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1. BEVEZETÉS 

1.1. Az intézmény adatai 
 
Intézmény neve: Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola 
Székhelye, címe: 1103 Budapest, Kada utca 27–29. 
Telefon, fax: 262 0177 
Honlapcíme: kadasuli.hu 
Fenntartó és működtető: Kelet-Pesti Tankerületi Központ 
OM azonosító: 034957 
 

1.2. Helyzetelemzés 
 
Iskolánk a városközponttól távol, a kerület központjának közelében, Budapest területének mértani 
középpontjában, családi házas környezetben helyezkedik el. Az iskola körzetéhez tartozik a közeli 
lakótelep egy része és néhány komfort nélküli ház. Régen jól működő ipari vállalatok voltak a környéken, 
melyek támogatták az iskolát. Ma már csak egy vállalattal van szoros kapcsolatunk, a Richter Gedeon 
Gyógyszergyárral, sok dolgozójának gyermeke tanul nálunk. Összefoglalva: az iskola körzete, szociológiai 
összetétele rendkívül változatos képet mutat.  

Az első 3 évfolyamon az egész napos oktatást valósítjuk meg, azaz a tanulóknak biztosítjuk az életkori 
sajátosságaiknak megfelelő arányos terhelést a benntartózkodásuk alatt. 

 4. évfolyamtól térünk át arra, hogy a tanórákat egymás után tartjuk meg és délután pedig a tanórán 
kívüli egyéb foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek.  

Az informatika és az angol nyelv oktatása negyedik évfolyamon kezdődik bontott csoportban. 
Az angol nyelvet képesség szerinti csoportbontásban tanulják a gyerekek heti 3 órában.  

5. évfolyamtól lehetőség nyílik egy negyedik, tehetséggondozó nyelvórára. 
A természettudományos irányultság érvényesülése érdekében diákjaink a reáltantárgyakat tanulhatják 
emelt óraszámban ötödik-nyolcadik évfolyamon. A matematika tantárgyat már első évfolyamtól emelt 
óraszámban oktatjuk. 

A mindennapos testnevelés megvalósítására iskolánkban adottak a feltételek. A testnevelés 
tantárgyon belül minden osztályunk úszásoktatásban is részesül. Ezzel elérjük, hogy nyolcadik évfolyam 
végére mind a négy úszásnemben megbízhatóan és kitartóan tudnak úszni tanulóink. 

Iskolánkban a gyermekek egész napos nevelése, foglalkoztatása igen sokoldalúan valósul meg. 
Sportfoglalkozások, szakkörök színesítik a délutáni iskolaidőt, valamint lehetőség van néptánc és 
hangszeres órákon való részvételre. Ezt a Tébláb AMI-val és a Kroó György AMI-val való 
együttműködésnek köszönhetően tudjuk diákjaink számára biztosítani.  

Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást és tanulóink versenyekre való felkészítését is. Iskolánkban 
hangsúlyt fektetünk a tanulási zavarral küzdők megsegítésére is, velük fejlesztő pedagógusunk is 
foglalkozik. Intézményünkben a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését utazó gyógypedagógusok 
végzik. 

Tanulóink továbbtanulása érdekében minden tanévben szervezünk felvételi előkészítő 
foglalkozásokat matematika és magyar tantárgyakból.  

 Azt szeretnénk elérni, hogy a tanulóink minél inkább jól érezzék maguk az iskola kapuin belül, ezért 
sokféle változatos programot szervezünk számukra. Törekszünk arra, hogy hagyományos programjainkat 
évről-évre színvonalasan valósítsuk meg. 

Valljuk, hogy a gyermekek személyiségének fejlesztése csak a szülőkkel való együttműködés által 
érhető el, azért nagy hangsúlyt fektetünk a családi házzal való kapcsolattartásra is. Talán ennek is 
köszönhető az, hogy egykori diákjaink szívesen hozzák gyermekeiket a KADÁBA. 

 
1.3. Az iskola küldetésnyilatkozata 

 
Iskolánk nagy hagyományokkal rendelkező intézmény. Nem csak a körzetes gyermekek ellátását, hanem 
jó hírünket fenntartva, a körzeten kívüli gyermekek felvételét is vállaljuk. Diákjaink eltérő szociális 
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háttérrel és egyéni adottságokkal rendelkeznek, ebből következően együttnevelésük kiemelt szerepet 
kap. Társadalmi beilleszkedésükhöz elengedhetetlen lesz az egymástól tanult együttműködés, 
tolerancia. 

Feladatunk, hogy tanulóinknak EU – konform oktatással szilárd alapműveltséget, biztos 
alapkészségeket nyújtsunk, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbtanulást. Ehhez nyújt 
segítséget számunkra a tanórai oktatás, a tanórán kívüli képességfejlesztő, felzárkóztató és 
tehetséggondozó foglakozások. 

Valljuk, hogy minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen személyiség, ezért tiszteletet érdemel, 
joga van megkapni mindazt, ami a fejlődéséhez szükséges. 

Egyik alapelvünk a partnerség: diák-diák, pedagógus-diák, szülő-pedagógus kapcsolatában.  
Hisszük, hogy a gyermekbarát, családias légkör tanulóink képességeinek kibontakoztatását, 

személyiségük fejlődését segíti. 
Mindezeket jól felkészült, széles látókörű, megújulásra képes, empátiával rendelkező munkatársakkal 

szeretnénk megvalósítani. Pedagógusaink igényesek szakmai munkájukra, és nyitottak az új információk 
és módszerek befogadására. 
 

1.4. Az iskola jövőképe 
 
A jövőben a következő feladatokat kívánjuk megvalósítani: 

 Tanulóink képességfejlesztése; 
 Kiemelt jelentőséggel bíró tehetséggondozás: angol, természettudományos gyakorlatok; 
 Differenciálás, felzárkóztatás; 
 Új oktatási módszerek kipróbálása, bevezetése; 
 Matematikai orientáció; 
 Természettudományos orientáció; 
 Az irányított délutáni tanulás még vonzóbbá tétele a tanulást segítő, a gyerekek érdeklődéséhez 

igazodó tevékenységekkel; 
 Az iskola tárgyi felszereltségének javítása a munkaközösségek tervei alapján (szemléltető 

eszközök kihasználtságának a fokozása); 
 Az iskolai informatikai infrastruktúra fejlesztése 
 Hagyományok megtartása, fejlesztése; 
 Iskolán belüli team munka a tantárgyközi kapcsolatok erősítésére; 
 Az alsó és felső tagozat egymásra építése (matematika, magyar nyelv, természetismeret-

környezetismeret); 
 Az iskola és a család kapcsolatának a javítása; 
- Erdei iskola programunk megvalósítása 
 Egészségügyi szűrések (pl. az egészségnap keretében); 
 Testi-lelki egészséges fejlődés biztosítása (a családok és az iskolapszichológus bevonásával); 
 BTM-es, SNI-s, HH-s és HHH-s tanulók segítése 
 IKT aktív használata 
 Drámapedagógia 

 

2. NEVELÉSI PROGRAM 

 
2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai 

 
Intézményünk 120 éves múltra tekint vissza. Ez alatt az idő alatt sok hagyomány alakult ki, generációk 
nőttek föl iskolánkban. Mindig törekedtünk a családias légkör biztosítására. Ennek köszönhetően volt 
diákjaink szívesen járnak vissza rendezvényeinkre, és sokan gyerekeiket is ide hozzák tanulni.  

Kiemelt feladatunknak tekintjük a diákok készségeinek és képességeinek a fejlesztését, mellyel 
elindítjuk őket az élethosszig tartó tanulás útján, ezzel lehetőséget adva, hogy aktív állampolgárként 
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részt tudjanak venni az állandóan változó társadalmi életben. Alapvetőnek tartjuk tanulóink életkori 
sajátosságainak figyelembe vételét. Ezért oktató – nevelő munkánk középpontjába a gyermeket 
helyezzük. Ehhez igazítjuk a módszereinket és az alapkövetelményen kívüli tananyagot. 

Tehetséggondozás keretében tanórán kívül is lehetőséget biztosítunk nyelvi és természettudományos 
oktatásra. 

Elsődleges célunk tanulóink szociális érzékenységének, anyanyelvi kommunikációjának fejlesztése. 
Alakuljon ki pozitív életszemléletük, igényük saját személyiségük kibontakoztatására (kitartás, 
kreativitás, szorgalom, a munka öröme, nyitottság a világra). Legyenek önálló döntéseik, amelyekért 
felelősséget is tudnak vállalni. 

Az iskola által biztosított délutáni foglalkozásokon részt vevő tanulók száma az intézményben magas, 
ez a szülők elfoglaltságának és a minőségi szakmai munkának köszönhető. A szülők szívesen bízzák a 
nevelőkre gyermekeiket, hiszen nemcsak a házi feladat készül el, hanem az esetleges hiányok pótlására 
is sor kerül, és a fennmaradó szabadidőt is hasznosan töltik el a gyerekek.  

Nagy hangsúlyt fektetünk a tanár–diák–szülő hármas közötti hatékony és folyamatos 
együttműködésre. A tudás gyarapításában és a személyiség formálásában munkánk aktív részese a 
gyerek elsődleges mintája, a szülő. Fontos, hogy tanulóink megfelelő társra találjanak a pedagógusban, 
családias otthonra az iskolában és jó gazdára az iskolavezetésben. 

 
 

 Pedagógiai alapelvek Pedagógiai célok Pedagógiai feladatok 

 
1. 

– Képességfejlesztés, 
tanulmányi munka  

– A tanulás – tanítás 
hatékonyságának növelése. 

– Pozitív beállítódás alakuljon ki a 
tanuláshoz. 

– A tanulók ismerjék fel saját 
értékeiket, erősségeiket és 
tudatosan fejlesszék azokat. 

– Kommunikációs képességeik 
legyenek sokoldalúak. 

– Mérési-értékelési rendszer 
kialakítása 

– Szövegértési, szöveg alkotási 
képesség folyamatos fejlesztése 

– Önálló tanulási képesség 
fejlesztése 

– Infokommunikációs technikák 
használata 

– Önálló problémamegoldás 
igényének kialakítása 

 
2. 

– Sokoldalú, pozitív 
személyiség- jegyek 
kialakítása a szociális 
háttér figyelembe-
vételével 

– Alakuljon ki az alkalmazkodó 
képesség, a megújulási képesség 
a modern kor elvárásainak 
sokrétűsége, folyamatos 
változásához. Váljanak 
sokoldalúan képzetté, 
tájékozottá, de ugyanakkor 
felelősséggel bíró, ezt 
megfogalmazni tudó 
személyiséggé.  

– Pozitív érzelmi (hozzáfordulás) 
beállítódás alakuljon ki az 
iskolánkhoz a gyerekekben.  

– Váljanak a tanulók nyitottá, 
érdeklődővé. 

– A lelki egészség megőrzése 
– Tánc- és drámaoktatás 

fenntartása 
– A környezeti nevelés 
– Sokoldalú kommunikáció, és azon 

belül az idegen nyelvi képzés  
– Az egyetemes kultúra 

megismertetése, kapcsolódás 
Európához 

– Pályaorientáció 
– Közösségi, közéleti tevékenység 
– Médiából érkező információk 

megfelelő értelmezése 

3. Közösségfejlesztés – Társadalmi beilleszkedés, 
együttműködési képesség 
kialakítása, tolerancia. 

– Játék 
Kooperatív feladatok végzése 
– Projektekben való részvétel 
– Csapatépítő feladatok 

 
4. 
 

– Differenciált 
foglalkozások 

– Tehetséggondozás 

– Tehetséggondozás: Kiemelkedő 
képességű tanulók eredményes 
részvétele versenyeken, 

– Az érintett tanulók szűrése 
– A szociálisan és mentálisan 

hátrányban lévők fejlesztő 
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 Pedagógiai alapelvek Pedagógiai célok Pedagógiai feladatok 

 
 

– Felzárkóztatás délutáni foglalkozásokon 
– Felzárkóztatás: A hátrányok 

enyhítése, a hiányosságok 
pótlása. 

pedagógiai és pszichológusi 
ellátása 

– Vizsgálati vélemény alapján 
történő fejlesztés 

– Tehetséges tanulók 
továbbfejlesztése 

 
5. 

– Konstruktív 
együttműködés a 
szülőkkel, a szülői 
szervezettel, diák-
önkormányzattal 

– A szülői motiváltság, részvétel 
erősítése. 

– Felelősségtudat erősítése. 

– Szülőkkel való egyeztetés, 
együttműködés és szabadidős 
programokba történő bevonás. 

– Közösség iránti felelősségtudat 
erősítése 

 
6. 

– Egészséges életmód, 
egészségmegőrzés 

– Az egészségvédelem 
az iskolai élet 
mindennapjaiba 
beépülő tevékenység 
legyen. 

 

– Az egészség mentális és fizikai 
megőrzése. 

– Egészségnevelési és 
környezetvédelmi attitűd 
kialakítása 

– A testedzés sok formáját 
gyakorolhatják a 
testnevelésórákon, valamint a 
DSE foglalkozásokon 

– A programokhoz kapcsolódó 
külső segítségek megkeresése,  
a segítség felhasználása 

– A tudatosság fontosságának 
hangsúlyozása. 

 
7. 

– A szabadidő hasznos 
eltöltése, 
hagyományok 
ápolása, 
értékteremtés, 
értékkövetés 

– Nemzeti kultúránk 
felfedeztetése, iskolai 
hagyományok továbbvitele. 

– Játék 
– A kulturált szabadidő eltöltés 

módjainak megismertetése 

 
 

2.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei, eljárásai 

2.2.1. Az egész napos oktatás működése 

Intézményünkben hat tanulócsoport működik ebben a formában az 1-3. évfolyamon. 
A tárgyi feltételek megfelelnek az ilyen típusú oktatásszervezés megvalósításához. A tágas folyosón 
öltöző szekrények, táskatartók, fogasok biztosítják a tanulók holmijának elhelyezését. Az itt elhelyezett 
kanapék a kisebbek napközbeni pihenésére biztosít lehetőséget. Csengőszó ebben az épületrészben 
nem zavarja a rendhagyó napirendet. 

A tantermekben egyszemélyes tanulóasztaloknál dolgozhatnak a gyerekek. Könyveiket, füzeteiket, 
írószereiket a tanulóasztalok fiókjában tárolhatják. A felszerelések elhelyezésében nagy segítséget nyújt 
a terem végében lévő beépített szekrénysor. 

A szabadidő eltöltését segíti a játszósarok kiépítése. (szőnyeggel) 
Minden osztályban két tanító dolgozik, tantárgy-csoportosításban. 
A váltás a déli órákban történik. 
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Az 1-3. évfolyamok napirendje 
 
8.00 – 8.15 önálló munka 
8.15 – 8.30 reggeli 
8.35 – 11.00  délelőtti tanítási órák 
11.00 – 12.00 szabadidő (udvari vagy tantermi foglalkozás), egyéni korrepetálások – két tanító együtt 
12.00 – 12.30 ebéd – két tanító együtt 
12.30 – 13.15 fogmosás, aktív pihenés 
13.15 – 13.30 önálló munka 
13.30 – 15.00 délutáni tanítási órák 
15.00 – 16.00 uzsonna, szabadidő (udvari vagy tantermi foglalkozás)  
16.00 – 17.00 ügyelet 
 
A napirend egyenletes terhelést nyújt a gyerekek számára. A tanítás 45 percnél rövidebb tanítási 
egységekben is folyhat. Hét közben írásbeli házi feladat nincs, az önálló feladat megoldásra naponta 
kétszer (az önálló munka keretében) kerül sor. 

Az egész héten végzett iskolai munkát és teljes tanfelszerelést pénteken viszik haza a gyerekek. 
A szülők körében az egész napos oktatási forma hosszú idő óta nagyon népszerű. 

2.2.2. A tanórán kívüli foglalkozások 

 
A 2011.évi CXC. törvény 46.§(1) a pontja értelmében az általános iskolás gyermek 16.00. óráig vesznek 
részt a szervezett iskolai foglalkozásokon. Iskolánk többek között az alábbi foglalkozásokat biztosítja a 
tanulók számára: szakkörök, tehetséggondozás, korrepetálások, felzárkóztatások, DSE foglalkozások, 
délutáni tanulási idő, szolfézs-és hangszeres órák, néptánc stb. 

A foglalkozásokon való részvétel alól felmentést indokolt esetben a szülő írásbeli kérelmére az 
intézményvezető adhat egy tanévre. A kérelem az iskolában igényelhető formanyomtatványon 
nyújtható be minden tanév szeptember Az intézményvezető fenntartja azt a jogát, hogy a tanuló 
tanulmányi eredményének romlása esetén az engedélyt felülvizsgálja. 

Az következő tanév tanórán kívüli foglalkozásaira (4–8. évfolyamon) mindenki előzetesen 
jelentkezhet az előző tanév május közepéig az iskola által kiosztott jelentkezési lapon. 

A tanulók számára szervezett foglalkozások az iskolai nevelő-oktató munka szerves részét képezik, és 
ennek megfelelően hasonló jelentőséggel bírnak. Itt teremtjük meg azokat a körülményeket a 
gyermekek számára, ahol alaposan felkészülhetnek a tanítási órákra, szabadidejüket változatos 
programokkal tölthetik el, otthon érezhetik magukat. 

 

2.2.3. Az iskolában alkalmazott egyéb pedagógiai célú módszerek 

Iskolánkban az Arizona Programot alkalmazzuk a zavartalan tanórai munka biztosítása érdekében. 
Iskolánk csatlakozott a Boldogságóra Programhoz, iskolánk osztályai közül több alkalmazza a program 
elveit. 
 

2.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

2.3.1. Gyermekképünk  

 
„MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN!” 
 A társadalomba való beilleszkedéshez, a sikeres munkavégzéshez az egyénnek megfelelő ismeretekkel 
kell rendelkeznie a szükséges kompetenciákról, tudástartalmakról, képességekről gyermekek felé 
korlátlanul áramló – sokszor haszontalan, sőt káros hatású – információ”. Így a gyerekek ma már 
ismereteik jelentős részét iskolán kívül szerzik. Ebben éppen a televíziónak, mint audiovizuális médiának 
és az internetnek van meghatározó szerepe. Alapvető fontosságú tehát, hogy az iskola elősegítse azt, 
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hogy a tanulók képesek legyenek a nagy mennyiségű információ minél magasabb szintű önálló 
feldolgozására, értelmezésére, értékelésére, a megfelelő szelekció elvégzésére. 

Ki kell alakulnia az önálló ismeretszerzésnek, tanulásnak, amelynek 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, útmutatást/támogatást. Olyan 
alapvető képességek meglétét is igényli, mint az írás, olvasás, számolás, valamint az IKT-eszközök 
használata. Ezekre épül az új ismeretek, elsajátítása, feldolgozása és beépítése. További feltétel a saját 
tanulási stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a 
tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelése. Az egyénnek képesnek kell lennie a közös 
munkára és tudásának másokkal való megosztására, saját munkája értékelésére és szükség esetén 
tanács, információ és támogatás kérésére. A másokkal való együttműködés elengedhetetlen feltétele az 
önismeret, a viselkedési és magatartási szabályok megértése, a hatékony kommunikáció és empatikus 
képesség. 

Iskolánk lehetőséget biztosít számos program és a tanórák keretén belül is arra, hogy a diákok részt 
vegyenek a szabályalkotásban, tudjanak és akarjanak együttműködni társaikkal és tanáraikkal. 

Ha a fenti készségeket és képességeket sikerül nagy részben elsajátítani, akkor a tanuló megfelelően 
tud a továbbtanulási lehetőségek közül választani. 

Tanulóinknak meg kell ismerniük az egészséges életmód előnyeit és lehetőségeit, a káros 
szenvedélyek leküzdésének módjait, az emberiség előtt álló ökológiai problémákat, az egészséges 
környezet kialakításának és védelmének lehetőségeit. 

Nem kampányszerű akciókban rejlik a megoldás, hanem a mindennapi tevékenységünkben, a 
környezettudatos szokásrend kialakításában és mindennapi gyakoroltatásában. Ezért iskolánk törekszik 
arra, hogy a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységek során folyamatosan építse a gyerekek 
napirendjébe a fenntarthatóság szemléletének erősítését.  

Igyekszünk megteremteni azokat a lehetőséget, amelyek során a tanulók minél nagyobb hányada 
felismerheti miben tehetséges, hogy a kialakult képességeit, készségeit és egyéni motivációit 
felhasználva könnyebben tanulhasson tovább, sikeresen érje el egyéni céljait, és illeszkedjen be a 
társadalomba. 

 
2.4. A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 Az egyetemes természetnek, mint létező értéknek tisztelete és megőrzése, beleértve az összes 

élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak környezetével, kultúrájával együtt. 
 A bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése. 
 A testi- lelki egészség megőrzése. 

 
Egészségtudatos magatartás kialakítása: 
Figyelembe veszi az ember biológiai állapotát (testi, szervezeti egészségét) csakúgy, mint a lelki 
(szellemi, érzelmi, törekvéses) tulajdonságait és a társadalmi együttélésből adódó szociális státuszát 
(anyagi-gazdasági helyzetét, családi harmóniáját, társadalmi beilleszkedését) és ezek együttes 
hatásrendszerében ítéli meg tennivalóit. 
 
Az egészségnevelés, -fejlesztés célja: 
Az egészségnevelés célja, hogy az egészség-kulturális szint emelésével, az életmód formálásával 
elősegítse egyrészt az egészség kialakítását, megtartását, a betegségek megelőzését, másrészt, hogy a 
betegek egészségi állapota mielőbb helyreálljon. 
 
Az egészségnevelés, -fejlesztés feladatai: 

 Egészségi állapot felmérése és megőrzése 
 Kedvező környezet kialakítása  
 Egyéni képességek fejlesztése (stabil értékrend) 
 Közösségi tevékenységek erősítése (helyi közösségi erőforrások mobilizálása) 
 Stabil kapcsolati háló működtetésére képes diákok nevelése 
 Egészségtudatos magatartás kialakítása. 
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Az egészségtudatos magatartás: 
Az egészségtudatos magatartás, olyan szemlélet és életvitel, amelynek során az egyén döntéseiben 
fontosnak tartja és érvényesíti az egészség szempontjait saját maga és tágabb környezete érdekében.  

Szokásainak tudatos kontrollálásával (pl. helyes táplálkozás, testmozgás, szexuális szokások, 
egészségkárosító magatartások, káros szenvedélyek kerülése, stb.) tevékenyen részt vesz egészségének 
fejlesztésében. 

Elsajátítja a laikus segítés és önsegítés képességét. 
Ismeri az egészségügyi ellátórendszer igénybevételének lehetőségeit. 
Tájékozódik betegségének természetéről és annak kimenetéről. 
Tudatosan választ, miután megismeri környezete károsító anyagait (táplálkozás, kozmetikumok, 

higiénés anyagok, ivóvíz, por, levegő) 
 

2.4.1. A tanulók fizikai állapotának vizsgálata 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérése 
Vizsgálati módszerek az 5–8. évfolyamokon: NETFIT mérés  
A fizikai fittség felmérésének gyakorisága, időpontja: adott tanévben legalább 1 alkalommal, a 
jogszabályban megadott időintervallumban  

2.4.2. A nevelés színterei 

a) Az egészséges táplálkozás: 
 Az iskola-egészségügyi szolgálat tegyen ajánlást a büfében kerülendő, egészség megtartását nem 

segítő anyagokról és termékekről 
 Kísérje figyelemmel az iskola az étkeztetés változatosságát és a szülőkkel összhangban jelezze a 

problémákat a közétkeztető felé. 
 A tanórákon: környezetismeret, természetismeret, biológia- egészségtan, életvitel és gyakorlat, 

osztályfőnöki órákon foglalkozzanak a téma elméleti és gyakorlati kérdéseivel (változatos, rend-
szeres étkezés; egészségmegőrző és – károsító élelmiszerek; helytelen szokások; káros fogyókú-
rák; tudatos vásárlás) 

 Egészségnapon készítsenek és fogyasszanak egészséges táplálékokat 
 Kirándulásokon, szabadidős foglalkozásokon is óvakodjanak az egészségtelen mennyiségű nas-

solni való, innivaló fogyasztásától. 
b) Mindennapos testnevelés, testmozgás: 

 A diákok legyenek képességükhöz mérten aktívak testnevelés órán 
 Diákjaink 1-8.évfolyamon a mindennapos testnevelés keretében heti 1 órában úszásoktatáson 

vesznek részt. Az úszásórákon való részvétel alóli felmentés szabályait a házirend tartalmazza.  
 Az iskola és a DSE sportfoglalkozásokat szervez délután 
 Működnek az iskolában a Tébláb AMI tánccsoportjai, amelyek a mozgás mellett a művészeti ne-

velést is szolgálják 
 Minden évben sportnapot szervezünk, ami az összes tanulót megmozgatja egyéni, vagy csapatjá-

tékok során 
 Nyaranta vándortábort szervezünk  

c) A testi- lelki egészség fejlesztése: 
 Az iskolában iskolaorvos, védőnő dolgozik. Az iskolaorvos és védőnő csoport- és osztályvizsgála-

tokat, érzékszervi szűrő vizsgálatokat végez a saját munkaterve alapján, egyeztetve az iskolával. 
 A tanulókat évente kétszer fogorvosi vizsgálatra visszük a szülők engedélyével.  
 Együttműködve a kerületi rendőrséggel korszerű ismereteket kapnak szervezett foglalkozáson a 

káros szenvedélyek veszélyeiről. 
 Rendszeresen szervezünk suli-bulit, ahol megteremtjük a kulturált, veszélytelen szórakozás lehe-

tőségeit. 
 Iskolánkban pszichológus működik, aki minden osztálynak tart foglalkozásokat a közösséget feszí-

tő aktuális témákban. 
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 A pszichés és tanulási problémákkal küszködő tanulókat a Szakértői Bizottságba irányítjuk részle-
tes pedagógiai véleménnyel. A vizsgálat eredménye és határozat alapján egyéni bánásmódot al-
kalmazunk. 

 Beszélgetünk informatika és osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken a világháló okozta ne-
hézségek és veszélyek kivédéséről. Tanítjuk a világháló etikus használatát, a személyiségjogok fi-
gyelembevételét 

 Tánc és drámafoglalkozásokat tartunk tanórai keretben szakképzett nevelő vezetésével, ahol 
komplex módon fejezhetik ki tanulóink érzelmi megnyilvánulásaikat, kreatív ötleteiket. 

d) A bántalmazás, iskolai erőszak megelőzése: 
 Célunk a harmonikus személyiség, lelki egyensúly megteremtése: a problémamegoldás, dönteni 

tudás készségének kialakítása; stressz kezelési és konfliktuskezelési technikák megismertetése; 
csoportba tartozás örömének megtanítása; versenyhelyzetek kezelése; stabil iskolai légkör fenn-
tartása;  

 Szülőkkel folyamatos kapcsolat csoportos és egyéni beszélgetések során. 
 „Kadásnak lenni büszkeség” Iskolánk hagyományai szerint, a szülők bevonásával szervezett rend-

szeres programok, nyári táborok, projektnapok, sportnap, színházi nap közösségformáló hatása 
lehetővé teszi, hogy tanulóink ismerjék egymást az egyes évfolyamokon kívül évfolyamok közötti 
szinten is. Ez összetartó és toleráns közösséget eredményez. 

 Folyamatosan keressük a fegyelmi problémák minél hatékonyabb megoldási lehetőségeit. Törek-
véseinkbe bevonjuk a szülői közösséget is. 

e) Baleset megelőzés és elsősegélynyújtás: 
 Folyamatosan ellenőrizzük iskolánk eszközeit. 
 Kiemelt veszélyességi helyek: tornaterem, tornacsarnok, kémia- és technika terem, udvar 
 Biológia, osztályfőnöki órákon és egészségnapon elsősegély-nyújtási ismereteket tanítunk az is-

kolai védőnő bevonásával 
f) Személyi és környezeti higiéné: 

 Személyes és környezeti higiénia iránti igényt kialakítjuk 
 Fejlesztjük a tisztálkodási, öltözködési szokásokat, a kialakultakat megtartatjuk. 
 Fokozottan figyelünk a konyha, ebédlő, mosdók tisztaságára. 
 Jó együttműködést alakítunk ki a takarítókkal 
 Takarítási akciókat szervezünk 
 Szelektíven gyűjtjük a papír és a műanyag hulladékot. 
 Egészségnapon személyi ápolási foglalkozásokat szervezünk. 

 
2.5. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 

Mivel iskolánk diákjai nagyon különböző szociális háttérrel rendelkeznek a szociális kompetencia 
fejlesztése intézményük kiemelt feladata. 

Ennek megvalósítása a tanórákon, tanórán kívüli foglalkozásokon, illetve a projektnapokon 
történik. 

Iskolán kívüli tevékenységek (erdei iskolák, kirándulások, táborok) is hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a társas kapcsolataik fejlődjenek. 

Általános törekvésünk: 
 a személyiség sokoldalú fejlesztése; 
 az önállóság, öntevékenység kialakítása; 
 a munka fontosságának tudatosítása 
 a reális önértékelés, önelfogadás kialakításának elősegítése; 
 alapvető erkölcsi értékek megismertetése és tudatosítása; 
 az önművelés igényének a felkeltése; 
 az együttműködési készség fejlesztése; 
 szűkebb és tágabb környezetünk esztétikájának tudatosítása, értékmegőrző magatartás ki-

alakítása 
 egészséges edzett személyiség kialakítása 
 környezettudatos magatartás kialakítása. 
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A megvalósítás formái: 
 szakkörök, differenciált foglalkozások; 
 a diákönkormányzat szerepének a növelése, kezdeményezéseinek támogatása; 
 osztályfőnöki órák témája; 
 közös célmeghatározások; 
 szülői értekezletek 

 
Feladatunk a szemléletalakítás: 
 humanizmusra nevelés; 
 nyitottság, tolerancia; 
 egymás segítése, az együttműködés képességének a kialakítása; 
 tehetséggondozás; 
 műveltségbeli hátrányok leküzdése; 
 társadalmi beilleszkedés segítése; 
 egészséges életmód kialakítása; 
 a természet szeretetének, védelmének kialakítása; 
 céltudatosság, eredményesség, kitartás. 

 
Módszerek: 
A megváltozott igényekhez alkalmazkodva igyekszünk új típusú tanulásszervezési technikákat is 
használni: tanórai differenciálás, kooperatív technikák, dráma pedagógiai módszerek, projekt 
módszer, mindezeket ötvözve a hagyományos módszerekkel. 
 egymás segítése 
 kapcsolat más iskolák diákjaival (pl. tolerancia program) 
 csoportmunka; 
 szakkör; 
 délutáni irányított tanulás keretében színházlátogatások; 
 szokásrend kialakítása a délutáni irányított tanulás folyamán; 
 sport, kirándulás; 
 erdei iskolák, táborok, osztálykirándulások során célirányos tevékenykedtetés; 
 részvétel a környezetvédelmi akciókban; 
 táborok szervezése 
 javítás lehetőségeinek a keresése. 

 
Iskolánk gazdag hagyományokkal rendelkezik. Az igények változásával változik ez a hagyomány-
rendszer, amelyet az iskolaéves programja tartalmaz részletesen. A pedagógiai programban csak 
a felsorolására vállalkozunk: 

2.5.1. Hagyományok 

 szaktárgyi versenyek 
  tanulói ügyelet 
  ünnepélyek 
 suli-bulik 
  

 
Ősz: 
 elsősök ünnepélyes fogadása Kadás iskolaköpennyel 
 tanévnyitó "paprikás krumpli buli" 
 tanulmányi kirándulás 
 jutalomkirándulás a házi szaktárgyi versenyeken elért helyezések alapján  
 Múzeumi nap 
 Tudománynap 
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Tél: 
 a diákönkormányzat napja 
 Mikulás ünnep 
  Karácsonyi koncert 
 osztálykarácsonyok, iskolai karácsony 
  Szülők Bálja 
 Farsang 

 
Tavasz: 
 Föld napja, takarítási nap 
 Egészségnap 
 Sportnap 
 Ki tud többet a Kadáról? vetélkedő 
 gyermeknap 
 erdei iskola 

 
Nyár: 
 ballagás 
 táborok (kézműves tábor, vándor táborok) 

 
 

2.6. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök  
feladatai 

 
2.7. A pedagógusok alapvető feladatai 

 A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési szabály-
zatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői utasításában előírt pe-
dagógiai és adminisztratív feladatok ellátása. 

 Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az intézményvezető által 
meghatározott feladatok ellátásával töltse. 

 Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással lekötött 
munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.  

 Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felöli részében a nevelést-
oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyele-
tet, továbbá eseti helyettesítést lásson el. 

 A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes megtartása. 
 Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek munká-

jában. 
 Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  
 A tudomására jutott hivatali titok megőrzése 
 A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket. 
 Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.  
 A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai szaksze-

rűségének figyelemmel kísérése. 
 

2.8. A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás 
 Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása. 
 A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése (tanmenetek, 

éves programok). 
 Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra. 
 A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a tanítási 

órákon 
 Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon 
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 A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, szem-
léltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 

 A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon és a 
különféle iskolai foglalkozásokon. 

 Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a tanítási 
órákon. 

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

2.9. A tehetséges tanulók gondozása 
 Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók részére. 
 Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok önálló 

szervezése, segítség a szervezésben. 
 Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon. 
 A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli verse-

nyekre, vetélkedőkre stb. 
 A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán kívüli verse-

nyekre, vetélkedőkre stb. 
 

2.10. A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, maga-
tartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók gondo-
zása, eredményes fejlesztése. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések. 
 Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő ta-
nulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére. 

 A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, 
valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzár-
kóztatásra szoruló tanulók körében. 

 A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartá-
si és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók korrepe-
tálása, segítése. 

 Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrá-
nyos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók 
körében. 

 

2.11. A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 
 Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulás). 
 Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. osztályprogram, karácsonyi ünnepség). 
 Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 
 A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését erősítő (közös) programok. 

 
2.12. Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

 Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése. 
 Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok szerve-

zésében, részvétel a programokon. 
 Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, részvétel a ki-

rándulásokon, táborokon. 
 

2.13. Munkafegyelem, a munkához való viszony 
 A munkaköri kötelességek teljesítése. 
 Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben. 
 Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása. 
 Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 
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2.14. Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében 
 Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 
 Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. 
 Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. 
 Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

 

2.15. Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 
 Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel. 
 Továbbképzéseken való részvétel. 
 A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 

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

 

2.17. Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehajtásá-
ban 
 Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 
 Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 
 Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

 

2.18. Aktív részvétel a tantestület életében 
 A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, beilleszkedé-

sének segítése. 
 Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek szervezés-

ében, a szervezés segítése. 
 Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein. 

 
2.19. Az iskola képviselete 

 A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 
 Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken. 
 Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről a helyi 

médiában. 
 Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe. 
 Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe. 
 A település rendezvényein, eseményein való részvétel. 
 Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. életében, ci-

vil szervezeteiben. 
 

2.20. A vezetői feladatok ellátása 
 Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 
 Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés, értéke-

lés) lelkiismeretes ellátása. 
 A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 

 

2.21. Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal 
 A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása. 
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 Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a tanu-
lók, a szülők és a pedagógus kollégák felé. 

 Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 
 Kellő figyelem, érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus kollé-

gák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása). 
 

2.22. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 
 Alaposan megismeri tanítványai személyiségét, megismeri a tanulók családi és szociális kö-

rülményeit, tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. Ennek, valamint az iskola 
pedagógiai elveinek figyelembe vételével neveli őket. Minden tudásával elősegíti az osztály-
közösség kialakulását. 

 Összehangolja és segíti az osztályában tanító nevelők munkáját, látogatja óráikat. Észrevéte-
leit, a felmerülő problémákat az érintett nevelőkkel megbeszéli. Rendszeres kapcsolatot tart 
és együttműködik a tanulók szüleivel. Az éves ütemtervben meghatározottak szerint fogadó-
órát, osztályszülői értekezletet tart. Indokolt esetben családlátogatást végez. Az ellenőrző (E-
napló) útján, rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi 
előmeneteléről, valamint azokról a programokról, amelyeken a szülő részvételére az iskola 
számít. . Figyelmezteti a szülőket, ha gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének elő-
segítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. A szülők figyelmét felhívja a szociális és 
egyéb juttatásokra. Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

 Figyelemmel kíséri tanulói tanulmányi eredményeit, osztálya fegyelmi helyzetének alakulá-
sát. Minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát, ehhez kikéri az osztályban tanító kollégák 
véleményét. Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. Különös gondot fordít a hátrányos 
helyzetű tanulók segítésére, együttműködik az ifjúságvédelmi felelőssel, kapcsolatot tart az 
iskolaorvossal. Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók isko-
lai munkáját. Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi ál-
lapotát, és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós beteg-
ségek, fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). 

 Kapcsolatot tart a szakszolgálatokkal: vizsgálat, felülvizsgálat indítása céljából pedagógiai vé-
leményt ír, nyomon követi a szakvélemények érvényességét, felülvizsgálatot, kontrollvizsgá-
latot kér 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat, ideértve a tanügyi dokumentumok 
naprakész vezetését (törzskönyv, E-napló), valamint a továbbtanulással, ifjúságvédelemmel, 
statisztikák készítésével járó adminisztrációt. Az ütemtervnek megfelelően értesíti a bukásra 
állók szüleit. 

 Figyelemmel kíséri a gyermekek hiányzásainak alakulását, az igazolások alapján elvégzi a ta-
nulók mulasztásainak igazolását az E-naplóban, és igazolatlan mulasztás esetén megteszi az 
előírt lépéseket. Kinyomtatja az e-naplóból félévi bizonyítványt, és elküldi a tanulók szülei-
nek. Elkészíti az év végi bizonyítványt, vezeti a tanulók törzslapjait. Közreműködik a tanórán 
kívüli, illetve – iskolán kívüli tevékenységek szervezésében, közösségfejlesztő, szabadidős 
programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez. 

 A hagyományos rendezvényeken (tanévnyitó, osztálykarácsony, ünnepségek, ballagás, tan-
évzáró) felügyeli saját osztályát.  

 Tájékoztatja a tanulókat és szüleiket arról, hogy az intézmény legfontosabb dokumentumai 
(pedagógiai program, házirend, az éves munkaterv), hol hozzáférhetőek számukra. 

 Az osztályfőnöki tanterv alapján összeállítja és elkészíti az osztályfőnöki órák tervezett tema-
tikáját, a tervezett témákról beszélgetést folytat. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgó-
sít, továbbá tájékoztatja az osztályt az iskolavezetés, illetve a nevelőtestület őket érintő ha-
tározatairól. 

 Megtervezi és megszervezi, valamint felelősséggel vezeti az osztálykirándulásokat, erdei is-
kolákat. 
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 Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész tan-
évi munkájának dicsérettel történő elismerésére. 

 A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli figyelmeztetésben, 
majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti. Súlyosabb esetben javasla-
tot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására. 

 Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a pályaválasztá-
si és továbbtanulási lehetőségekkel. 

 A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai jelentkezé-
sével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat. 

 
2.23. Az osztályfőnöki munkaterv felépítése 

a) A tanév elején összeállított munkaterv 
 Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 
 Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 
 Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 
 Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban. 
 Az osztály diákközösségének vezetői. 
 Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán 
 Első félévi és tanév végi osztálystatisztika. 
 Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 
 Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 

 
2.24. Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról  

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról 
 Tanulók száma, ebből leány 
 Állami nevelt (gondozott) 
 Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 
 Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló 
 Sajátos nevelési igényű tanuló 
 Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló 
 Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanul 
 Az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló) 
 Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók 
 Más településről bejáró tanuló 
 Nem magyar állampolgár 
 Évfolyamismétlő 

 
2.25. Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról 

 Tanulók száma 
 Osztályozott tanulók száma és aránya 
 Osztályozatlan tanulók száma és aránya 
 Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga 
 Az osztály tanulmányi átlaga 
 Kitűnő tanulók száma és aránya 
 Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén 
 Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén 
 Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén 
 Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 
 Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 
 Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya 
 A bukások száma tantárgyanként 
 A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei 



19 

 

 Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és az elért 
helyezések) 

 Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók száma és 
az elért helyezések) 

 Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői 
 
A középiskolai felvételi eljárással kapcsolatos adatok 

 Középiskolai felvétel vizsgán elért eredmények 
 Annak a középiskolának a megnevezése, ahová felvételt nyert, valamint annak megjelölése, 

hogy azt az iskolát hányadik helyen jelölte meg a tanuló 
 Továbbtanulás iskolatípusok szerint 
 A különböző iskolatípusokba felvett tanulók száma és aránya 

 
A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési szempontjai az első 
félév és a tanév végén  

 Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya, új tanu-
lók, távozók). 

 Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális elvárásai, 
hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi munka). 

 A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, 
a bukások, a tehetséges tanulók eredményei). 

 Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája. 
 A közösségi tevékenység (közös programok és rendezvények felsorolása, egyéb (tanórán kí-

vüli) foglalkozásokon való részvétel). 
 A szülői házzal való kapcsolat (a szülői értekezletek tapasztalatai, a szülők nevelési elvei, a 

szülők kapcsolata az iskolával). 
 
Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat: 

 Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 
 Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 
 A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek? 

 
2.26. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje 

2.26.1. A tehetséggondozás formái 

 
A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 
Feladatunk minden tanuló számára: 

 biztosítani az alapkészségek elsajátítását, melyek szükségesek a további ismeretszerzéshez; 
 az információkezelés módszereinek a bemutatása; 
 szilárd alapokat nyújtani a szakmai képzéshez, segítséget nyújtani ahhoz, hogy az általános iskolai 

tanulmányok befejezése után mindenki képességeinek megfelelően tudjon a továbbtanulási le-
hetőségek közül választani; 

 felkelteni az ismeretszerzési vágyat; 
 tiszteletet ébreszteni az emberi, tárgyi, művészeti, erkölcsi értékek iránt. 

 
Módszerek: 

 rendszeresen szervezett foglalkozások 
 egyéni foglalkozások 
 csoportbontások 
 iskolai, kerületi programok 
 múzeum és színházlátogatás 
 versenyek (házi, kerületi) 
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A tehetséggondozás főbb területei: 

 házi szaktárgyi versenyek 
 kerületi szaktárgyi versenyek 
 pályázatok, ezekre való felkészítés 
 újságszerkesztés 
 szakkörök 
 Kada Klein Trade DSE 
 tehetséges gyerekek egyesületbe irányítása 
 Kada-napok 
 művészeti nevelés 
 tánc, színpadi produkciók 
 felkészülés a nemzeti és családi ünnepekre 
 könyvtárhasználat  
 angol nyelvi könyvtár használat 
 múzeum, színházlátogatás 
 természettudományokhoz kapcsolódó kirándulások 
 egészségnap 
 részvétel kerületi sportversenyeken 
 Darazsak kosárlabda csapatába irányítjuk a tehetséges sportolókat 
 egyéb kerületi vagy főváros által meghirdetett rendezvények 
 teljesítmény motiválása (az Összefogva az iskoláért Alapítvány támogatásával) 

 
A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 
Minden tanuló számára biztosítjuk: 

 a tanulás-módszertani ismeretek elsajátítását, a tanulási típusok ismeretét, az önálló ismeret-
szerzés lehetőségeit a tanulásmódszertan tantárgy és a szaktárgyak keretein belül 

 információforrások használatát (könyvtár, számítógéppark) tanítási és szabadidőben, projekt-
munkák során 

 kulturális programokon való részvételt – múzeum és színházlátogatás keretében 
 természeti és környezeti ismeretek bővítésének lehetőségét, egészségnap, kirándulások és erdei 

iskolák szervezésével 
 egyéni érdeklődésük, témaválasztásuk és az információátadás formáinak bemutatási lehetőségeit 

a projektnapok keretében 
 egyéni képességeik bemutatási lehetőségeit iskola rendezvényeken: Karácsonyi Koncert; Kada 

Színház, illetve részvétel az iskolaújság szerkesztésében 
 sportkörökben, Sportnapon való részvétel lehetőséget 

 
A szabadon felhasználható órakeret célja, hogy az adott tárgyakban jobb képességű tanulók fejlődését, 
az ismeretanyag mélyebb elsajátítását biztosítsa. 

 tehetséges tanulóinkat a Kada Klein Trade DSE foglalkozásain túl egyesületbe igyekszünk irányí-
tani 

 az iskola falain belül biztosítjuk számukra a Tébláb Alapfokú Művészeti iskola és a Kroó György 
AMI foglalkozásainak és művészeti produkcióik bemutatási lehetőségeit 

 képzőművészeti pályázatokon való részvételek lehetőségét, alkotásaik kiállítását 
 ösztönözzük őket tudományos, művészeti és sport szakkörön való részvételre 
 az iskolai tanulmányi versenyeken való részvételre ösztönözzük, a további (kerületi, budapesti, 

országos) versenyekre felkészítjük őket tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal 
 kerületi rendezvényeken való részvételre ösztönözzük 
 elősegítjük részvételüket az önkormányzat által kezdeményezett pályázatokon (pl. Kőbánya szá-

mít rád!) 
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2.26.2. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

 A beilleszkedési – magatartási nehézségekkel küzdő tanulók felderítése az osztályfőnök feladata. 
Javaslata, pedagógiai véleménye alapján a gyermeket a Szakértői Bizottság vizsgálja. 

 A Szakértői Bizottságok véleménye alapján a gyermeket egyéni bánásmódban, szükség szerint az 
iskolapszichológus ellátásában részesítjük. 

 A vele való konzultációt az iskolapszichológus biztosítja. 
 A problémákat kiváltó okok felderítésére és enyhítésére törekedve fontos a családdal, szülőkkel 

való rendszeres kommunikáció és együttműködés 
 A tanuló személyiségének, problémáinak és erősségeinek megismerése, valamint egyéni bánás-

módja irányelveinek elfogadása az összes az osztályban tanító pedagógus feladata. 
 A gyermekkel való foglalkozások alapját a pozitív tulajdonságokra alapozott, sikerélményeket biz-

tosító tevékenységek képezik, melyeknek célja a közösségi életre nevelés a felelősség vállalás és 
a kudarctűrő képesség, önfegyelem erősítésével. 

 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló osztályában igény szerint az iskolapszi-
chológus tréninget vezet. 
 
A tanulási zavarral összefüggő pedagógiai tevékenység 

 A tanulási zavarral/nehézségekkel küzdő tanulók jelzése a tanítók/szaktanárok feladata. 
 Javaslatuk alapján az osztályfőnök a gyermeket a Szakértői Bizottság vizsgálatára javasolja. 
 A Szakértői Bizottság véleménye alapján a gyermek a tanórákon differenciált bánásmódban, fej-

lesztőpedagógiai vagy logopédiai ellátásban részesül, illetve szükség szerint számára korrepetá-
lást biztosítunk. 

 A gyermek fejlesztési tervét a fejlesztő pedagógus készíti el, egyéni fejlesztését, valamint a szak-
tanárokkal való konzultációt is biztosítja. 

 Haladásukat differenciált foglalkozás, számonkérés és értékelés segíti elő, valamint szükség ese-
tén segédeszközök használata. 

2.26.3. SNI tanulók integrálásával összefüggő pedagógia tevékenység 

 SNI tanulók fogadása az Szakmai alapdokumentumnak megfelelően lehetséges 
 SNI tanulók integrálásához a fogadó pedagógusok tájékoztatása szükséges, a konzultációt szá-

mukra a gyermek habilitációs/rehabilitációs óráit ellátó utazó gyógypedagógus biztosítja. 
 Egyéni továbbhaladásukat, egyes tantárgyakból vagy tantárgyrészekből az osztályzatok-

kal/érdemjegyekkel történő értékelés/minősítés alóli felmentésüket szakértői javaslat alapján a 
szülő kérelmére az intézményvezető engedélyezi. 

 Fejlesztésükben az utazó gyógypedagógus mellett esetenként logopédus, pszichológus is részt 
vesz. 

 Értékelésük fő szempontja az önmagukhoz képest tett fejlődésük mértéke. 
 Tanulási tevékenység keretében integrálásukat a következő differenciálási módokkal segítjük elő: 

 differenciálás a segítségnyújtásban, segédeszközök használatában 
 differenciálás a feladatok mennyiségében és technikai kivitelezésben (pl. szóbeli/ írás-

beli) 
 tanulási keretek differenciálása (páros/egyéni/csoportos) 
 célok differenciálása 
 differenciált értékelés 
 időkeret differenciálása (több idő vagy kevesebb feladat kijelölése) 

 Komplex személyiségformálásra törekszünk, az egyéni sajátosságok figyelembevételével. 
 Erősségeiket hangsúlyozva igyekszünk a közösség szerves részévé tenni a gyerekeket. 

2.26.4. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő pedagógiai tevékenység 

 A tanulási gyengeség (≠ tanulási zavar) kezelése a pedagógus feladata. Színtere a tanóra, a korre-
petálás és az „önálló” tanulás időszaka 

 Szűrésre alkalmazzuk 1. 2. és/vagy 3. osztályban a DIFER vizsgálatot; 6. osztályban visszajelzést 
nyújtanak a kompetenciamérés eredményei. 
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 Megelőzésként az 1. osztály nyújtott előkészítő időszaka és a hangoztató – elemző olvasástanítási 
módszerek alkalmazása a gyakorlat iskolánkban. 

 Tanórákon a 
 differenciált segítségnyújtás 
 differenciált feladatok kijelölése 
 egyéni időbeosztás kereteiben jelenik meg 

 Szaktárgyi korrepetálások, mentori program, tanulás módszertani órák, szabadidőben is szakta-
nárok segítik az átmenetileg vagy hosszútávon tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat. 

2.26.5. Gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Helyzetkép, helyzetelemzés 
 Tanulóink nagyobb része lakótelepi lakásban, kisebb része kertes házban lakik 
 Egyre gyakoribbak az alábbi speciális problématípusok: 

 hátrányos helyzet, ezen belül halmozottan hátrányos helyzet 

A hátrányos. illetve halmozottan hátrányos helyzet meghatározása  

(a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénybe (a továbbiakban: 
Gyvt.) szerint 

A hátrányos helyzetű gyermek, tanuló, hallgató meghatározása 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá 
vált gyermek (fiatal felnőtt), aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családba-fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő 
mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba-fogadó gyámról –
 önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
mény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családba-fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 
bármelyikéről vagy a családba-fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezmény igénylésekor az Szociális törvény. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogo-
sult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményigénylésének időpontját megelőző 16 hóna-
pon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c)  a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyer-
mek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában  
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükség-
lakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészsé-
ges fejlődéséhez szükséges feltételek. 
 

Halmozottan hátrányos helyzet 

„Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, 
aki esetében az fenti a)–c) pontokban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.” 

 
Hátrányos helyzetet okoznak, illetve okozhatnak:  

 Oktatási akadályok: tanulási problémákkal küzdők, eltérő kulturális/nyelvi háttérrel rendelkezők 
 Szociális akadályok: korlátozott szociális készségekkel vagy antiszociális magatartással bíró fiata-

lok, fiatal és/vagy egyedülálló szülők gyermekei, árvák, egyszülős családokból származók, életve-
zetési problémákkal küzdő szülők 
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 Gazdasági akadályok: alacsony életszínvonalon élő, alacsony keresettel rendelkező, szociális se-
gélyre szoruló, hosszú ideig munkanélküli, hajléktalan szülők, olyan szülők, akiknek adósságaik 
vagy egyéb anyagi problémáik vannak  

 Fogyatékosság: mentális (intellektuális, kognitív, tanulást érintő), fizikai, érzékelésbeli vagy egyéb 
fogyatékossággal bírók. 

 Egészségügyi problémák: krónikus betegségben szenvedők súlyos betegségben szenvedők, men-
tális egészségi problémákkal küzdők  

 Kulturális akadályok: nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók, nyelvi vagy kulturális téren be-
illeszkedési nehézségekkel küzdők  

 
Veszélyeztetettség 
A Gyvt. 5. § szerint „olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy 
körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődé-
sét gátolja vagy akadályozza”. 
 
Veszélyeztetettség fokozatai: 
1. alacsony fokú veszélyeztető magatartás: időnként előforduló, enyhébb jelenségek  

 elhanyagolás: pl. a szeretet- és érzelemkifejezés alkalmankénti megvonása, mosdatlanság, fejlő-
désbeli lemaradás 

 fizikai bántalmazás jele: alig látható vagy enyhe fokú felszíni sérülések 
 érzelmi bántalmazás: veszekedés, bántó szavak használata 

2. mérsékelten súlyos veszélyeztető magatartás 
3. nagyon súlyos veszélyeztető magatartás 
4. életveszélyes veszélyeztetettség: hosszú távú vagy súlyos lélektani, fizikai károkozás  
 
(Iskolánkban az első és második fokozattal időnként találkozhatunk, a harmadik és negyedik fokozat elő-
fordulása nem jellemző.) 
Veszélyeztető tényezők, melyek leggyakrabban előfordulnak intézményünkben: 
 
Környezeti ok: 

 Családi légkör, családszerkezet: elfoglalt szülők, a családi biztonság hiánya, fogyatékos, rokkant, 
vagy beteg családtag, szenvedélybeteg szülő, szülők között súlyos konfliktusok, valamelyik szülő 
elhagyja a családot, válás, gyakran változó élettársi viszonyok 

 Nevelési hiányosság: a rendszeresség, a következetesség hiánya a nevelésben, kényeztetés, elha-
nyagoló nevelés, ingerszegény környezet, felügyelet hiánya, magárahagyottság. elhanyagolás (fi-
zikai, érzelmi, mentális), gondozás és testi higiéné hiánya (tetű) 

 Erkölcsi fejlődést veszélyeztető környezet: brutális, agresszív szülő, szenvedélybeteg szülő (alko-
hol, drog, játékszenvedély), lumpen életmódú szülő (testvér, rokon), bebörtönzött szülő 

 Lakásviszonyok: kicsi, zsúfolt lakás, elhanyagolt, gondozatlan lakókörnyezet, alacsony komfortfo-
kozatú vagy komfort nélküli lakás, nincs saját lakás (albérletben, rokonoknál), hajléktalan szülő 

 Családon kívüli negatív hatás: nem megfelelő kortárskapcsolatok 
 A gyermek személyiségében mutatkozó ok: függőség (számítógép, drog, energiaital 

stb.), sajátos nevelési igény (hiperaktivitás elsősorban), beilleszkedési és magatartási 
zavar, érzelmi zavarok.  

 Anyagi ok: alacsony jövedelem – túlzott jövedelem, egzisztenciális bizonytalanság, 
szegénység, éhező gyermek – egészségtelenül táplálkozó gyerek, inaktív (munkanélkü-
li) szülők, a gyerek az „eltartó” a segélyek révén.  

 Egészségügyi ok: mozgásszegény életmód, a korosztályától elmaradt testi fejlettség, 
egészségi problémák (asztma, allergia)  

 
A tanulók gyermekvédelmi helyzetének évenkénti felmérése meghatározott szempontok alapján  
történik.  
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Az iskolai gyermekvédelmi munka feltételei, szervezeti és munkaformái 
Az intézményvezetés kiemelt szakmai figyelmet fordít a gyermekvédelemmel összefüggő feladatok ellá-
tására (feltételek biztosítása, szervezés, ellenőrzés, értékelés) 
 
Feltételek biztosítása: 
Fontosnak tartjuk, hogy a közoktatásban nevelő-oktató pedagógusok képesek legyenek az életvezetési 
és családi problémákkal küszködő gyerekek és fiatalok gondjainak, nehézségeinek felismerésére, megér-
tésére, a tanulók támogató fejlesztésére, valamint preventív programok szervezésére. 

Fontos a gyermekvédelem témájában jogilag, szociológiailag, pedagógiailag, pszichológiailag képzett 
pedagógusok jelenléte. 

Kiemelten hangsúlyos az osztályfőnökök szerepe (probléma felismerése, jelzése, kezelése, egyezte-
tés, segítés lehetőségei). Gyermekvédelmi felelős segíti a gyermekvédelmi munkát együttműködve az 
osztályfőnökökkel, szakemberekkel. 
 
Egyéb speciális szakember-ellátottság: 

 fejlesztő pedagógus 
 iskolapszichológus 
 logopédus 

Szükségesek még: 
 dologi, tárgyi feltételek 
 felkészültség, továbbképzés 

 
Szervezett információáramlás, belső együttműködés;  

 rendszeres, folyamatos 
 meghatározott időközönként egyeztetés (félév: osztályfőnökök + gyermekvédelmi felelős) 
 esetmegbeszélések   
 team megbeszélések 
 osztályfőnöki munkaközösségi megbeszélése 

 
Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem törvényességi – szakmai elvárásainak, megfelelő feladatok, tevé-
kenységi formák, módszerek: 
 
Általános gyermekvédelem: 
– Probléma megelőzés – elsődleges prevenció 
 
Speciális gyermekvédelem: 
– Problémaészlelés – felismerés 
 
Probléma: 
– ok feltárás 
– típus-meghatározás 
 
Problémakezelés 
 
 
 
Általános gyermekvédelmi feladataink iskolánk valamennyi tanulója érdekében: 
(általános gyermekvédelem: a gyermek lelki gondozásának ellátása) 

 személyiség fejlesztése; közösség fejlesztése  
 biztonságos, derűs, szeretetteljes légkör kialakítása az intézményben 
 gyermeki és tanulói jogok érvényesítése, védelme 
 szülők szemléletformálása, megnyerése, sokoldalú bevonása 

alkalmanként 

 elsősorban pedagógiai, 
speciálpedagógiai eszközökkel; 

 iskolán belüli lehetőségekkel, 
kompetenciákkal történik; 

 szükség szerint: kezdeményezés 
 jelzés Gyermekjóléti Szolgálat felé; 
 együttműködés külső, segítő 

intézményekkel, szakemberekkel, 
hivatalokkal, hatósággal 
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 a gyermek életkori sajátosságainak figyelembe vétele az ismeretanyag meghatározásánál és köz-
vetítésénél 

 biztonságos, higiénikus, esztétikus környezet kialakítása 
 együttműködés az általános, gyermekvédelmi feladatok megvalósításában közreműködő intéz-

ményekkel 
Az általános gyermekvédelem alapjában véve problémamegelőző, preventív funkciókat lát el, így kiemel-
ten fontos a prevenciós tevékenységek szerepe iskolánk életében. (egészségfejlesztés, drog-prevenció, 
bűnmegelőzés, az egészséges táplálkozás érvényesítése, az aktív testmozgás elterjesztése, a lelki egész-
ségvédelem megerősítése) 

 
Speciális gyermekvédelmi feladatok:  
(A speciális gyermekvédelem a testi-lelki fejlődésükben korlátozott gyermekekkel foglalkozik.)  

 a már kialakult, jelen lévő problémák kezelése annak érdekében, hogy a helyzet súlyosbodása el-
kerülhető legyen 

 célja: az elsődleges megelőzés ellenére is kialakult problémákat időben észlelni, és hatékonyan 
kezelni a lehető legrövidebb időn belül 

 Az általánostól eltérő helyzetű és szükségletű tanulók gyermekvédelmi problémáinak tudatos, 
tervszerű kiszűrése, feltárása. 

 Az általánostól eltérő helyzetű és szükségletű gyermekek célzott, speciális kezelése, foglalkozta-
tása, fejlesztése. 

 A problémával küszködő tanulók szüleivel speciális pedagógiai bánásmód alkalmazása (megnyeré-
sük külső segítő intézmények, szolgáltatások, támogatások igénybevételére) 

 Speciális szakemberek széleskörű bevonása, foglalkoztatása (orvos, védőnő, pszichológus, fejlesz-
tőpedagógus, családgondozók, stb.) 

 Együttműködés külső segítő intézményekkel (Szakértői Bizottság, Gyermekjóléti Szolgálat, Csa-
ládsegítő Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona, Egészségügyi Szolgáltató, Vöröskereszt, Rend-
őrség…) 

 Alapvetően fontos, hogy az iskolában dolgozó pedagógusoknak legyen tudomásuk arról, hogy kik 
és milyen hátrányos helyzettel rendelkeznek, hiszen csak ennek ismeretében tudják segíteni a di-
ák fejlődését.  

 A szülők bevonása a gyermekvédelmi feladatok megoldásába alapvető követelmény 
 A szülőkkel partneri kapcsolat kialakítására törekszünk 

 
Módszerek: 
A feltárás – kiszűrés preferált, pedagógiai módszere: 

 Együttes konzultáció: családos megbeszélés 
 Célzott családlátogatás 

 
A gyermekvédelmi problémák, esetek kezelésének iskolai lehetőségei, pedagógiai módszerei, eljárásai: 

 Speciális beavatkozás, fejlesztés 
 Pótló, korrigáló nevelés 
 Egész napos nevelés szervezeti forma (hátrányos helyzetű és veszélyeztetett+ egyéb problémás 

helyzetű gyermek fejlesztése) 
 Súlyosabb gyermekvédelmi esetek kezelése: pedagógiai jellegű esetelemzés, cselekvési terv ké-

szítése, gondozás, rendszeres esetkonzultáció az érintettek bevonásával  
 Fejlesztést, tanulást, pályaválasztást segítő tevékenységek, foglalkozások 
 Törekszünk arra, hogy ezen tanulók részt vegyenek az iskola és esetleg külső intézmény által ne-

kik szervezett, felkínált programokban. 
 Magatartási, beilleszkedési nehézségek kezelése  
 Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók gondozása: a különböző tehetséggondozó területekre, 

tevékenységi formákba való bekapcsolódásuk elősegítése, biztosítása 
 A szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, a tanulmányi előmenetel és a hiányzások fokozott 

figyelemmel kísérése. 
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 A probléma típusának megfelelő célzott egyéni bánásmód alkalmazása; érzelmi – bizalmi kapcso-
lat erősítése, mintaadó, bizalmi személy kiválasztása. 

 Célzottan, egyénre szabott foglalkozás, beszélgetés, értő figyelem. 
 Speciális szakemberrel (iskolapszichológus, fejlesztőpedagógus, logopédus stb.) történő szerve-

zett, egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozások. 
 A gyermekvédelmi problémával küzdő tanulók szüleivel speciális pedagógiai bánásmód (fokozott 

ráfigyelés, támogatás, nevelői tanácsadás) 
 

A közoktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai 
 

Általános – mindenkire kiterjedő Speciális – célcsoportra irányuló 
Tankötelezettség biztosítása Feltárás (hátrányos és veszélyeztetett  

helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerekek) 
Egészségnevelés Családlátogatás (problémafeltáró jelleggel) 

Drogmegelőzés Foglalkozások (felzárkóztatás, fejlesztések) 
Bűnmegelőzés Közvetítő tevékenység: pedagógiai  

szakszolgálati ellátás igénybevétele 
Szabadidős programok szervezése Gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele 
Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett  
gyermekek szűrése 

Gyermekvédelmi szakellátás igénybevétele  

Információszolgáltatás 
 
 
2.27. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje 

 
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 
tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  

Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 5-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák-
önkormányzati vezetőség irányítja. A küldötteket az osztályok tanév elején választják meg szavazással. 
Minden tanuló választható és részt vehet a választásban. 

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola intézményvezetője által megbízott pedagógus segíti. 
A diáktanács üléseinek rendje 

 kéthavonta egyszeri alkalommal 
 rendkívüli esetben a diáktanács bármikor összehívható 

 
A Diákönkormányzat feladata: 

 a diákjogok védelme  
 a diákok érdekeinek képviselete  
 a szervezett véleménynyilvánítás biztosítása  
 a hagyományok őrzése és újak teremtése  
 a tartalmas diákélet feltételeinek megteremtése  
 a szervezet támogatni kívánja a diákság kulturális programokon való részvételét, illetve ilyen 

programokat szervez vagy a szervezésben segítséget nyújt  
 

A diákönkormányzatot javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog illeti meg, melyet a diák-
önkormányzatot segítő tanár segítségével gyakorolhatnak.  

A tanulók a választott diák önkormányzati vezetőkön keresztül dönthetnek: 
 diákszervezet működéséről; 
 egy tanítás nélküli nap programjáról; 
 működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról 
 egy tanítási munkanap programjáról 
 a DÖK jutalmak odaítéléséről 
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Egyetértési jogot gyakorolhatnak: 

 az iskola tanulóinak kitüntetésében, jutalmazásában; 
 társadalmi munkában való részvételről; 
 az iskolai versenyek, rendezvények meghatározásában; 
 az iskolai ünnepélyek, megemlékezések szervezésének munkamegosztásában; 
 diákönkormányzat játékainak, felszerelésének felhasználásában. 

 
Véleményt nyilváníthatnak: 

 a diákokat érintő valamennyi program kialakításában; 
 az iskolai házirend tartalmáról; 
 a működési szabályzat diákokat érintő kérdéseiben; 
 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt; 
 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor; 
 a könyvtár, sportlétesítmény, diákönkormányzat működési rendjének kialakításában 
 az intézmény működésével kapcsolatos bármely kérdésben 
 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához 
 javaslatot tehetnek az iskolát érintő bármely kérdésben. 

 
A diákönkormányzat működtetéséhez szükséges feltételeket az iskola biztosítja: 

 A diákönkormányzat tevékenységéhez szükséges helyiségeket az iskola működését irányító álta-
lános intézményvezető-helyettes engedélyével és a telephelyi intézményvezető-helyettes tudtá-
val a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok betartásával használhatja. Az igénybevétel a ne-
velő-oktató munkát nem hátráltathatja. 

 A diákönkormányzat működési feltételeinek javításához külső anyagi forrásokat vonhat be (tá-
mogatás, pályázat stb.) Az így keletkező bevételt a diákönkormányzat működését szolgáló alap-
támogatáshoz kell rendelni. 

 A diákönkormányzat az intézmény szabályainak megfelelően használhatja a kommunikációs 
rendszert. Iskolarádiót működtethet, és iskolaújságot jelentethet meg az iskola életéről. A szer-
kesztők diákok, a felelős szerkesztő a tanulók által választott tanár kell, hogy legyen. 

 Önálló információs, adminisztratív feladataihoz az alapvető technikai eszközöket az intézmény 
rendelkezésére bocsátja. 

 A diákönkormányzat adminisztratív, ügyviteli és gazdasági feladataihoz az intézmény szakmailag 
illetékes munkatársa segítséget nyújt. 

 
Az iskola diákjai évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést szervezhetnek. Rendkívüli diákközgyűlés 
hívhatnak össze a tanulók 51%-nak kérelme esetén. Ennek tartalmi előkészítés, megszervezése, lebonyo-
lítása, állásfoglalás a diákönkormányzat feladata. 

A diákközgyűlés összehívását az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév 
helyi rendjében meghatározottak szerint. 

A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell 
hozni. 

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. 

 
2.28. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 

 
Intézményünk kötelessége közvetlen és közvetett partnereit tájékoztatni, a kommunikációs csatornákat 
kiépíteni és működtetni. A partnerek elvárásai és véleménye jelentősen befolyásolják az intézmény 
munkáját.  
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Az informálandók köre:  
 nevelőtestület 
 szakmai munkaközösségek 
 tanulók 
 szülők 
 fenntartó 
 egyéb partner 

 
Az intézményvezetőség és a nevelőtestület együttműködése: 
A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az intézményvezető segítségével a 
megbízott pedagógusvezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.  
Az együttműködés fórumai:  

 az iskolavezetőség ülései,  
 a különböző értekezletek,  
 megbeszélések,  
 stb.  

Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.  
Az intézményvezetőség az aktuális feladatokról a tanáriban elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli 
tájékoztatókon (email) keresztül értesíti a nevelőket.  
Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés dön-
téseiről, határozatairól,  

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az intéz-
ményvezetőség, az iskolavezetőség felé.  

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri 
vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az intézményvezetőséggel, az szülői 
szervezettel.  
 
A szakmai munkaközösségek együttműködése: 
Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.  
A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt közös 
megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a szakmai munka 
alábbi területeire:  

 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,  
 iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  
 iskolán kívüli továbbképzések,  
 a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.  

A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják egymást a 
munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, 
értékelések eredményeiről. 
 
Kommunikáció a tanulókkal: 
Osztályfőnöki óra 

Ismerteti az órarendet, házirendet, munkavédelmi szabályokat. Az osztályfőnök programokat 
tervez, aktuális problémákat kezel.  

Szaktárgyi óra 
Közli a témazárók, mérések témáját.  

Iskolagyűlés 
Aktuális feladatokat, problémákat kezel, versenyeredményeket hirdet.  

DÖK-gyűlés 
A tanulói jogokat és azok érvényesítését tekinti át. Diákprogramokat, rendezvényeket szervez.  
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Faliújság, iskolarádió 
Diákprogramok, események, rendezvények, tudnivalóit, osztályok közötti versenyek eredményeit 
közli. 

 
A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje: 
A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik.  
A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon.  
A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  
A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán kívüli – alábbi 
területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában:  

 a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.);  
 tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer;  
 sportélet;  
 túrák, kirándulások szervezése;  
 kulturális, szabadidős programok szervezése;  
 a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap).  

Ezekben a kérdésekben a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves 
munkatervének összeállítása előtt az intézményvezetőnek ki kell kérnie.  
A tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákönkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal 
élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az intézményvezető felé.  
A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:  

 az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek 
elfogadása előtt,  

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  
 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  
 a házirend elfogadása előtt.  

A diákönkormányzatot az iskola intézményvezetőségével, a nevelőtestülettel, illetve más külső 
szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a diákönkormányzat 
iskolai vezetőségének diákvezetője (elnöke) vagy a diákönkormányzatot segítő nagykorú személy 
képviseli.  
Az iskolában iskolai vezetőség működik, mely az iskolai élet egészére kiterjedő döntés előkészítő, 
véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskola vezetőségének teljes jogú tagja az iskolai 
diákönkormányzat tanár képviselője.  
 
Kommunikáció a szülőkkel: 
 
Szülői szervezet 
Tervezi az iskolaéves munkáját, megállapodásokat köt, célokat, feladatokat tűz ki, majd értékeli is azt. 

A szülői szervezet az iskola közösségeivel az szülői szervezet teljes jogú tagjain és a meghívottakon 
keresztül tartja egymással a kapcsolatot.  

Az szülői szervezet tagjai rendszeres időközönként – évente legalább 1 alkalommal – kötelesek 
tájékoztatni az általuk képviselteket az szülői szervezet tevékenységéről, valamint kötelesek az általuk 
képviseltek kérdéseit, véleményét, javaslatait az szülői szervezet felé továbbítani.  
A szülői szervezet ülésein állandó meghívottként az alábbi személyek vehetnek részt:  

 az iskola intézményvezetője, intézményvezető-helyettese,  
 DÖK segítő tanár,  
 szülői munkaközösség tagjai, 
 szülői szervezet választott képviselői  

 
Az intézményi tanács tagjai 
Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola intézményvezetője 
rendszeresen – évente legalább 2 alkalommal – köteles tájékoztatni az szülői szervezetet.  
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A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:  
Egyéni megbeszélések 

Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmányi 
eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; valamint az együttes, 
összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus között. 

 
Családlátogatás  

Feladata a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a 
gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 

 
Szülői értekezlet 

Feladata az osztály éves munkájának megtervezése. Megállapodásokat köt, célokat, feladatokat 
tűz ki, majd értékeli azt. A szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 
a szülők tájékoztatása: 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 
 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 
 a helyi tanterv követelményeiről, 
 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 
 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 
 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 
 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, 

A szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola 
intézményvezetősége felé. 

 
Fogadóóra 

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló 
egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, 
egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) A szülők egyénileg 
informálódnak gyermekük magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmenetelésről.  

 
Nyílt tanítási nap 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, 
ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az 
osztályközösség iskolai életéről. 

 
Írásbeli tájékoztató.  

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 
eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról. 

 
 
Ellenőrző/e-ellenőrző 

Informál a tantárgyi érdemjegyekről, félévi bizonyítványról, dicséretekről, elmarasztalásokról. 
Tartalmazza a meghívókat az iskola/osztály rendezvényeire, szülői értekezletekre, fogadó órákra.  

 
Telefon 

Aktuális információkat közölhet a tanulóról. Személyes találkozók időpontjának egyeztetését 
szolgálja.  

 
Üzenő füzet, levél, email, honlap 

Aktuális eseményekről, információkról ad hírt. 
 
Felszólítás 

Az iskola küldi a tanuló igazolatlan hiányzása esetén. 
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Bizonyítvány 
A tanuló tanév végi eredményét tartalmazza. 

 
A nevelők és a szülők együttműködése: 

 A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 
évenként határozza meg.  

 A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosí-
tott – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 
képviselőik, tisztségviselők útján az iskola intézményvezetőségéhez, az adott ügyben érintett 
gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz, az szülői szervezethez 
fordulhatnak.  

 A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve válasz-
tott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola intézményvezetőségével, nevelőtestü-
letével, az szülői szervezetkel.  

 A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési szabályza-
táról, illetve házirendjéről telefonon előre egyeztetett időpontban az iskolában kérhetnek tájé-
koztatást. Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házi-
rendjének előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola 
alkalmazottainak) joga van megismernie.  

 A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy példánya 
megtalálható az iskola könyvtárában és az intézményvezetői irodában, illetve megtekinthető az 
iskola honlapján.  

 
Kommunikáció a fenntartóval és a működtetővel: 
Információs anyagok átadása 

Munkaterv, munkaerő gazdálkodás, tantárgyfelosztás, félévi és év végi beszámolók stb. átadása. 
 
Tankerületi értekezletek 
 
Intézményvezetői értekezletek 

Tájékoztatást ad a helyi és országos szabályozásokról. 
Levél, email 

Tájékoztat a különféle szabályozásokról, elvégzendő feladatokról.  
Telefon 

Aktuális kérdések megbeszélése. 
 
Kommunikáció az intézményi tanáccsal 
Az intézményvezető félévente egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az intézményi ta-
nácsnak. 

Az intézményi tanács tagjai meghívottként részt vesznek a szülői szervezet ülésein és gyakorolják tör-
vényi kötelességeiket, illetve jogaikat. 
 
Kommunikáció egyéb partnerekkel: 

 Az iskola alapítványa 
 Óvodák 

 
Információs anyagok átadása. Tájékoztatás különböző iskolai programokról. Megbeszélések, meg-
hívások. Szülői értekezletek tartása.  

 Iskolák 
 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézménye 
 Bárka, Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

 
Aktuális problémák megbeszélése. Problémák feltárása, segítség keresése. 
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 Szent László Gimnázium, középiskolák 

Aktuális kérdések megbeszélés, beiskolázási lehetőségek. 
 

 Tébláb Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Az éves munkaterv összeállítása 
 

 Újhegyi Uszoda 
Az éves munkaterv összeállítása 
 

 Művelődési intézmények 
 Egészségügyi intézmények 

A tanulók egészségügyi iratainak átadása, orvosi vizsgálatok ütemezése. 
 

 Egyházak 
Hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatos ügyek 

 
2.29. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 
Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák letételére kerülhet sor. 
 osztályozó vizsga, 
 pótló vizsga, 
 javítóvizsga 
 különbözeti vizsga 
 
Osztályozó vizsgát köteles tenni a félévi és a tanév végi osztályzatának megállapításához az a tanuló, 
aki 
 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 
 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, vagy az 

előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, valamint akinek 
  egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát 

meghaladja, és emiatt teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető és a 
nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

 egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási 
órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt teljesítménye tanítási év közben nem volt érdem-
jeggyel értékelhető és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

 

Az osztályozóvizsgákra vonatkozó részletes szabályozást, valamint a tantárgyankénti és évfolyamonkénti 
követelményeket az iskola házirendje tartalmazza. 

Pótló vizsgát tehet az a tanuló, aki valamely vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy 
a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, és ezt igazolja. 

Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztály-
zatot kap. 
Különbözeti vizsga: 
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az 
intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti 
vizsgát tennie a tanulónak, amelyet intézményünkben a továbbhaladáshoz szükséges követelményszintű 
évfolyamnál alacsonyabb évfolyamon teljesített, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres 
továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamba lépésnek. A különbözeti vizsgák időpontját az 
intézményvezető határozza meg . A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során 
mindig egyedileg kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a vizsgára jelentkező tanuló 
ügyében. 
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A tanulmányok alatti vizsgákon a tanulóknak az alábbi módon kell számot adniuk tudásukról: 

 

ALSÓ TAGOZAT 
 

Magyar nyelv írásbeli 
Magyar irodalom írásbeli és szóbeli 
Angol nyelv írásbeli és szóbeli 
Matematika írásbeli 
Etika szóbeli 
Környezetismeret írásbeli és szóbeli 
Informatika gyakorlati 
Rajz és vizuális kultúra gyakorlati 
Technika és életvitel gyakorlati és szóbeli 
Ének-zene gyakorlati és szóbeli 
Testnevelés gyakorlati 
Informatika gyakorlati 

 
 

FELSŐ TAGOZAT 
 

Magyar irodalom írásbeli és szóbeli 
Magyar nyelv írásbeli és szóbeli 
Matematika írásbeli és szóbeli 
Angol nyelv írásbeli és szóbeli 
Történelem és állampolgári ismeretek Írásbeli és szóbeli 
Etika szóbeli 
Természetismeret szóbeli 
Fizika írásbeli 
Kémia szóbeli 
Biológia írásbeli és szóbeli 
Földrajz Írásbeli és szóbeli 
Ének-zene szóbeli és gyakorlati 
Tánc és dráma gyakorlati vizsga 
Rajz és vizuális kultúra gyakorlati és szóbeli 
Informatika gyakorlati 
Technika és életvitel szóbeli és gyakorlati 
Testnevelés és sport gyakorlati 

 
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok sze-
rint szervezzük meg.  

 
2.30. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

Felvétel és átvétel szabályai 

A tanulók iskolánkba történő felvételét az iskola házirendje szabályozza. 
Az iskola helyi tanterve biztosítja az iskolaváltást szükség esetén különbözeti vizsgával vagy 

évfolyamismétléssel. 
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Másik iskolából érkező tanulók szülői kérésre folytathatják tanulmányaikat intézményünkben, abban 
az esetben, ha állandó lakóhelye, illetve tartózkodási helye az iskola körzetében található, és ha erre a 
tanulói létszám lehetőséget ad. 

Amennyiben a jelentkező lakóhelye nem az intézmény körzetében van, üres férőhely esetén az iskola 
vezetősége dönthet a felvételről. Az iskolaváltással járó beilleszkedés és felzárkózás időszakában 
esetenként külön egyéni foglalkozások szükségesek. 

Másik iskolából érkező tanulók átvételére tanévkezdés előtt és a tanév során is lehetőség van, ha az 
előírt osztálylétszám (2011. CXC.Tv. 4. melléklet) engedi, és a gyermek fogadásához a feltételek adottak. 

Az átvételi kérelem elbírálásánál figyelembe vett szempontok: 
 a kötelező beiskolázási körzetben érvényes lakóhely/lakcímkártya 
 a gyermekkel egy háztartásban élő tartósan beteg/fogyatékkal élő családtag 
 iskolánkkal jogviszonyban álló családtag 
 az iskola beiskolázási körzetébe tartozó szülői munkahely 
 az előző oktatási intézmény által kiállított dokumentumok (bizonyítvány, ellenőrző) 
 SNI tanuló esetén a Szakértői Bizottság Szakvéleménye, melyben az iskolát jelöli ki a gyermek ne-

velési-oktatási intézményeként 
 BTM-es tanuló esetén a szakvélemény – törekedve arra, hogy egy osztályban a BTM-es tanulók 

száma lehetőleg ne haladja meg az osztály létszám 10%-át  
 A tanuló előző oktatási intézményének tanterve (különös tekintettel a tanult nyelvre) 

Az átvétel minden alkalommal osztályfőnöki, vezetői, szülői (és lehetőség szerint gyermek) megbeszélés, 
valamint az iskola és az iskolai tanterv bemutatása után történik meg; az osztály létszámát, összetételét 
(benne a nemek arányát), struktúráját, valamint a felvehető gyermek személyiségét figyelembe véve. 
Körzeten kívüli lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező tanuló esetén az átvételt minden esetben ún. 
próbanapokon való részvétel is megelőzi. 

Kilépés iskolánk oktatási rendszeréből 

A tanulói jogviszony az Nkt. 53. §-a által leírt esetekben szűnik meg.  

Osztályok, csoport bontások kialakításának elvei 

Az iskolai osztályok kialakításánál a törvényben előírt létszámhatárokat, illetve átlaglétszámokat vesszük 
alapul. Az elsős osztályok kialakításánál a tanulók osztályba sorolásáról az iskolavezetőség dönt, a 
lehetőségeket szem előtt tartva figyelembe vesszük a szülők kéréseit. (Arányos osztálylétszámok, nemek 
megfelelő aránya, BTM-es, SNI-s, HHH-s gyermekek aránya) 

 
Csoportbontások 
A nyelvoktatás a 4. évfolyamon lép be, az oktatás csoportbontásban folyik. A bontás alapja a magyar 
nyelvtan tantárgy eddigi eredményessége, képesség szerinti bontása.  

A felső tagozaton a csoportbontás: 
 Angol nyelvből a tanulók teljesítménye szerint 
 Technika-informatika tárgyból a biztonságos, balesetmenetes munkavégzés, illetve a számítógép-

terem befogadó képessége teszi szükségessé. 
 Szaktárgyanként, ha szükséges, nívócsoportokat alakítunk ki 

 

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

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 
 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat. 
 ismerjék fel a vészhelyzeteket; 
 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 
 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 
 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 
 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 
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2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 
 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságok-

kal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 
 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit; 
 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 
3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében 
 támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó to-

vábbképzésen. 
 

4.  Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 
szolgálják: 
 a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: 

 
TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 
biológia  rovarcsípések 

 légúti akadály 
 artériás és ütőeres vérzés 
 komplex újraélesztés 

kémia  mérgezések 
 vegyszer okozta sérülések 
 savmarás 
 égési sérülések 
 forrázás 
 szénmonoxid mérgezés 

fizika  égési sérülések 
 forrázás 

testnevelés  magasból esés 
 

 az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási 
ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat 
felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi szol-
gálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente egy alkalommal az ötödik-
nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapisme-
retekkel kapcsolatosan. 

5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  
 évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó projekt-

nap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára. 
 

3. HELYI TANTERV 

3.1. A választott kerettanterv megnevezése 
 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú 

EMMI rendelet 1. mellékleteként kiadott kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 
(Ének A változat) 

 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú 
EMMI rendelet 1. mellékleteként kiadott Kerettanterv az általános iskola 5-8. 
évfolyamára 

(Magyar nyelv és irodalom A változat, Biológia-egészségtan A változat, Fizika A változat, Kémia A 
változat, Ének A változat) 



36 

 

3.2. A helyi tanterv tantárgyai, óraszámai 
 

Maximális óraszám 23 2 23 2 22 3 24 3 25 3 25 3 28 3 28 3 Éves óraszám 
 

Tantárgy/évfolyam 
1. évfo-

lyam 
2. évfo-

lyam 
3. évfo-

lyam 
4. évfo-

lyam 
5. évfo-

lyam 
6. évfo-

lyam 7. évfolyam 8. évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
                                                   
 

  K V K V K V K V K V K V K V K V                 
 

Magyar nyelv és irodalom 7 1 7 1 6 1,5 6 0,5 4   4   3 1 4   288 288 270 234 144 144 144 144 Magyar nyelv és irodalom 

Történelem és állampolgári 
ismeretek                 2   2   2   2   0 0 0 0 72 72 72 72 

Történelem és állampolgári 
ismeretek 

Angol nyelv**             2 1 3   3   3   3   0 0 0 108 108 108 108 108 Angol nyelv** 

Matematika 4 1 4 1 4 1 4   3 1 3 1 3 1 3 1 180 180 180 144 144 144 144 144 Matematika 

Informatika               1   1 1   1   1   0 0 0 36 36 36 36 36 Informatika 

Környezetismeret 1   1   1 0,5 1 0,5                 36 36 54 54 0 0 0 0 Környezetismeret 

Természetismeret                 2   2 1         0 0 0 0 72 108 0 0 Természetismeret 

Fizika                         2   1   0 0 0 0 0 0 72 36 Fizika 

Biológia                         2   1 1 0 0 0 0 0 0 72 72 Biológia 

Kémia                         1 0,5 2   0 0 0 0 0 0 54 72 Kémia 

Földrajz                         1 0,5 2   0 0 0 0 0 0 54 72 Földrajz 

Ének-zene 2   2   2   2   1   1   1   1   72 72 72 72 36 36 36 36 Ének-zene 

Rajz 2   2   2   2   1   1   1   1   72 72 72 72 36 36 36 36 Rajz 

Technika-életvitel 1   1   1   1   1 1 1   1     1 36 36 36 36 72 36 36 36 Technika-életvitel 

Testnevelés és sportés úszás* 5   5   5   5   5   5   5   5   180 180 180 180 180 180 180 180 Testnevelés és sportés úszás* 

Osztályfőnöki                 1   1   1   1   0 0 0 0 36 36 36 36 Osztályfőnöki 

Tantervi modulok:                                 0 0 0 0 0 0 0 0 Tantervi modulok: 

Tánc és dráma                 1     1         0 0 0 0 36 36 0 0 Tánc és dráma 

Erkölcstan 1   1   1   1   1   1   1   1   36 36 36 36 36 36 36 36 Erkölcstan 

Tanórák száma összesen: 23,0 2,0 23,0 2,0 22,0 3,0 24,0 3,0 25,0 3,0 25,0 3,0 28,0 3,0 28,0 3,0 
         Az osztály tanulóinak heti 

óraszáma: 25,0   25,0   25,0   27,0   28,0   28,0   31,0   31,0   
         Csoportbontás:                                 

         Angol             2 1 3   3 1 3   3   
         Technika-életvitel                 1   1   1     1 
         Informatika               1 0,5 0,5 1   1   1   

         Tantárgy                                 
         Csoportbontás összesen: 0 0 0 0 0 0 2,0 2,0 4,5 0,5 5,0 1,0 5,0 0,0 4,0 1,0 

         Tehetséggondozás, fejlesz-
tés heti órakerete 2   2   2   2   2   2   2   2   
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3.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 
elvei 

 
A pedagógusok tankönyvválasztás során kötelesek a tankönyvlistán szereplő könyvek közül a tar-
tós tankönyveket előnyben részesíteni. 
A választás során a tankönyvek tömegére is tekintettel kell lenni, hogy majd az adott napi óra-
rendben az alsó tagozaton a 3 kg-ot ne lépjék túl. 
Az ingyenes tankönyvellátást az az állami normatíva felhasználásával és az iskolai könyvtárból 
tankönyvkölcsönzéssel, használt tankönyv biztosításával, kívánjuk megoldani.  
A tankönyvválasztás során tiszteletben tartjuk a pedagógusok szakmai önállóságát és hozzáértését, 
de mindenkitől elvárjuk a maximális együttműködést, a határidők lehetőség szerinti betartását, a 
mérsékletesség és kollegialitás figyelembe vételét.  

 

3.4. A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes 
szabályai 

 

Pedagógiai feladatok 

1. Erkölcsi nevelés 
2. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
4. Önismeret és társas kultúra fejlesztése 
5. Családi életre nevelés 
6. Testi és lelki egészségre nevelés  
7. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
8. Fenntarthatóság, környezettudatosság 
9. Pályaorientáció  
10. Gazdasági és pénzügyi nevelés  
11. Médiatudatosságra nevelés  
12. Tanulás tanítása 

Általánosságban jellemző, hogy a pedagógiai feladatok megvalósítása nem korlátozódik az iskolai élet 
egy-egy színterére, hanem folyamatosan jelen van az oktatás-nevelés minden mozzanatában. A tanítási 
órákon feldolgozott tananyag feldolgozása során, a tanítási szünetekben lezajló interakciók közben, vagy 
az iskolában és az iskolán kívül megvalósuló programok (pl. ünnepélyek, kulturális vagy sportprogramok, 
kirándulások és egyéb szabadidős foglalkozások stb.) kapcsán a pedagógusok sokféle módszerrel tudják 
elősegíteni a tanulók fejlődését a NAT-ban meghatározott területeken. Ebből következően az egyes 
területekre meghatározott megvalósítási szabályok nem fedhetik le a rendelkezésünkre álló összes 
lehetőséget. 

Az egyes területek különböző mértékű hangsúllyal jelennek a tanulók korából következően az egyes 
osztályfokokon és mindig az életkori sajátosságukhoz igazított mélységben szánnak időt a pedagógusok 
a fentiek megvalósítására. 
 

Erkölcsi nevelés 

Az iskola az erkölcsi nevelés második legfontosabb színtere a család után. 
Az erkölcsi nevelés áthatja az iskolai élet minden részét, hisz a közösségben való eligazodás, az 
egymáshoz való alkalmazkodás, az iskola szabályok betartásának elvárása sok erkölcsi kérdést vet 
fel.  
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A megvalósítás 
színterei 

A megvalósítás módszerei Elvárt eredmény 

etika vagy hit- és 
erkölcstan óra 

szövegfeldolgozás, 
beszélgetés 
drámajátékok,  
szituációs játékok 
filmfeldolgozás 

 
Fejlődik a tanulók erkölcsi 
érzéke, a külső elvárások 
saját belső elvárásaikká 
alakulnak. 

magyar óra szövegfeldolgozás, 
beszélgetés 

 

osztályfőnöki óra filmfeldolgozás, 
szövegfeldolgozás, 
beszélgetés, játékok 

 

a mindennapi iskolai 
élet 

beszélgetés, tanácsadás, 
problémafelvetés, 
példamutatás, fegyelmi 
problémák megoldásának 
keresése stb. 

 

 
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A megvalósítás színterei A megvalósítás módszerei Elvárt eredmény 

etika óra szövegfeldolgozás, 
beszélgetés 
drámajátékok, szituációs 
játékok 
filmfeldolgozás 

A tanulók megismerik 
hazánk épített és természeti 
értékeit, a magyarság 
történetét és történelmének 
legfontosabb eseményeit. 
Megismerik híres magyar 
emberek tetteit, akikre 
büszkék lehetnek. Nemzeti 
ünnepeink jelentését 
ismerik, érzik ezek 
fontosságát.  

magyar és történelem órák verselemzések, történelmi 
olvasmányok, 
forráselemzések, híres 
magyarok életének, 
tetteinek megismertetése 

 

nemzeti ünnepek, 
megemlékezések 

ünnepi műsorok interaktív 
megvalósítása, 
beszélgetések az ünnepek 
jelentőségéről tanulók 
életkori sajátosságaihoz 
igazodva, ünnepi dekorációk 
készítése 

 

Múzeumi Nap múzeumlátogatás, nemzeti 
értékeink megismertetése 

 

kirándulások, erdei iskola nemzeti értékeink, kiemelt 
turisztikai látványosságok 
megismertetése,  
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Állampolgárságra, demokráciára nevelés  

A megvalósítás színterei A megvalósítás módszerei Elvárt eredmény 

történelem órák a tananyag feldolgozása A tanulók legyenek 
tisztában a jogaikkal és 
kötelességeikkel, ismerjék 
meg az iskola Házirendjét. 
Ismerjék meg jogaik 
gyakorlásának 
lehetőségeit és módjait, 
és szükség esetén éljenek 
is ezzel.  

osztályfőnöki órák az iskolai Házirend 
elemzése 

 

diákönkormányzat 
működése 

diákönkormányzati 
képviselő választása, 
részvételi lehetőség a 
diákönkormányzat 
működésében, választási 
és választhatósági jog 
gyakorlása 
véleményalkotás 

 

tanulói elégedettségmérés véleményalkotás jogának 
gyakorlása 

 

 
Önismeret és társas kultúra fejlesztése 

A megvalósítás színterei A megvalósítás módszerei Elvárt eredmény 

tanítási órákon csoport vagy páros munka  

osztályközösségben 
végzett tevékenységek 
az iskolán belül 

az osztály tagjainak 
részvételével megvalósított 
programok pl. Farsangi 
projekt, Kada Színház, Ki tud 
többet a Kadáról? stb. 

 
A tanulókban alakuljon ki helyes 
kép önmagukról, ismerjék 
erősségeiket és törekedjenek 
esetleges hiányosságaik 
javítására. Igyekezzenek 
önmagukhoz képest a legjobb 
teljesítményt nyújtani és 
megtalálni azt a területet, 
amelyben jó teljesítményre 
képesek. Tudjanak 
együttműködni egymással és 
pedagógusaikkal célok elérése 
érdekében kisebb és nagyobb 
közösségekben egyaránt. 
Forduljanak tisztelettel és 
érdeklődéssel egymás felé. 
Képesek legyenek felismerni és 
értékelni egymás jó 
tulajdonságait és segíteni 
egymást a fejlődésben. 

 problémák felvetése és  
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osztályfőnöki órák törekvések a megoldásukra 
(beszélgetés, szituációs 
játékok) 

iskolán kívüli programok társas kultúra fejlesztési 
lehetőségének és a 
közösség fejlesztés 
lehetőségének kihasználása 
az iskolán kívüli programok 
során (játékok, 
beszélgetések, 
problémafeltárás stb.) 

 

iskolapszichológusi 
foglalkozás 

egyéni vagy csoportos 
foglalkozás igénybevétele 

 

szakkörök, 
sportfoglalkozások, 
iskolai versenyek 

tehetséggondozás, 
versenyekre felkészítés 

 

 
Családi életre nevelés 

A megvalósítás színterei A megvalósítás módszerei Elvárt eredmény 

környezetismeret, 
természetismeret, biológia 
órák 
technika-és életvitel óra 
magyar óra 

tananyag megismertetése, 
tananyaghoz kapcsolódó 
beszélgetések 
háztartási tevékenységek 

 
A tanulók legyenek 
tisztában a családi 
szerepekkel, a család, 
mint segítő, összetartó 
erő fontosságával. 

etika és osztályfőnöki órák 
 

a témakörhöz kapcsolódó 
témák felvetése, 
beszélgetés, a csalási 
szerepekről stb. 

 

iskolapszichológus által 
tartott foglalkozások 

csoportos vagy egyéni 
foglalkozások megtartása a 
témakörben 

 

 
Testi és lelki egészségre nevelés 

Iskolánk helyi tanterve részletesen tartalmazza egészségnevelési elveinket és feladatainkat. 

  

A megvalósítás színterei A megvalósítás módszerei Elvárt eredmény 

környezetismeret, 
természetismeret, biológia 
órák egész napos iskola-
iskolaotthonos napirend 
tevékenységei 
délutáni foglalkozások 
tevékenységei 

a tananyag feldolgozása 
egyéni kérdések 
megválaszolása, útmutatás a 
tanulók számára 

 Tanulóinkban alakuljon ki az 
egészséges életmód iránti 
igény. Tudjanak dönteni 
arról, hogy az egészségük 
érdekében mik a helyes és a 
helytelen szokások. 
Legyenek tisztában az 
egészségkárosító dolgok 
fogyasztásának/ 
használatának 
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következményeivel.  
Váljon igényükké a 
rendszeres testmozgás és 
használják ki azokat a 
lehetőségeket, amiket az 
iskola nyújtani tud. 

etika, osztályfőnöki órák a témakörhöz kapcsolódó 
kérdés-probléma felvetések, 

Legyenek azzal is tisztában, 
hogy ha érzelmi-lelki 
problémájuk van, akkor 
kihez fordulhatnak 
segítségért és ezt szükség 
szerint tegyék is meg. 

testnevelés órák a sport szeretetére nevelés  

tanórán kívüli alkalmak, 
helyzetek 

osztályfőnökök, tanítók 
segítségnyújtása a felmerült 
problémák esetén akár küldő 
szakemberek bevonásával is 

 

 
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A megvalósítás színterei A megvalósítás módszerei Elvárt eredmény 

etika, osztályfőnöki órák témakörhöz kapcsolódó 
beszélgetések 

 
A tanulók tapasztalják meg, 
hogy számíthatnak egymásra 
és törekedjenek arra, hogy 
ez kölcsönös legyen. 
Tapasztalják meg, hogy 
milyen érzés önzetlenül 
segíteni és ezzel örömöt 
okozni másoknak. 

az egész iskolai tartózkodás 
alatt 

az iskola fiatalabb tanulóira 
való odafigyelés, segítésük 

 

közösségi szolgálat együttműködési szerződést 
kötöttünk számos 
középiskolával: szívesen 
fogadjuk egykori diákjainkat 
közösségi szolgálatra 

 

tanórák a tananyag feldolgozása 
tanuló kiselőadások 
formájában elvárás: a 
tananyag elsajátításához 
megfelelő „minőségű” 
segítséget nyújtson a 
kiselőadás 

 

tanulópárok kialakítása a tanulópárok felelősek 
azért, hogy valamely tag 
hiányzásakor gondoskodjon 
a házi feladat és lehetőség 
szerint az órai anyag 
eljuttatásáról a másik tagnak 
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műsorok előadása a 
szomszédos óvodákban, vagy 
meghívásra idősek 
otthonában 

műsorkészítés, gyakorlás és 
előadás 

 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság  

Iskolánk helyi tanterve részletesen tartalmazza környezeti nevelési elveinket és feladatainkat. 

 

A megvalósítás színterei A megvalósítás módszerei Elvárt eredmény 

Föld napja kerületi akció az iskola környezetének 
takarítása, hulladékgyűjtés 

 
 
A tanulókban kialakul az 
igény a környezetükre való 
odafigyelésre. Szokásukká 
válik a hulladék szelektív 
gyűjtése. 

iskolaszépítő program tanulók bevonása az 
osztálytermi és iskolai 
dekorációk megvalósításába 

Kialakul az igény bennük az 
energiával –és a vízzel való 
takarékoskodásra. 

szelektív hulladékgyűjtés az iskolában szelektív papír- 
és műanyagpalack gyűjtés 
folyik 

 

környezetismeret, 
természetismeret, 
biológiaórák 

a tananyag feldolgozása 
során 
nagy hangsúly helyezése a 
környezeti nevelés iskola 
elveire 

 

Iskolai életük során 
folyamatosan 

áram – és víztakarékosságra 
való törekvés személyes 
példaadással a pedagógusok 
részéről 
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Pályaorientáció  

A megvalósítás színterei A megvalósítás módszerei Elvárt eredmény 

pályaorientációs célra 
felhasznált tanítás nélküli 
munkanap 

látogatás az OMÉK-on, 
gyárlátogatások, 
pályaválasztási kiállítások 
megtekintése, tanulók 
megismertetése különböző 
szakmákkal (bemutatók, 
beszélgetések, előadások 
stb.) 

A tanulók ismerkedjenek 
minél több szakmával, 
legyenek tisztában azzal, 
hogy ezekhez milyen 
irányban kell továbbtanulni. 
Tudják reálisan látni, hogy 
milyen irányban vannak 
lehetőségeik a 
továbbtanulásra. 
Ugyanakkor legyenek azzal is 
tisztában, hogy az 
élethosszig való tanulás 
lehetősége számukra is 
adott, így életük során 
tudnak pályát változtatni, ha 
szeretnének. A 
pályaválasztásban 
bizonytalan tanulókat 
hatékonyan segíteni tudjuk a 
döntésük meghozatalában.  

osztályfőnöki órák pályaválasztással kapcsolatos 
témák feldolgozása 

 

iskolapszichológusi 
előadások 

pályaválasztás segítő 
beszélgetések, előadások 

 

külsős előadók meghívása pályaválasztási tanácsadás  

egykori diákok tájékoztatói középiskolák bemutatása-
előadások 

 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A megvalósítás színterei A megvalósítás módszerei Elvárt eredmény 

matematika órák szöveges feladatok 
feldolgozása, negatív számok 
(adósság- vagyon) 
adatgyűjtések, grafikonok 
értelmezése, kompetencia 
alapú feladatok megoldása 

A tanulók találkozzanak 
minél több virtuális 
pénzügyekkel összefüggő 
problémával . A tanulók 
életkoruknak megfelelően 
találkozzanak valós 
helyzetekben is 
pénzforgalommal. helyesen 
el tudják dönteni, hogy a 
szükségleteiknek 
megfelelően mire és mennyit 
költsenek. (Mi mennyit ér? 
Mire mennyit érdemes 
költeni?) 

technika és életvitel óra tananyag feldolgozása során  

Bolhapiac a „kereskedelem” gyakorlása  
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kirándulások, erdei iskola, 
táborok 

önálló, de kontrollált 
vásárlások 

 

 

Médiatudatosságra nevelés 

A megvalósítás színterei A megvalósítás módszerei Elvárt eredmény 

Informatika órák  a biztonságos internetezés 
szabályainak megtanítása 
és gyakorlása, megbízható 
információforrások 
bemutatása 

Tanulóink tudatosan 
választanak megbízható 
információforrásokat, és 
ezekből tájékozódnak. 
Az internet használatot 
tudatosan végzik, és nagy 
hangsúlyt fektetnek a 
biztonságra. Kerülik az internet 
adta lehetőségek mások 
rovására történő alkalmazását. 

Internethasználat okosan-
cyberbuilling felvilágosító 
előadások külső 
szakemberek bevonásával 

előadások, interaktív 
foglalkozások 

 

 

Tanulás tanítása 

A megvalósítás színterei A megvalósítás módszerei Elvárt eredmény 

minden tanítási óra tanulási módszerek 
megismertetése, 
megtanítása. 
tananyagfeldolgozás 
változatos módszerekkel, 
lényegkiemelés, 
vázlatkészítés, jegyzetelés 
stb. 

 
 
Tanulóink képessé váljanak az 
önálló tanulásra, a tananyag 
lényegi elemeinek kiemelésére 
és önálló tanulásuk 
hatékonyságának növelése 
érdekében tudják alkalmazni a 
megtanított tanulási 
módszereket, stratégiákat. 

délutáni tanulás tanulási módszerek 
tanítása, alkalmazása, 
gyakorlása 

 

 

3.5. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 
Az iskola a mindennapos testnevelést az Nkt. 27.§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint 
szervezi meg. 

 
3.6. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai 
A szülők az intézménybe való beiratkozás előtt tájékozódhatnak az iskola által kialakított tantárgyi 
órakeretről, amely tartalmazza a tanulandó tantárgyak megnevezését és óraszámát. Az iskola ezen 
felül a tanulók tantárgyválasztására nem biztosít lehetőséget.  
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3.7. A tanulók tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és érté-
kelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint a magatartás és szorgalom 
minősítésének elvei 

3.7.1. Az otthoni és délutáni irányított tanulás elvei, korlátai 

A gyermekek fejlesztésének fontos színtere a délutáni időszak. Az ekkor végzett tevékenységek 
kölcsönhatásban vannak a délelőtti és a családi életen belüli történésekkel, együttesen alakítva így a 
személyiséget.  

A házi feladat, mint irányított egyéni tanulás a tanítási-tanulási folyamatnak a tanítási órával 
egyenrangú része. A házi feladat a tanulás legitimizált módja. 

Ki kell alakítanunk a tanulókban a feladat-, és a kötelességtudatot, erősíteni a motivációt. 
Fejlesztenünk kell a tanulók koncentrálóképességét, és monotónia tűrését. Tudatosítani kell bennük, 
hogy az optimális tanulási idő egyénenként különböző, de ez függ attól is, hogy figyeltek-e, és aktívan 
dolgoztak-e a tanítási órán. Törekedjenek az egyéni tanulási stratégia kialakítására, s ebben mi is 
segítsük őket, mert a rögzítés mélységét és tartósságát befolyásolja, hogy a tanulás milyen módszerekkel 
történik.  

A kampányszerű tanulásról úgy szoktathatjuk le tanulóinkat, ha lehetőleg minden órára kapnak házi 
feladatot.  
 
Általános elvek 
Iskolánkban a házi feladat adásának célja a tantárgyi követelmények teljesítéséhez szükséges ismeretek 
elmélyítése, a tanultak emlékezetbe vésése, az ismeretek további gyakorlása, és bővítése. A házi 
feladatok legfontosabb funkciója tehát a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás 
(készség-, és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.  

A házi feladatok elősegítik a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett munkájáról, az 
iskolában folyó munkáról. 

Az otthoni, illetve délutáni felkészülést segítő házi feladatok típusai: 
 szóbeli tanulás, 
 írásbeli feladatmegoldás, prezentáció-készítés, 
 gyűjtő-, és kutatómunka a könyvtárban, az interneten, 
 rajzos vagy gyakorlati feladatmegoldás. 

Az otthoni felkészülést segítő feladatok meghatározásánál kiemelten kell kezelni a differenciáltan kijelölt 
feladat-meghatározás fontosságát. Indokolt egy „átlagos” képességű és felkészültségű tanuló napi, 
illetve heti terhelését figyelembe venni. Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek 
megoldására valamennyi tanuló képes.  

Nem adható olyan házi feladat, melynek előkészítése a tanítási órán nem történt meg, a házi feladat a 
tanórán megértett anyaghoz kapcsolódjon. 
 
A házi feladat korlátai, mennyiségének elvei  

 A házi feladatok meghatározásánál elsődleges szempont a rendszeresség. Inkább kisebb mennyi-
ségű, de tanóránkénti házi feladat adására kell törekedni a tanulók arányos terhelése érdekében. 
A házi feladat adásának gyakoriságát, illetve a ráfordítandó idő mennyiségét minden esetben a 
szaktanár határozza meg, odafigyelve arra, hogy a szóbeli és írásbeli házi feladat együttes men--
nyisége ne legyen túlzó (1-4. évfolyamon a következő tanítási napra az egyes tantárgyakból szó-
ban és írásban elvégzendő feladatok együttes mennyisége (átlagos teljesítményű tanuló eseté-
ben) ne haladja meg tantárgyanként a 15-20 percet, 5-8. évfolyamon a 30 percet). 

 A fogalmazások maximális hosszát a szaktanár határozza meg – ezzel is tekintetbe véve az életko-
ri sajátosságokat.  

 A hosszabb lélegzetű memoritereket, verseket részekre tagolva kell számon kérni. 
 Hétvégére, és tanítási szünetek idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi 

egyik óráról a másikra szokásos.  
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 A lehetőségek függvényében egyre inkább kapjon szerepet a számítógéppel segített tanulás, az 
internetes információgyűjtés-, és feldolgozás, illetve a számítógép segítségével elkészített otthoni 
munka. 

 
Legyen rendszeres a számonkérés, illetve az írásbeli házi feladat ellenőrzése, megbeszélése, javítása, 
értékelése, a hiányok pótlásának megkövetelése.  

Az otthoni, és a délután történő felkészülés és az órai munka elengedhetetlen része a megfelelő 
felszerelés, ezért a tanulók kötelesek ezeket magukkal hozni az iskolába, minden tantárgyhoz külön 
füzetet vezetni, és ügyelni annak rendezettségére, áttekinthetőségére.  

A tanév elején a szaktanár tájékoztatja a tanulókat a tárgyi követelményekről, az otthoni, illetve 
délutáni (szóbeli és írásbeli) felkészülés ellenőrzésének, értékelésének és minősítésének módszereiről, a 
szorgalmi munkák beszámításáról, illetve az írásbeli házi feladat hiányának szankcióiról. 

Ha a tanulók az iskola által szervezett programon vettek részt (versenyek, szabadidős programok), 
kérésükre a tanár másnap mentesítheti őket a program napján feladott szóbeli vagy írásbeli házi feladat 
alól.  

A kötelező olvasmányokról az előző tanév végén kapnak tájékoztatást a tanulók. 
Fontos nevelői feladat az önálló tanulás képességének kialakítása, fejlesztése, a tanulás megtanítása. 

Cél, hogy mindenki a képességeinek megfelelően teljesítsen, önmagához képest fejlődjön! 
 
Projektoktatás 
A projektoktatás egy önálló, alkotó munka pedagógusnak és gyermeknek egyaránt. Komplex témát 
dolgoz fel. A cél a kutatás, együttműködés. A pedagógus a háttérből irányít, facilitál. Tehát nem ő 
mondja meg, hogy a gyerekek hogyan oldják meg a feladatot. A tanulók előzetes ismereteik alapján új 
ismeretekkel, tapasztalattal önálló értelmezési keretbe helyezik tudásukat és bemutatható konstrukciót 
alakítanak ki.  
A projekt menete:  

 A téma megszületése 
 Inkubációs fázis (résztvevők kialakítása: tanár-diák; időtervezés; eszközök) 
 A projekt témájának kibontása, tervezés 
 A projekt megvalósítása 
 A prezentáció (közönség előtt) 
 Értékelési szakasz (önértékelés és szöveges tanári értékelés) 

Iskolánkban projektszerűen szerveződik az erdei iskola és a Kada Színház. Projektoktatásban valósul meg 
a Tudományok napja. 
 
Tudományok napja: 
A témaválasztást a diákok szeptemberben végzik. A fő témához résztémákat terveznek, amelyekhez 
csoportok alakulnak 5-8 osztályos tanulókból, két tanár felelőssel. Az operatív munkát, az időtervezést, a 
találkozókat a projektgazdák végzik. Az inkubációs időben a csoport tagjai ötleteket hoznak, terveznek, 
eszközlistát írnak. Utánajárnak a választott témának. Átgondolják a lehetséges prezentációkat.  

A tudományok napján történik a projekt megvalósítása és a prezentáció. Mindig az adott témának, 
helyzetnek megfelelően kiscsoportos, vagy nagy plénum előtti formában. A prezentációt értékelés 
követi, ahol kiemelik a sikereket. 

 
Erdei iskola  
Alternatív lehetőségként a kötelező anyag kiegészítéseként erdei iskolát szervezünk, amennyiben a 
szülők igénylik és a felmerülő költségeket az alapítványon keresztül vállalják. Az iskola keresi a költségek 
csökkentésének módját. Pályázatokkal, vagy egyéb más módon igyekszik támogatást szerezni. 

Iskolánk régi hagyománya az erdei iskola szervezése. Külön kidolgozott programmal dolgozik, mely 
kiegészíti a tanév során megszerzett ismereteket gyakorlati tapasztalatokkal. 
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3.8. Az iskolában folyó nevelő – oktató munka ellenőrzési és értékelési rendszere 

3.8.1. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Iskolánkban a tanulók teljesítményének értékelését, minősítését a 2011. évi CXC. törvény 54. §-a előírá-
sainak megfelelően végezzük. A tantervi követelményeknek való megfelelést a szaktanárok osztályza-
tokkal minősítik (1–5-ig). Emellett néhány tantárgyból a tanulók teljesítményét szintén szöveges értéke-
léssel értékeljük. 

A tantárgyi követelmények teljesítésének értékelése a pedagógus feladata – figyelembe véve a Köz-
nevelési törvény 54. § (4) bekezdését. 

A tanuló a tanév sikeres teljesítése esetén léphet magasabb osztályba. A tanulónak a tanév során 
szerzett tantárgyi érdemjegyek alapján, vagy a vizsgabizottság döntése értelmében meg kell felelnie a 
tantárgyi követelményeknek.  

Amennyiben a tanuló félévi és év végi átlaga eléri az 
 
1,71 eredményt – elégséges 
2,71 eredményt – közepes 
3,71 eredményt – jó 
4,71 eredményt – jeles év végi minősítést kell kapnia.  
 
Tantárgyi dicséretet és ezzel az adott tantárgyból kitűnő tantárgyi minősítést kaphat az a tanuló, akinek 
az adott tantárgyból az osztályzatainak átlaga eredménye eléri a 4.9 értéket. 
 
Ha a tanuló a tanév végén kitűnő minősítésű bizonyítványa mellett, alsó tagozaton 4 tantárgyból, felső 
tagozaton 3 tantárgyból kitűnő minősítést kapott, akkor nevelőtestületi dicséretben részesülhet. 
 
E szabályon kívül a tanulók minősítésének megállapításakor minden pedagógus a szakmai önállóságának 
megfelelően dönthet. 
 
A követelményeket az iskola helyi tanterve tartalmazza. 
A köznevelési törvény 54. §-ának (3) bekezdése értelmében: 

 az első évfolyamon félévkor és év végén, 
 második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni a tanuló teljesítményét. 

Második évfolyam év végén és a magasabb évfolyamokon az 1–5 számskála alapján minősítjük a 
tanulókat. 

Az adott tanévre a tanulmányi minimum követelményeket legalább elégséges minősítéssel kell 
teljesíteni. 

 A tanuló hiányzása miatt elmaradt témazáró dolgozatot a diák pótolni köteles.  
 Az értékelés – minősítés – kiterjedhet:  
 Az adott szaktárgy vonatkozó ismeretanyagának tudására/alkalmazására 
 A tanuló otthon/iskolában előírás szerint készített munkájára, házi feladatára 
 A tanulónak a tanórán nyújtott teljesítményére 
 A tantárgyi vagy tantárgyhoz kapcsolódó versenyeken produkált teljesítményére.  
 Az adott tárgyhoz kapcsolódó szorgalmi, gyűjtőmunkákra 
 A tanuló füzetvezetésének minőségére 

Azon tanulók esetében, akik Szakértői Bizottság illetve Szakértői Bizottság szakértői véleményével 
rendelkeznek a véleményben megfogalmazott javaslatokat figyelembe kell venni a gyermekek 
minősítésénél. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében még a 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet 
útmutatásait is alkalmazni kell. 
 

3.9. Az ismeretek számonkérésének és a tanulói teljesítmények ellenőrzésének követelményei  
és formái 

Az ismeretek számonkérésének és a tanulói teljesítmények ellenőrzésének formái: 
A következő tevékenységek/produktumok ellenőrizhetők és értékelhetők: 
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 Szóbeli vagy írásbeli felelet 
 Témazáró dolgozat 
 Negyedévi/Félévi/év végi felmérő 
 Felmérés/dolgozat 
 Röpdolgozat 
 Munkák külalakja 
 Füzetvezetés 
 Beszámoló 
 Gyakorlati feladat 
 Topográfiai ismeretek írásbeli vagy szóbeli bemutatása 
 Elkészített házi feladat, munkadarab, rajz, műszaki rajz, IT produktumok, portfólió  
 Irodalmi és zenei művek előadása 
 Elsajátított gyakorlatok bemutatása  
 Erőnléti tesztek  
 Bemutatott kísérletek, mérési feladatok 
 Projektmunka 
 Gyűjtőmunka 
 Szorgalmi feladat 
 Kisjegyek átlaga 
 Házi feladat 
 Házi dolgozat 
 Órai munka 
 Versenyfeladatok 
 Szódolgozat 
 Javítás 
 Fogalmazás 
 Helyesírás 
 Hangos olvasás 
 Szövegértés 
 Írás 
 Hozott osztályzatok 

 
A számonkérések és tanulói teljesítmények ellenőrzésének gyakoriságát és idejét a tanítók, tanárok 
módszertani szabadságuk jegyében dönthetik el. (A minimális mennyiségét a témazáró felmérők írásá-
nak tanévenként, szaktárgyanként az adott tárgy heti kötelező óraszámának megfelelően határozzuk 
meg.) 
 
Az iskolai beszámoltatás korlátai 
Amennyiben egy osztály tanulói kérik, egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot nem kell írniuk. Ki-
véve akkor, ha a dolgozat idő hiányában (félév, év vége) tovább nem halasztható.  
 

3.10. A tanulók értékelése  
A pedagógusok kötelesek értékelésüknél az alábbiakat betartani. 
Az egységes értékelés kialakítása végett megegyeztünk abban, hogy a feladatlapos témazáró dolgoza-
toknál elért pontszámokat a következő százalékos kulcs alapján váltjuk át osztályzatokká: 
 
2–3. évfolyamon 

Elégtelen 0% – 49% 
Elégséges 50% – 65% 
Közepes 66% – 79% 
Jó 80% – 89% 
Jeles 90% – 100% 
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4. évfolyamon  
Elégtelen 0% – 40% 
Elégséges 41% – 55% 
Közepes 56% – 75% 
Jó 76% – 89% 
Jeles 90% – 100% 

 
Felső tagozaton 

Elégtelen 0% – 34% 
Elégséges 35% – 54% 
Közepes 55% – 74% 
Jó 75% – 89% 
Jeles 90% – 100% 

 
A minimum követelményekből összeállított dolgozatnál a százalékos ponthatárok változhatnak!  
Azoknak a tanulóknak az esetében, akik szakértői véleménnyel rendelkeznek a tanító, szaktanár a fenti 
százalékos kulcsoktól eltérhet, illetve nem kötelező alkalmaznia, ha a szakvélemény erre külön kitér, és 
egyéni elbírálást javasol. 

A pedagógus a számonkérések alkalmával személyre szabott feladatlapot használhat, többletidőt 
biztosíthat, és az írásbeli beszámolókat szóbeli felelettel válthatja fel. 

Fentieken kívül a tanulók munkájának értékelésekor, minősítésekor a pedagógusokat széleskörű sza-
badság illeti meg, ennek során kialakíthat egyedi módszereket, alkalmazhat sajátos értékelési, számon-
kérési technikákat, a félévi, év végi osztályzat meghatározásánál az érdemjegyeket akár eltérő súllyal is 
figyelembe veheti.  
 

3.11. Szöveges értékelés 
A szöveges értékelés alapelvei: 
Iskolánkban az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor minden tantárgyra 
kiterjedő szöveges értékeléssel értékeljük a tanulók teljesítményét.  
A szöveges értékelés lezárásaként tantárgyanként az alábbi megfogalmazási módok egyikével minősítjük 
a tanuló teljesítményét: 
 
A követelményeket 

 kiváló eredménnyel teljesítette 
 jeles eredménnyel teljesítette 
 jó eredménnyel teljesítette 
 közepes eredménnyel teljesítette 
 gyenge eredménnyel teljesítette 

vagy 
 Felzárkóztatásra szorul 

 
Kiváló eredményű minősítést kaphat az a tanuló, aki az adott tantárgyból kiválóan teljesített, a tanórá-
kon aktívan vesz részt, gyakran végez gyűjtőmunkát, tanulmányi versenyeken rendszeresen részt vesz, 
rendszeresen többletfeladatokat vállal. 

Jeles eredményű minősítést kaphat az a tanuló, aki adott tantárgyból többnyire kiválóan teljesít. 

Jó eredményű minősítést kaphat az a tanuló, aki a tantárgyi követelményeket jó eredménnyel teljesítette. 

Közepes eredményű minősítést kaphat az a tanuló, aki a tantárgyi követelményeknek megfelelt. 

Gyenge eredményű minősítést kaphat az a tanuló, aki a tantárgy minimumkövetelményeit teljesítette. 
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Felzárkóztatásra szorul minősítést az a tanuló kaphat, aki nem teljesítette a tantárgyi minimum köve-
telményeket. 

 
A szöveges értékelés funkciói:  

 Helyzetfeltárás, visszajelzés, kiderülnek belőle a gyermek erősségei és gyengeségei, megfogalma-
zása révén ösztönző hatású.  

 A szöveges értékelésben a pedagógus megfogalmazza, hogy milyen értékű a tanuló fejlődése 
önmagához képest, a tantervi követelmények alapján. 

 Az ellenőrzés és értékelés visszajelzési rendszer, információkat szolgáltat, megerősítő szerepű 
emellett tárgyszerű, rámutat a hiányosságokra is. Az értékelés rendszeres. 

 Ahol és ameddig csak lehet, a gyermek változásait saját korábbi szintjéhez viszonyítja a pedagó-
gus. Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy bizonyos pontokon a gyermek és a szülő információt kap-
jon a tanároktól arról is, hogy a gyermek életkorának megfelelő kerettanterv szerinti követelmé-
nyekkel mérve milyen a tudása. 

 A pedagógus a tanuló értékelésénél figyelembe veszi az SNI - s és BTM - es gyermekek szakvéle-
ményében megfogalmazott ajánlásokat, előírásokat.  

 A szöveges értékelés mindig személyre szóló legyen! 
 Az értékelés elkészítésekor a pedagógus odafigyel a gyermek önértékelésére. 
 Az értékelés legyen annak számára érthető, akinek szól (szülő, gyermek)! 
 Figyelembe kell venni a gyermek és a szülő értékeléssel kapcsolatos megjegyzéseit, meglátásait! 

 
A szöveges értékelés tartalma: 
A tantestület által megírt, segítő szempontrendszerek figyelembe vételével történő jellemzés. 

 A szöveges értékelésben a pedagógus megfogalmazza, hogy milyen mértékű a tanuló fejlődése a 
tantervi követelmények alapján, önmagához képest. 

 Felsorolja, hogy a gyermek milyen ismereteket sajátított el, és hogy mely területeken vannak 
még hiányosságai. 

 Feltárja a tanuló képességeinek, készségeinek fejlődését (pl.: figyelem, megfigyelő képesség, kre-
ativitás, stb.) 

 Tájékoztatást ad a tanuló tantárgyhoz fűződő viszonyáról (pl.: érdeklődés, aktivitás, szorgalom, 
kitartás, stb.) 

 Kitér a tanuló szociális kapcsolatainak alakulására (pl.: viselkedés, együttműködés, vitakészség, 
stb.) 

 Megfogalmazza, hogy milyen a gyermek feladatvégzése a különböző helyzetekben, munkafor-
mákban (pl.: önállóság, önellenőrzés, feladattudat, munkamegosztás, szervezés, alkalmazkodás 
stb.) 

 Irányt mutat a továbbfejlődéshez. 
 
Az értékelés szempontjai: 

 Tanórai munka 
 A tanulók teljesítménye és előrehaladása 
 Munkafegyelem 
 Versenyeredmények 
 Konstruktív hozzáállás az iskolai feladatokhoz 
 Kapcsolatkialakítás képessége (tanárokkal, diáktársakkal, szülőkkel, a technikai dolgozókkal) 
 A felelősség vállalása – viselése 
 Az iskolai rendszabályok tiszteletben tartása 
 Általános emberi értékek tiszteletben tartása 
 Egyes évfolyamokon tanítói csoportok dolgozzák ki – a tantervi követelmények tükrében – a rész-

letes szempontokat. 
 

Az értékelés dokumentálása: 
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 Az értékelés dokumentálása az e-naplóba, bizonyítványba, tájékoztató füzetbe a Köznevelési tör-
vénynek megfelelően történik. 

 A témazáró dolgozatokat, felméréseket százalékosan is értékeljük. A pedagógus szabadsága lehe-
tővé teszi, hogy év közben egyéb értékelési dokumentumokat alkalmazhat, a fenn felsorolt alap-
elvekhez igazodva. 
 

A szöveges értékelés alkalmai és módjai 
 A szöveges értékelés lehet szóbeli és írásbeli. 
 A szóbeli szöveges értékelést mindennapos gyakorlatként alkalmazzuk, ügyelve arra, hogy az ér-

tékelő megjegyzés ne a személyiséget, hanem a konkrét tevékenységet, cselekvést, viselkedést 
minősítse, pozitív és előremutató legyen, írásbeli szöveges értékelést negyed, fél és éves viszony-
latban adunk. 

 A negyed- és háromnegyed éves értékelést, a tantárgyi minimumot nem teljesítő tanulók szülei-
nek készítünk.  

 Naponta – szóban – tanuló és/vagy közösség előtt. 
 Időszakosan – szóban és/vagy írásban – tanuló és/vagy szülő és/vagy közösség előtt. 
 Évente (év végi) – első osztályban, írásban (bizonyítványban, hivatalos okmányokban) 
 Kiemelkedő teljesítmény – szóban és/vagy írásban – tanuló és/vagy szülő és/vagy közösség előtt. 
 Tanulmányi versenyen való részvétel – szóban és/vagy írásban – tanuló és/vagy szülő és/vagy kö-

zösség előtt. 
 Tanulmányi versenyen elért eredmény – szóban és/vagy írásban – tanuló és/vagy szülő és/vagy kö-

zösség előtt. 
 Negatív magatartás – szóban és/vagy írásban – tanuló és/vagy szülő és/vagy közösség előtt. 

 
Szöveges minősítés egyéb esetei: 
Iskolánkban az alábbi tantárgyakból szöveges minősítéssel értékeljük a tanulók teljesítményét félévkor 
és év végén: 

 Etika/Hit- és erkölcstan 
 Ember és társadalomismeret 
 Tánc- és dráma 
 Mozgókép-és médiaismeret 

A félévi és év végi értékeléskor az alábbi megfogalmazási módok egyikével minősítjük a tanuló teljesít-
ményét: 
 
A követelményeknek 

 Kiválóan megfelelt 
 Jól megfelelt 
 Megfelelt 
 Felzárkóztatásra szorul 

 
A fenti szöveges minősítési módot használjuk az osztályzatokkal és érdemjegyekkel való minősítés alól 
felmentett tanulók félévi és tanév végi értékelésekor is. 
 

3.12. A magatartás és szorgalom minősítésének elvei 
A magatartás és szorgalom jegyek értékelésére egységes rendszert dolgoztunk ki. 

 
A magatartás osztályzata kifejezi a közösséghez, annak tagjaihoz való viszonyt, az iskolai házirendben 
megfogalmazottak betartásának mértékét. A szorgalmi osztályzat kifejezi a tanulmányi munkához való 
viszonyt – az egyéni képességek figyelembe vételével. 
 
A magatartás minősítése: 

 Példás: ha a tanuló viselkedése példaértékű, fegyelmezett, kulturált, segítőkész. Diáktársai, szü-
lei, tanárai és más felnőtt iránt tiszteletet tanúsít. Tevékenyen részt vállal a közösségi feladatok 
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végrehajtásában. Az iskola házi rendjének és egyéb szabályzatainak előírásait következetesen 
megtartja. A tanév során igazolatlan hiányzása nincs. 

 Jó: ha a tanuló a fenti követelményeknek kisebb hiányosságok mellett felel meg. Nincs osztályfő-
nöki figyelmeztetésnél magasabb fokú elmarasztalása  

 Változó: ha a tanuló viselkedésével szemben kifogások merülnek fel. Igyekezete ellenére megis-
métlődnek kifogásolható cselekedetei. A közösség támasztotta követelményeket ingadozva köve-
ti, a közösségi munkából csak irányítással és nem szívesen vállal részt. Tanáraival, társaival szem-
beni magatartása nem mindig udvarias. 

 Rossz: ha a tanuló a házirend szabályait nagyon hiányosan tartja be. Kivonja magát a közösségi 
feladatokból, negatív hatással van a közösségre, munkájuk eredményességét is gátolja, rossz pél-
dát mutat, bomlasztja azt. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben durva, goromba, tiszte-
letlen. 

 
A szorgalom minősítése: 

 Példás: ha a tanuló, ha a munkáját fegyelem és pontosság jellemzi. A tanítási órákra képességei-
hez, körülményeihez mérten maximálisan és rendszeresen felkészül, az órákon aktívan bekapcso-
lódik az osztály munkájába.  

 Jó: ha a tanuló a munkáját kötelességszerűen teljesíti. A fenti követelményeknek kisebb hiányos-
ságok mellett felel meg. 

 Változó: ha a tanuló a kötelességét ismételt figyelmeztetés után teljesíti. Gyakran hiányos felsze-
reléssel jön iskolába és többször előfordul, hogy nem készíti el házi feladatát. 

 Hanyag: ha a tanuló képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése 
érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan. 
 

3.13. A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei 
 

Csoportbontásban tanított tantárgyak: 
4-8. évfolyamon: 

 informatika 
 angol nyelv 

5-8. évfolyamon: 
 technika és életvitel 

 
Az angol nyelvet képesség szerinti csoportbontásban tanulják a gyerekek 4. évfolyamtól heti 3 órában. 
Az angol nyelvi csoportbontás alapja magyar nyelvtan tantárgy tanulásának eredményessége az első 3 
évfolyamon. 5. évfolyamtól lehetőség nyílik egy negyedik, tehetséggondozó nyelvóra órarendbe 
emelésére.  
A 4. évfolyamon belépő informatika tantárgy csoportbontását a számítógépterem befogadó képessége 
teszi szükségessé.  
A technika és életvitel tantárgy csoportbontását a biztonságos, balesetmentes munkavégzés 
megvalósításának érdekében alkalmazzuk.  
A tanulók tanulmányi eredményének, motivációjának, teljesítményének romlása vagy javulása esetén a 
csoportok közötti váltás lehetséges. Ebben a kérdésben minden esetben a szaktanár egyéni elbírálás 
alapján jogosult dönteni. 

 
3.14. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának 

megismerését szolgáló tananyag 
Iskolánk a nem magyar nemzetiségű tanulók részére folyamatosan biztosítja a magyar nemzet kultúra 
megismerését. 
Ennek színterei: 

 tanórákon feldolgozott tantárgyakhoz köthető tananyag (pl. magyar irodalom, 
magyar történelem, környezetismeret, földrajz stb.) 
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 iskolán kívül szervezett – a Pedagógiai program megvalósítását segítő – programok 
(pl. Múzeumi nap, tanulmányi kirándulás, erdei iskola stb.) 

 iskolán kívül szervezett szabadidős programok (kirándulások, színházlátogatás stb.) 
 iskolai rendezvények, megemlékezések, ünnepek (nemzeti ünnepi megemlékezé-

sek, karácsonyi programok, Farsang stb.) 
 iskolai hagyományok ápolása (pl. a tanuló bevonása hagyományos rendezvénye-

inkbe pl. Kada Színház, Paprikás krumpli buli stb.) 
 
Amellett, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a településünk kultúrájának megismertetésére, lehetőség sze-
rint igyekszünk a többségben lévő nemzetiséghez tartozó tanulóinkat megismertetni a kisebbségben lé-
vő nemzetiséghez tartozó tanulók kultúrájával (ünnepek, hagyományok, étkezés stb.) is. Ennek fontos 
színtere pl. az etika tanóra, illetve az ünnepeket megelőző, azokra felkészülő időszak. 

 
 

3.15. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

3.15.1. Az iskola egészségnevelési elvei 

 
Az egészségnevelés akkor eredményes, ha a gyerekek későbbi, felnőttkori életére is pozitív hatással van. 
Az egyének életmódja határozza meg a társadalom egészségi szintjét. Arra törekszünk, hogy az nevelés-
oktatás minden színterén közvetítsük a gyerekek felé az egészséges életmód alapelveit és jó példával jár-
junk elől. 
 
Egészségnevelési alapelveink: 

 az egészségnevelés minden tanulónkra kihat, a nevelésnek az iskola minden dolgozója részese 
kell, hogy legyen; 

 leghatékonyabb nevelési forma a példamutatás;  
 az elsajátított ismeretek a gyakorlat során válnak saját szokássá;  
 széleskörű összefogás- egészségnevelési feladatainkban együtt dolgozunk a partnerszervezetek-

kel ( pl. védőnő, iskolaorvos, közétkeztetés, iskolai büfé, sportegyesületek, civil szervezetek, isko-
lapszichológus, stb.)  

 a projektpedagógia lehetőségeire való építkezés (Sportnap, Tudománynap) 
 a sport, a testmozgás szeretetére nevelés 
 fontos a tanulók megismertetése az egészségre ártalmas szerek hatásaival 
 a rendszeres iskolai szűrővizsgálatok fontosságának hangsúlyozása 
 fontosnak tartjuk a lelki egészségmegőrzést is, ennek érdekében együttműködés az ezzel a téma-

körrel foglakozó szakemberekkel (pl. cyberbuilling megelőzése) 
 rendszeresen részt veszünk egészségmegőrzést elősegítő iskolán kívüli programokon 

 

3.15.2. Az iskola környezeti nevelési elvei 

Hosszú távú céljaink: 
 Az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai kialakítása 
 az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 
 rendszerszemléletre nevelés 
 holisztikus szemléletmód kialakítása 
 fenntarthatóságra nevelés 
 érzelmi és értelmi környezeti nevelés 
 tapasztalaton alapuló kreatív környezeti nevelés 
 a környezettudatos magatartás és életvitel segítése 
 az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése 
 az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése 
 az egészség és környezet összefüggéseinek feltárása 
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 a példamutató iskolai környezeti tényezők kialakítása: 
 termek, folyosók, mellékhelyiségek, udvar tisztasága és esztétikus kialakítása 
 növények, élősarok 
 anyag és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés 
 egészséges élelmiszereket árusító iskolai büfé 
 gyalogos és kerékpáros közlekedés ösztönzése 
 szelektív hulladékgyűjtés 
 pedagógusok és technikai dolgozók példamutatása:  

 
Konkrét célok és feladatok: 

 természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése 
 lakóhely megismerése; helyi értékek és problémák feltérképezése: 

 a városi életközösség, mint természeti érték, feltérképezése 
 légszennyezettség mérések, zajszint mérések 
 a lakosság, a család hulladék elhelyezési szokásai 

 helyi célok megfogalmazása: 
 fáink megóvása, faültetés, gondozás 
 madárvédelem 
 hulladékgyűjtés: papír, elem, PET palack 
 iskolai büfé zöldítése 

 energiatakarékosság, víztakarékosság 
 akciónapok szervezése: gyaloglónap, egészségnap, stb. 
 kapcsolódás a nevezetes környezetvédelmi napokhoz: pl. Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és 

Fák napja, Környezetvédelmi Világnap, Autómentes Nap, Takarítási Világnap, Lelki Egészség Nap-
ja 

 kerékpáros közlekedés 
 hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken 
 azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken 
 a szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése 
 kapcsolatfelvétel recycling cégekkel 

 
Tanulásszervezési és tartalmi keretek: 

 tantárgyba építve 
 erdei iskola 
 tanulmányi kirándulás 
 sportnap 
 egészségtan 
 osztályfőnöki órákon környezet- és egészségvédelmi témák 
 testnevelés 

 
3.16.  A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A hátrányos helyzetű tanulók iskolán kívüli programokon való részvételének elősegítésére az iskolai ala-
pítványon, illetve pályázatokon (pl. önkormányzati pályázatok) való részvétel útján van lehetőség. Isko-
lánk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tanulóit segítse a pályázatokon való részvételben. Minden évben 
részt veszünk az önkormányzat által kiírt pályázatban, melyen tanulmányi eredménytől és szociális he-
lyezettől függően indulhatnak diákjaink a kiírás szerint.(Kőbánya számít rád!).  
Iskolánk minden tanulója részre a mindenkori érvényes jogszabályok szerint jár tankönyvtámogatás, il-
letve az étkezési támogatás. 
 
 

3.17. A tanulók jutalmazásával összefüggő elvek 
 
Kimagasló teljesítmény nyújtása esetén a következő dicséreteket kaphatják meg tanulóink: 
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1. Szaktanári dicséret. 
2. Osztályfőnöki dicséret. 
3. Intézményvezetői dicséret. 
4. Nevelőtestületi dicséret. 
5. Ha nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ér el tanulónk, elismerését a tanévzáró 

ünnepélyen az iskola közössége előtt veheti át. 

A dicséreteket minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülők tudomására kell hozni. 
A dicséret nemcsak egyénnek, hanem csoportnak és nagyobb közösségnek is adható (pl. legjobb 
osztály). 

 
Tanulóink versenyeredményei iskolánk jó hírnevét öregbítik, ezért a következő dicséretek kaphatók: 

1. háziversenyek I-III. helyezettjei: szaktanári dicséret, oklevél 
2. kerületi versenyek I-IV. helyezettjei: intézményvezetői dicséret 
3. budapesti, ill. országos versenyek I-XII. helyezettjei: intézményvezetői dicséret 
4. bizonyos esetekben a helyezések alapján egyedi elbírálás lehetséges 

 
Ha a tanuló képességeihez mérten: 

 példamutató magatartást tanúsít, 
 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 
 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 
 vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 
 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez, 
az iskola jutalomban részesítheti. 

 Ha egész évben példamutató magatartást tanúsít, és kiemelkedő tanulmányi, közösségi 
munkát végez, akkor a tanév végén: 

 szaktárgyi teljesítményéért, 
 példamutató magatartásáért, 
 kiemelkedő szorgalmáért, 
 példamutató magatartásáéért és kiemelkedő szorgalmáért oklevéllel jutalmazható. 

 Ha iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredmé-
nyesen szerepel, intézményvezetői dicséretben részesül. 

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 
közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 
 

Az iskola működését segítő alapítvány által adott díjazások: 
A Kada Színházi díjazás – A díjazást minden évben a nevelőtestület bírálja el. 
 
A Kada Színházi jutalmazásra méltatlan az a diák, aki… 
 fegyelmi fokozatokban az osztályfőnöki intő szintjét átlépte vagy, 
 késései a 10 alkalmat meghaladják vagy, 
 igazolatlan hiányzásai a 3 óra időtartamot meghaladják vagy, 
 a tanévismétlés veszélye fenyegeti (több mint 3 tantárgyból áll bukásra) vagy, 
 felszereléshiányai az órákon való részvételt rendszeresen gátolják vagy, 
 az iskolai, illetve osztályközösségi tevékenységekben indokolatlanul nem vesz részt. (Ennek 

elbírálása az osztályfőnök jogköre.) 
(Az Összefogva az iskoláért Alapítvány felhatalmazásával megalkotta a Kőbányai Kada Mihály 
Általános Iskola nevelőtestülete, kihirdetésre került a 2014. szeptemberi szülői értekezleten) 

 
A Kada ösztöndíj 
Évente egy alkalommal kaphatják meg azok a diákok, akik az előző tanévben kitűnő 
bizonyítványt kaptak. 
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3.18. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 
 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése és oktatása esetén a helyi tanterv a 
fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programot is tartalmazza, figyelemmel a 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók 
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló jogszabályban foglaltakra. 
 
 

 



57 

 

 

4. RATIFIKÁCIÓS ZÁRADÉK 

 
A pedagógiai program 2018. szeptember 21-én lép életbe az intézményvezető jóváhagyásával.  
Véleményezési jogot a szülői szervezet, a DÖK és az intézményi tanács gyakorolt. 
 
A véleményezésekről szóló dokumentumok az iskola irattárában találhatóak. 
 
Budapest, 2018. szeptember 21. 
 


