyi teljesítményért, 

 példamutató magatartásért, 

 kiemelkedő szorgalomért, 

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért 

dicséretben részesíthetők.  

A dicséretet a tanuló bizonyítványába (ellenőrzőjébe) be kell jegyezni. 

Az egyes tanévek végén, valamint több éven át (1-4., 5-8., 9-12. évf.) kitűnő eredményt elért 

tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola 

közössége előtt vehetnek át. 

 Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és jutalmat kap, 

melyet az iskola közössége előtt vehet át. 

 Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.  

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást 

tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

Csoportos jutalmazási formák: jutalomkirándulás, kulturális hozzájárulás (színház, 

hangverseny, kiállítás stb. látogatásához). 

 OKTV-n vagy fővárosi versenyen a döntőbe jutásért nevelőtestületi dicséret jár. 

 A nevelőtestület és a DÖK egyetértésével Álmos-plakett (egy negyedikes és egy 

8. osztályos tanulónak) és Lux Alfréd-díj (egy vagy kettő 12. évfolyamot végzett 

tanulónak) adható ezen díjak alapító okirata szerint, amelyet a ballagás napján ad 

át az igazgató.  

 A jutalmazásra az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A jutalmazást 

írásban kell taglalni, az osztálynapló jegyzet rovatába rögzíteni és azt a szülő 

tudomására kell hozni. Dicséretet, jutalmat adhat: 

kerületi, budapesti illetve országos szinten elért kiemelkedő eredményért az 

igazgató, a nevelőtestület, 

az iskolai szintű kiemelkedő eredményért, teljesítményért az igazgató, 

osztályszintű kiemelkedő eredményért, teljesítményért az osztályfőnök, a 

szaktanár, a napközis nevelő. 
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V. A középszintű érettségi témakörei 
(a pedagógiai programhoz csatolva, külön lefűzve találhatók.) 

 

VI. A tanulók fizikai állapotának mérése 

Az iskola az éves munkatervében pontosan meghatározott mérési időszakban (általában 

október és április) 5-12. évfolyamára kiterjedően megszervezi a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének mérését, vizsgálatát. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, 

vizsgálatát a testnevelés tantárgyat tanító pedagógusok végzik el. 

A mérés eredményeit a vizsgálatot végző testnevelők a mérésben érintett tanulónként, 

osztályonként és évfolyamonként rögzítik, az eredményeket a testnevelést tanító valamennyi 

pedagógussal közösen elemzik és meghatározzák a tanuló fizikai fejlődése szempontjából 

szükséges intézkedéseket. 

 

Mérési módszerek: 

1. Orvosi egészségügyi felmérés 

/melyet az iskolaorvos végez évente/ 

2. Tantárgyi mérések 

/torna, atlétika, kosár, röplabda, labdarúgás/ 

3. Tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérése 

 az alsó végtag dinamikus erejének mérése (helyből távolugrás – cm) 

 a vállövi és a karizmok erő állóképességének mérése (fekvőtámaszban 

karhajlítás és – nyújtás folyamatosan, kifáradásig – db) 

 a hátizmok erő – állóképességének mérése (hason fekvésből törzsemelés és 

– leengedés folyamatosan, kifáradásig – db) 

 hasizmok erő – állóképességének mérése (hanyatt fekvésből felülés és 

visszaereszkedés, folyamatosan, kifáradásig – db) 

 futási sebesség, gyorsaság mérése (10x5 méteres ingafutás időre) 

 az aerob hosszú állóképesség mérése (Cooper – teszt 12 perc alatt a 

leghosszabb táv teljesítése). 

 

A fenti képességek mérését évfolyamokra és nemekre lebontva a 3. sz. melléklet táblázatai 

tartalmazzák. 
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VII. Egyéb intézkedések 

VII.1. A pedagógiai program hatálybalépése 

Jelen módosított pedagógiai program 2014. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 

első alkalommal a 2013/2014. tanévben az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik és kilencedik 

évfolyamán alkalmaztuk, ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben kell 

alkalmazni. 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató hagyja jóvá. 

 

VII.2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

a) A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

– A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a 

pedagógia programban megfogalmazott általános célok és követelmények 

megvalósulását. 

b) A 2017/2018. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program 

teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén 

ezen pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot 

kell kidolgoznia. 

VII.3. A pedagógiai program módosítása 

a) A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

az iskola igazgatója; 

a nevelőtestület bármely tagja; 

a nevelők szakmai munkaközösségei; 

az iskolaszék; 

b) A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül az iskolaszék 

szülői, ill. diákönkormányzati képviselői útján az iskolaszéknek javasolhatják. 

c) A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. napjától 

kell bevezetni. 

 

VII.4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

a) Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

b) A pedagógiai  program egy-egy példánya megtekinthető: 

- az iskola honlapján; 

- az iskola könyvtárában; 

- az iskola nevelői szobáiban; 

- az iskola igazgatójánál; 

- az igazgatóhelyetteseknél; 
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IX. Mellékletek 
1. számú melléklet Óratervek 

2. számú melléklet Értékelő lapok az alsó tagozatos szöveges értékeléshez az 1. évfolyamon 

és a 2. évfolyamon félévkor 

3. számú melléklet értékelési rendszer a tanulók fizikai állapotának méréséhez 

 


