
Dózsa György Általános Iskola 
8200 Veszprém, Szent István utca 56. 

Tel./Fax.: 88/426-102 

E-mail: dozsa.iskola@dozsa-vprem.sulinet.hu 

http://dozsaiskola.hu 

 

 

 

„Az iskola nem lehet más, mint az emberiség műhelye  

És az élet előjátéka. 

Itt mindennel foglalkozni kell,  

Ami az embert emberré teszi…” 

     (Comenius) 
 

 

 

Pedagógiai program 
 

Veszprémi Dózsa György Általános Iskola 
 

 
Megismerte, véleményezte és elfogadta a 

Dózsa György Általános Iskola nevelőtestülete 
 

 

 

 

 

Jóváhagyta 

Veress József 

igazgató 

 

 

 

Veszprém, 2013. március 18. 

  

mailto:dozsa.iskola@dozsa-vprem.sulinet.hu
http://dozsaiskola.hu/


  Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai Programja 

-2- 

 

Tartalomjegyzék 
1. AZ ISKOLA ARCULATA, ÖNMEGHATÁROZÁSA ....................................................................... 4 

1.1 Az iskola rövid története .......................................................................................................................... 5 
1.2 Az iskola tanulói, szociális környezetük .................................................................................................. 5 
1.3 Az iskola által kiemelten kezelt pedagógiai értékek ................................................................................ 6 

1.3.1 Közösségfejlesztő morális magatartási és tevékenységi formák: ..................................................... 6 
1.3.2 Az un. önfejlesztő magatartási és tevékenységformák ..................................................................... 6 

2. AZ ISKOLA KÉPZÉSI RENDJE ........................................................................................................ 7 
2.1 Képzési szakaszok .................................................................................................................................... 7 
2.2 Nemzetiségi tagozat: 1-8. évfolyam ......................................................................................................... 7 
2.3 Emelt óraszámban oktatott informatika.................................................................................................... 7 
2.4 Egész napos iskola ................................................................................................................................... 7 
2.5 Óraterv a normáltantervű osztályoknak (informatika-angol orientáció) ................................................ 10 
2.6 Óraterv a német nemzetiségi osztályokhoz ............................................................................................ 11 

3. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, 

FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI ......................................................................................... 12 
3.1 Az iskola pedagógiai alapelvei ............................................................................................................... 12 
3.2 Az iskolai nevelő- oktató munka legfontosabb pedagógiai céljai(EMMI 7.§ ae) .................................. 12 
3.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok(EMMI 7.§ ae) ........................................ 13 
3.4 Az osztályfőnöki munka tartalma, területe (EMMI 7.§ ae) .................................................................... 14 
3.5 Értékközvetítés ....................................................................................................................................... 15 
3.6 Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló ................................................................................................... 16 
3.7 A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések ........................................................... 18 

3.7.1 A hátrányok csökkentését szolgáló tevékenységek: ....................................................................... 18 
3.7.2 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok .............................................................. 18 
3.7.3 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program ............................................. 19 
3.7.4 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység ..................................................................... 19 

4. FONTOSABB SAJÁTOS PEDAGÓGIAI FOLYAMATAINK JELLEMZŐI ................................. 20 
4.1 A projektoktatás elvei, módszerei, megvalósulása iskolánkban ............................................................. 22 

5. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS LEHETŐSÉGEK ÉS FELADATOK ............ 23 
5.1 Hagyományaink, jelképeink, ünnepeink ................................................................................................ 24 
5.2 Rendezvényeink, egyéb hagyományok .................................................................................................. 25 

6. EGYÜTTMŰKÖDÉS, AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI ............................................................ 26 
7. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS 

FELSZERELÉSEK ............................................................................................................................ 27 
8. A SZÜLŐ, TANULÓ, ISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, 

TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI .............................................................................. 30 
8.1 Munkaközösségek .................................................................................................................................. 30 
8.2 Tanulói közösségek ................................................................................................................................ 30 
8.3 Szülői közösségek .................................................................................................................................. 31 
8.4 Tájékoztatási és kapcsolattartási kötelezettségekről ............................................................................... 31 
8.5 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai (gyakorlásának rendje) ........... 34 

9. AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA .................. 36 
9.1 Testi, lelki, értelmi, érzelmi, akarati egészség ........................................................................................ 36 
9.2 Környezeti nevelés ................................................................................................................................. 36 
9.3 Énkép, önismeret .................................................................................................................................... 40 
9.4 Mentálhigiénés feladatok ....................................................................................................................... 40 
9.5 A testi fejlődéssel kapcsolatos egészség-nevelési programok ................................................................ 41 
9.6 A prevenciós programok ........................................................................................................................ 41 
9.7 Elsősegélynyújtás alapismereteinek iskolai terve................................................................................... 42 

10. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, 

ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE ............................................................................................................ 42 
10.1 Általános alapelvek a tanulók mérésében értékelésében ........................................................................ 42 
10.2 Követelményszintek, osztályzatok ......................................................................................................... 43 
10.3 A tanulói teljesítmények mérése, értékelése .......................................................................................... 44 
10.4 Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások formái és rendje ............................................. 44 

10.4.1 Az írásbeli dolgozat értékelése ....................................................................................................... 45 
10.4.2 A számonkérés gyakorisága ........................................................................................................... 45 
10.4.3 A beszámoltatások rendje ............................................................................................................... 45 

10.5 Az otthoni napközis és tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai. ................................................................................................... 46 



  Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai Programja 

-3- 

 

10.5.1 Napközi .......................................................................................................................................... 46 
10.5.2 Tanulószoba ................................................................................................................................... 46 
10.5.3 Házi feladat .................................................................................................................................... 46 
10.5.4 Az otthoni és napközis felkészüléshez az alábbi elveket és korlátokat alkalmazzuk: .................... 47 

10.6 Az osztályozás rendje: ............................................................................................................................ 47 
10.7 Szempontok az I. és II. évfolyamon alkalmazott szöveges értékeléshez:............................................... 49 
10.8 A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése: ............................................................................ 50 
10.9 Általában alkalmazható jutalmazások, büntetések: ................................................................................ 50 

11. MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ................................................................................................... 51 
12. AZ OSZTÁLYBA ÉS CSOPORTBA SOROLÁS ELVEI ÉS GYAKORLATA .............................. 52 

12.1 Általános alapelvek ................................................................................................................................ 52 
12.2 A csoportbontás elvei ............................................................................................................................. 53 

13. A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK, TOVÁBBÁ EZEK ESETÉBEN A 

PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI ..................................................................................... 53 
13.1 A nem kötelező, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások ....................................................................... 53 

14. A TANULÓI JOGVISZONY, ÁTJÁRHATÓSÁG ........................................................................... 54 
14.1 A tankötelezettség megállapítása ........................................................................................................... 54 
14.2 A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az általános iskolai tanulói jogviszony keletkezése...... 54 
14.3 A tanulói jogviszony, megszűnése ......................................................................................................... 55 
14.4 Átjárhatóság az iskolán belül ................................................................................................................. 55 
14.5 Egyéb ..................................................................................................................................................... 55 
14.6 Átvétel .................................................................................................................................................... 55 

15. TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI .............................. 56 
16. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI ................................................................ 56 

16.1 Tanulmányok alatti vizsgák helyi szabályai ........................................................................................... 57 
17. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE ...................................................................... 57 
18. A NÉMET NEMZETISÉGI OKTATÁS ........................................................................................... 58 

18.1 A német nemzetiségi tagozat megalakulása, a beiskolázás elvei ........................................................... 58 
18.2 A tagozat működésének célja és feladata ............................................................................................... 58 

18.2.1 a német nyelv és irodalom tantárgy: ............................................................................................... 58 
18.2.2 Német hon- és népismeret: ............................................................................................................. 59 

18.3 Személyi és tárgyi feltételek................................................................................................................... 59 
18.4 Módszerek .............................................................................................................................................. 60 
18.5 Mérések a nemzetiségi tagozaton ........................................................................................................... 60 
18.6 Kapcsolataink ......................................................................................................................................... 60 
18.7 Versenyek ............................................................................................................................................... 60 
18.8 A nem nemzetiséghez tartozó tanulók nemzetiségi ismereteinek tananyaga ......................................... 61 

19. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE .................................................................................................. 62 
19.1 A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve .......................................................... 62 

19.1.1 A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátása ................................... 62 
19.1.2 A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei ............................................................................ 63 

19.2 A Integrált nevelés, oktatás .................................................................................................................... 65 
19.2.1 A beilleszkedési tanulási-, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő gyermekek .......................... 65 

20. A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK ........................ 67 
20.1 A pedagógiai program érvényessége ...................................................................................................... 67 
20.2 A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata: ................................................................................. 67 
20.3 A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: .................................................................................... 67 

21. KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAM ....................................................................................... 68 
21.1 Helyzetelemzés ...................................................................................................................................... 68 
21.2 Könyvtár-pedagógiai alapelvek .............................................................................................................. 70 
21.3 A könyvtár-pedagógiai program teljesítéséhez szükséges könyvtári szolgáltatások .............................. 71 
21.4 A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának helye a NAT-ban ............................................................. 71 

22. A HELYI TANTERV ........................................................................................................................ 73 
22.1 A tantervkészítés szempontjai ................................................................................................................ 73 

23. MELLÉKLETEK ............................................................................................................................... 75 
23.1 Nyilatkozat a német nemzetiségi osztályba ............................................................................................ 75 
23.2 Nyilatkozat a Házirend elfogadásáról .................................................................................................... 75 
23.3 Funkcionális eszközjegyzék alsó és felső tagozat valamint tantárgyankénti bontásban: ....................... 79 

  



  Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai Programja 

-4- 

 

„„SSookkfféélléékk  aazz  eelliinndduullóókk,,  

ééss  nneemm  eeggyyffoorrmmáákk  aazz  uuttaakk..””  

 

Bevezető 

1. AZ ISKOLA ARCULATA, ÖNMEGHATÁROZÁSA  

Nevelő-oktató munkánkban a közös nemzeti értékek, a nemzeti identitástudat, a 

demokrácia értékei, a nemzetiséghez való tartozók azonosságtudatának elfogadtatására, 

megismertetésére, fejlesztésére törekszünk. Kiemelt szerepe van a saját és más népi kultúrák, 

tradíciók megismerésének, elfogadásának, megbecsülésének. 

Olyan iskola a miénk, amelyben a tanítványnak eredendő joga és kötelessége 

személyiségének fejlesztése. 

A tananyag, és a módszerek, az épületek és a belső terek, a programok és a határidők, és a 

normák szabottak. 

- A tanulónak joga van olyan neveléshez és oktatáshoz, amelyben a tanításnak, 

nevelésnek, a tanulásnak nem kiegészítő eleme, hanem alapja a kitartó munka és 

mozgás, a szorgalom mellett a testi- lelki- szellemi- érzelmi gyarapodás, 

személyiségfejlődés szolgálata. 

- Joga van a minőségi oktatáshoz, amelyben nem csak az a fontos, mennyit, de az is, 

hogy mit és hogyan tanulunk. 

- Olyan neveléshez, oktatáshoz, amely azt is hangsúlyozza, amit a gyermek tud és azt 

is pótolja, amit nem. 

Ez a nevelés, oktatás a kötelességet, a felelősséget, az együttműködést, a párbeszédet, 

a cselekvő szeretetet részesíti előnyben. 

- Ez a nevelés - oktatás válthatja valóra a szülők és tanárok álmát, hogy a gyermekük, 

a tanítványaik többé, jobbá váljanak, mint ők maguk. 

 

Hétköznapi és transzcendentális felelősségünk hinni az emberben, a gyermekekben, a 

hivatásban és küldetésben, a szakmai axiómákban. Tudnunk kell, hogy az ember a jóra, a 

tisztességre születik. Ez a jó ott van minden gyermekben, abban, aki sokszintes házban lakik, 

és abban is, aki a Családok Átmeneti Otthonából érkezik nap, mint nap. Az iskola a város 

egyetlen teljes egészében kertvárosi övezetében a Dózsaváros szívében helyezkedik el. Az 

egy hektáros területű iskola belesimul a családi házas környezetbe. Az intézmény jól 

megközelíthető tömegközlekedéssel is. 

Az iskola 2 épületére jellemző, hogy folyamatosan szépülnek, alakulnak. A főépület 440 

milliós felújítást kapott 2010-ben. 

Iskolánkban a német nemzetiségi nyelvet tanuló osztályok mellett fontos szerepe van az angol-

számítástechnikai és nyelvi- számítástechnikai orientációjú, normál tantervű osztályoknak. Az 

iskola nevelő-oktató munkájában kiemelt helyet kap a tehetséggondozás. Különösen a 

matematika, a magyar, az idegen nyelv, az informatika és a sport területén vannak számottevő 

eredmények, városi, megyei és országos versenyeken. Ennek érdekében működő 

nívócsoportjaink, szabadidős és művészeti szakköreink kiemelten fontos értékeket 

közvetítenek, nagy szerepük van a tehetséggondozásban. 

Jól működő szakköreink: 

 - alsós és felsős matematika, informatika, nyelvi (angol, spanyol), kézműves, 

képzőművész, furulya, állatbarát, hagyományőrző, báb, énekkar, mazsorett, nyitott műhely, 

néptánc. 

A mindennapos testedzést a 4 tornaterem illetve tornaszoba, sportpályák és a jó személyi 

feltételek biztosítják.  

 

Egyéb sportlehetőségek: 
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 - tömegsport foglalkozások, kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, atlétika, 

vívás, küzdősportok. 

 

1.1 Az iskola rövid története 

A veszprémi plébánia Historia Domus-ában 1777-ben említik, először, a Temetőhegyen, majd 

1801-ben jegyzik az iskolát e területen, Szent László Oskolaház néven. 

A jogelőd, Szent István Elemi Népiskolát 1939. október 8-án avatták és szentelték fel. 

Szép példája a városi és egyházi együttműködésnek. A háború szovjet bombázásai nem 

kímélték az épületet. 

1948-49-re kiépült a 8 osztályos általános iskola 4 alsós fiú, 4 alsós lány és 4 felsős 

vegyes tagozattal. 

1955 őszén került átadásra az új iskolaépület 8 tanteremmel és 3 napközis teremmel, 

fizika előadó, rajztanterem, ebédlő, 3 szertár, orvosi szoba, tornaterem öltözők álltak a tanulók 

rendelkezésére. 

Az 1957/58-as tanévtől a Dózsa György Általános Iskola nevet vette fel az intézmény. 

1979-ben a Szent István iskolarész egy új szárnyat kapott, melyben kistornaterem, 5 

tanterem, könyvtár, műhelyek épültek. Több mint 200 dózsavárosi szülő segítette az 

építkezést ún. társadalmi munkában. 

1996-ban a millecentenárium évében iskolánk alagsorában pedig egyedülálló értékű 

iskolatörténeti gyűjteményt hozott létre Kováts Sándor nyugdíjas igazgató úr.  

1989-ben teremtette meg a gyűjteménye első traktusát, majd annak további két tárlóhelyiséges 

bővítésével, berendezésével, gazdagította a múzeumot. Ennek az intézménynek a nevelésben 

betöltött szerepe felbecsülhetetlen. A „múzeum” jogilag nem kodifikált. Relikviaszáma több 

mint 7000! 

 Ugyanez év őszén, okt. 23-án avattuk Bors Ágoston vívótermünket. 1997. április 18-

án ünnepelte énekkarunk 40 éves jubileumát. 1996/97-től 9. és 10. osztályokat is indítottunk. 

Az iskolateremtésben neves elődök voltak: Nemere József, Kováts Sándor és 

Eisenbeck István igazgatók, személyiségük, meghatározó volt az iskola fejlesztésében. Kováts 

Sándor pedig pedagógiai arculatot adott az iskolának, ami szakmai örökséggé lett. 

2004. október 15-én volt az új iskolai könyvtár avatása. 

2009. október 8-án volt iskolánk 70 éves. Hagyományainkhoz méltóan öt évenként e 

napon, illetve annak hetében tesszük emlékezetessé az évfordulót. 

2010. október 8-án a Szent István Elemi Népiskola indulásának 71 éves évfordulóján 

ünnepeltük iskolánk főépületének 440 milliós pályázati felújítását, valamint a megújult 

épületet ünnepélyesen felavattuk, felszentelték. 

 

 „Nincs nagyobb jogtalanság, mint a nem egyenlőket 

egyenlőkként kezelni.” 

- és az egyenlőket nem egyenlőkként kezelni 

1.2 Az iskola tanulói, szociális környezetük 

Tanulóink jelentős része a körzetünkben él, egy részük más városrészekből, néhányan 

vidéki településekről járnak be. 

Tanulóink közül sok a tehetséges, kiváló értelmi képességű gyermek. Azonban 

találhatunk gyengébb intellektusú gyermekeket is. Integráltan tanulnak tanulási nehézséggel 

küzdő, és a legtöbb pedagógiai segítséget igénylő gyermekek.  

A Gyermekek jogairól szóló ENSZ dokumentum szellemében az ilyen, 

fogyatékosságban szenvedő gyermekeket is megilleti a speciális fejlesztéshez való jog, a 

képességekhez igazított követelményrendszer, illetve - törvényben szabályozva a 

követelmények teljesítéséhez szükséges idő megnövelésének lehetősége.  

 

„A világnak leginkább azok az emberek hiányoznak, 
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akik mások hiányaival törődnek…. 

Csak azok lesznek közülük igazán boldogok,  

Akik keresik és megtalálják a mások szolgálatához  

vezető utat.” 

     /Albert Schweitzer/ 
 

1.3 Az iskola által kiemelten kezelt pedagógiai értékek 

Iskolánkban arra törekszünk, hogy tanítványainkban kialakítsuk a fogékonyságot az alábbi 

értékekkel kapcsolatban: 

- Nemzeti, lelki, érzelmi, tradicionális és konzervatív értékrendünk. 

- Az emberiség közös értékei 

- A demokrácia értékei 

- Európai, humán, illetve transzcendentális értékek 

 

Nevelésünk keretében kívánatosnak tartjuk a tanulók személyes szociálisan értékes, tehát 

közösségfejlesztő és un. önfejlesztő magatartásának alakítását, az ennek megfelelő 

tevékenységi formák gyakoroltatását. Törekszünk a nemkívánatos tanulói megnyilvánulások 

leépítésére. 

Társadalmi elvárás, hogy felkészítsük tanulóinkat a magasrendű és közjót szolgáló aktivitásra. 

A személyiség fejlesztésben meghatározó szerepet töltenek be a jó szokások, példaképek, 

eszményképek és meggyőződések. Ehhez partnernek kérjük a szülői házat, a családot. (Szülői 

munkaközösséggel kooperatív kapcsolat, szülők iskolája előadás sorozat stb.)  

 

1.3.1 Közösségfejlesztő morális magatartási és tevékenységi formák: 

- patrióta érzület fejlesztése 

- szellemi, fizikai, önkéntes, közéleti munka megbecsülése 

- a közösség szellemi, kulturális és természeti értékeire irányuló értékóvó 

magatartás 

- a segítőkészség vagy karitász 

- a fegyelmezettség 

- a lelkiismeret és felelősségérzet fejlesztése, az élet tiszteletére nevelés 

 

1.3.2 Az un. önfejlesztő magatartási és tevékenységformák 

- az ismeretszerző és intellektuális tevékenység 

- önmagunkra és környezetünkre irányuló esztétikai tevékenység 

- az egészséges életmód, magatartás formái 

- lelkiismereti fogékonyság fejlesztése 

- a felelősségérzet, önbecsülés és szerénység fejlesztése 
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 „Ha egy gyermek biztonságban él, 

megtanulja, hogy bízzon magában és a többiekben. 

Ha egy gyermek barátságban él, 

Megtanulja, hogy jó a világban élni,” 

     /D.L.Nolte/ 

 

Az iskola nevelési programja 

2. AZ ISKOLA KÉPZÉSI RENDJE  

2.1 Képzési szakaszok 

Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza, amely az első évfolyamon kezdődik, a nyolcadik 

évfolyam végéig tart és két részre tagolódik (Knt.5. § 1. b): 
Általános iskolai 1--4 évfolyam: alsó tagozat. A különböző osztályokban egységes, és 

kellően megalapozott alapkészségek elsajátítása történik. A tehetséggondozást, valamint a 

hátrányok leküzdését a differenciáló pedagógia eszközeivel, illetve a speciális 

foglalkozásokon, fejlesztőpedagógusok bevonásával biztosítjuk. 

Általános iskolai 5-8. évfolyam: felső tagozat. Az iskola személyi és tárgyi feltételeinek 

birtokában a középiskolára való eredményes felkészítésre törekszünk, lehetővé tesszük, hogy 

minden gyermek képességei szerint, a legjobb színvonalon teljesítse a tantárgyi 

követelményeket. 

 

2.2 Nemzetiségi tagozat: 1-8. évfolyam 

Az intenzív nyelvtanulás mellett a magyar és a nemzetiségi hagyományok megismerése, 

őrzése, a német nemzetiségi kultúra értékeinek tanulása jelenti az alapképzés mellett a 

gyermekek tevékenységi lehetőségeit. A városrész lakosságának nagy része német 

nemzetiségi gyökerű, az inkulturáció és tradíció-ápolás kötelesség. Visszatérő bajor 

lektortanárnő segíti munkánkat, igen magas színvonalon. 

 

2.3 Emelt óraszámban oktatott informatika  

Az emelt óraszámban, a szabadon választható órák keretében kerettantervhez képest korábbi 

évfolyamokon ismerkedhetnek meg a gyermekek a kor nagy találmányának számos 

lehetőségével. Fontos nevelési szempont: szétválasztani az eszköz adta szükséges, hasznos 

felhasználását a destruktívan kellemes lehetőségeitől. Az informatika is eszköz, és nem cél a 

személyiségfejlesztésben. 

 

2.4 Egész napos iskola 

Az egész napos nevelés és oktatás a teljes alsó tagozatra kiterjed. 

Az iskolakezdés a gyermek és a család életében egyaránt jelentős változást hoz. A szülők 

többsége nagyon elfoglalt, ezért az iskolának kell egyre inkább megoldania a gyermek egész 

napos elfoglaltságát. Az iskolának a tanulás mellett a gyermek hasznos szabadidő eltöltéséről 

is gondoskodnia kell, illetve biztosítania kell számára, hogy nyugodtan felkészülhessen a 

másnapra. Ezt leghatékonyabban iskolaotthonos formában valósíthatjuk meg.  

Az iskolaotthonos nevelés az egész napos iskola egyik formája, amelyben a gyermek, napi 8 

órát (8.00–16.00) tölt el az iskolában, így nagyon fontos, hogy a tanítási órák mellett a 

regenerálódásra is legyen idő, hisz a gyermek fizikai és pszichés terhelhetősége is véges.  

Az iskolaotthonban a gyermekkel két nevelő dolgozik, megosztva egymás között a 

tantárgyakat, illetve biztosítva, hogy a gyermek az iskolában, a nevelő segítségével tanulja 

meg, készítse el a házi feladatot, közben elsajátítva az önálló tanulás fortélyait és 

megkönnyítve a szülő mindennapjait. 

A kötelező óraszámok emelésével a gyermekek terhelése is nőtt. Így gondoskodni kell arról, 

hogy az órák között a megfelelő pihenést, kikapcsolódást is biztosítsuk számukra, illetve a 

felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és szakkörökre is legyen lehetőség.  
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Ezért célszerűnek tartjuk, hogy minden alsós tanulónak a délelőtt folyamán csak négy órát 

tartsunk, és ezután egy hosszabb szünet következzen. Ebben az időben ebédelnének, 

levegőznének. 

Majd folytatódik a délután a hátralévő tanórákkal (főleg készségtantárgyakkal), 

korrepetálásokkal, a felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásokkal, önálló munkával,(amin 

a házi feladat készülne el), illetve a szakköri sávval. Értelemszerűen nem kötelező ezeken a 

szakköri foglalkozásokon részt venni. Ez a gyermek számára lehetőség, az iskolának pedig 

kötelessége ezeket az értelmes foglalkozásokat felkínálni a gyermekek számára. Ha a szülő a 

gyermeke felmentését kéri a foglalkozás alól, akkor az iskola ezt köteles elfogadni. Azonban a 

délutáni tanórák alól nincs felmentés. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy elsős tanulóinkra különösen oda kell figyelni, mert az 

óvoda-iskola közötti átmenetet nem könnyíti meg a jelenlegi iskolarendszer. Nekünk kell ezt 

az átmenetet zökkenő mentesebbé tenni. Ezért, úgy gondoljuk, hogy szakmailag megalapozott 

kérés a szülők felé, hogy egy elsős gyermek még ne járjon semmilyen szakköri foglalkozásra. 

Számukra épp elég feladat, hogy megismerkedjenek és el is sajátítsák az iskolai élettel járó 

egyéb tevékenységeket, szabályokat, és közben ne sérüljön személyisége. Egy nyugodt, 

kiegyensúlyozott iskolássá érjen a tanév végére.  

Az iskolaotthon előnyei: 

• mivel mindkét nevelő tanítási órákat és tanórán kívüli tevékenységeket egyaránt 

vezet, többféle tevékenység közben ismerheti meg a gyerekeket, gyakorolhat rájuk 

hatást, nevelő és gyerek között kedvezőbb kapcsolat alakulhat ki; 

• mivel a nevelők irányítják a saját tanítási óráikra való felkészülést is, rendszeresen 

szerezhetnek tapasztatokat saját tanítási óráik hatékonyságáról. Így nagyobb az 

esély arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat egységessé váljék; 

• tanórai és tanórán kívüli (közéleti, művelődési, munka, játék, sport, egyéb) 

tevékenységek egységes pedagógiai folyamatot képezzenek; 

• nagyobb teret kap a gyermekek öntevékenysége, mely az életkori sajátosságokhoz 

igazodik; 

• gazdagabb a választható tevékenységek kínálata, amelyek, a tanulók fejlődési-

fejlettségi szintjéhez igazodik. 

Az egész napos foglalkoztatás feladatai: 

• Felzárkóztatás és tehetséggondozás, mint alapvető tanítói feladat.  

• Az étkezésnél a kulturált étkezési szabályok, szokások, illemtudó kommunikáció 

kialakítása. 

• Az életkori sajátosságokhoz igazodó programok kialakítása, a szabadidő tartalmas 

eltöltése a tanulók számára tartós igénnyé váljon. 

• A szakkörök kínálata a nevelőtestület kreativitását erősítse, mely által az iskola 

szakmai színvonala fejlődik. 

Mindezek olyan foglalkozások, amely segítik a gyerekek tanulási tevékenységét, harmonikus 

testi és lelki fejlődését. 

A nevelési – szabadidős (szakköri) terv elemei: 
A tevékenységek feltétele: 

A szabadidőben kezdeményezett tevékenységek jellegét és gyakoriságát a csoport életkora, 

különböző területeken mutatott fejlettsége és érdeklődése határozza meg. 

 olvasóvá nevelés (mesehallgatás, könyvtárlátogatás, közös olvasás, irodalmi 

sorozatok) 

 dramatikus játékok, 

 bábjáték 

 vizuális nevelés (kézművesség, barkácsolás) 
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 népművészeti nevelés, népművészeti ágazatok megismertetése (ünnepek, szokások) 

 egészségügyi kulturáltságra nevelés (napirendi szokás, testápolás) 

 séták, kirándulások (egészségügyi, megfigyelések) 

 ének – zenei nevelés (zeneművek hallgatása, közös éneklés, zenés játékok, furulya) 

 idegen nyelvekkel való ismerkedés 

 sport, játék, tánc… 

Lehetőség szerint minél szélesebb kínálat kiépítése a cél.  
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2.5 Óraterv a normáltantervű osztályoknak (informatika-angol orientáció) 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 

1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 7 7 

Idegen nyelvek     1**  3 

Matematika 5 5 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Informatika 

  

1 1 

Szabadon tervezhető keret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

felhasznált 25 25 25 27 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam  

Tantárgyak 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom (könyvtárhasználat) 5 5 4 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 4 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és népismeret 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 2 2 2
*
 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1
*
 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Felhasznált 28 28 31 31 
*A tanulók által választható 8. évfolyamon 1 technika vagy plusz 1 informatika óra. 

3.** évfolyamon szakköri formában további egy nyelvórával biztosítjuk az angol nyelv bevezetését. 
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2.6 Óraterv a német nemzetiségi osztályokhoz 
Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

német nemzetiségi tagozat 

Tantárgyak 

1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 7 7 

Nemzetiségi nyelv és irodalom 5 5 5 5 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Honismeret 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport (tánc) 5 5 5 5 

Informatika 

   

1 

Rendelkezésre álló órakeret 27 27 27 29 

felhasznált 27 27 27 28 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam német nemzetiségi tagozat 

Tantárgyak 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom (könyvtárhasználat) 5 5 4 4 

Nemzetiségi nyelv és irodalom 5 5 5 5 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Honismeret (nemzetiségi) 1  1 1 1  

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 2
*
 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1
*
 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 30 30 33 33 

Felhasznált 30 30 33 32 
*A tanulók által választható 8. évfolyamon 1 technika vagy plusz 1 informatika óra. 
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3. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI 

ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

 

3.1 Az iskola pedagógiai alapelvei 

A nyolcosztályos Dózsa György Általános Iskola olyan sokrétű oktatási-nevelési 

intézmény, amelyben valamennyi területen és szinten elméletileg megalapozott és 

gyakorlatias, a tanulók személyiségfejlesztését szolgáló pedagógiai tevékenység jellemző. 

Olyan nevelési és oktatási programot valósítunk meg, amely egyrészt biztosítja a személyiség 

kibontakozását, a tehetséggondozást, másrészt megteremti a lehetőséget a felzárkóztatásra is. 

Mindez az intézmény kétarcú beiskolázási lehetőségéből következik: 

A körzetünkben, bár az utóbbi években csökkenő mértékben, de még mindig sok a 

kedvezőtlen körülmények között élő, a gyermekek fejlődését, szocializációját hátrányosan 

befolyásoló, illetve veszélyeztető család. Növekvő tendenciát mutat viszont a diszlexia és 

diszgráfia nehézségeivel iskolába kerülő gyermekek száma. 

Intézményünk nevelési attitűdje, a lelkiismeretes pedagógiai tevékenység felkeltette a 

"körzeten" kívül élő családok, szülők érdeklődését. Különösen érdeklődnek a nemzetiségi 

német nyelv tanítása, valamint az orientációs osztályok beiskolázási lehetősége iránt. 

Ennek megfelelően az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve felépítése 

szempontjából a gyermekek fejlettségéhez is igazodóan tudás, kultúra, morál és követelmény 

központú, pedagógiai koncepciója szerint gyermekszerető, személyiségfejlesztő, alapozó 

intézmény. 

A tanulónak minden iskolában szervezett tanórai és azon kívüli rendezvényen való részvételre 

alanyi joga van. Minden segítséget megkap képessége, tehetsége kibontakoztatásához, 

személyisége fejlesztéséhez, ismeretei korszerűsítéséhez, testi- lelki- szellemi- érzelmi 

gyarapodásához. 

Az iskolán belüli szolgálatot megfelelő színvonalon kell minden tanuló részére biztosítani, oly 

módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára elviselhetetlen terhet. Az egyenlő 

bánásmód követelménye alapján azonos feltételek mellett részesüljön minden tanuló azonos 

színvonalú ellátásban. 

Általában és alapvetően tilos a tanuló jogait korlátozni. 

A tanuló a jogaival arányban kötelességeit is teljesítse. „ A kötelesség a jog kapuja. - Officium est 

porta iuris” Tegyen eleget a tanuló rendszeres munkával és fegyelmezett magatartásával, 

képességeinek megfelelően a tanulmányi kötelezettségének. 

 

3.2 Az iskolai nevelő- oktató munka legfontosabb pedagógiai céljai(EMMI 7.§ ae) 

Közösségfejlesztés: 

Arra törekszünk, hogy olyan személyes emberi értékeket, szociális képességeket 

alakítsunk ki tanítványainkban, amelyek segítségével humánus, önmagukra, másokra 

is odafigyelő, autonóm, értékközpontú személyiségekké válhatnak. Tegyük 

fogékonnyá a tanítványt a társas kapcsolatok, a magasabb erkölcsi, transzcendentális, 

és társadalmi értékek iránt. 

Különleges szakfeladat: pedagógiai segítségnyújtás a sajátos nevelési igényű, valamint 

beilleszkedési- magatartási zavarral küzdő gyermekek számára 

Célunk fejleszteni azokat a képességeket, amelyek segítségével a tanulási zavar 

csökkenthető, hatékonyabban megvalósulhat az önkorlátozás, a normaelfogadás, a 

kedvezőtlen neveltségi állapot eredményesen változhat. –„Caritas omnia vincit” (a 

szeretet mindent legyőz) de áldozatot a közösségért is kell hozni. Az egocentrizmust 

igen, az egoizmust nem tápláljuk. 

Tehetséggondozás, fejlesztés: 

A különböző érdeklődésű, eltérő fokban, de kiemelkedő fejlettségű gyermekek 

számára biztosítani kell az optimális terhelést, a folyamatos fejlődés esélyét. Ennek 
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érdekében javítani kell a tehetségfelismerő képességünket. Az iskola feltételrendszerét 

e cél érdekében is kell fejleszteni. 

A szakköröknek folyamatosan bővülő teret kell adnunk. 

Szociális hátrányok enyhítése: 

Iskolai lehetőségeinkkel hatékonyan segítjük, hogy diákjaink testileg, lelkileg, 

szellemileg egészséges, harmonikus felnőttekké váljanak. 

Hatékony gyermek –és ifjúságvédelem: 

Az iskola felvételi körzetében, kedvezőtlen családi környezetben élő gyermekeink 

érdekében együttműködünk valamennyi segítő szolgálattal, szervezettel, intézménnyel. 

Elsősorban a megelőzésre törekszünk, de szükség esetén biztosítjuk a kríziskezelést, a 

szakemberek inspirálásával, vezetésével. 

Az ellenőrzés-értékelés következetes megvalósítása az iskolai élet minden területén: 

Az értékelés konzekvens és folyamatos. Az éves munkatervekben az ellenőrzés a 

pedagógiai munkára irányul. 

 

3.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok(EMMI 7.§ ae) 

Az iskola teljes pedagógiai tevékenység-rendszere azt szolgálja, hogy meg őrizze és fejlessze 

a gyermekben a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést, a nyitottságot. Át 

vezesse az óvoda játékközpontúságát a tanulás tevékenységeibe. 

Iskolánk oktató és nevelő munkájának alapvető feladata tanulóink személyiségének mind 

teljesebb kibontakoztatása és fejlesztése a különböző iskolai tevékenységek által. A tanulók 

életkori sajátosságaiknak megfelelően- találkoznak először elemi tudományos igényű 

ismeretekkel, a legfontosabb magatartási és viselkedési normákkal, értékekkel. Információt 

szereznek szűkebb és tágabb környezetükről, elemi összefüggésekkel ismerkednek meg, 

megtanulják megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől. A tanulás folyamatát nem csak 

egyszerűen befogadásnak tekintjük, hanem nyitott folyamatnak, amely egyben kooperáció és 

ismeretalkalmazás is, egy meglévő ismereti bázis segítségével. Tehát a lexikum, az 

alkalmazás és életszerűség egyaránt fontos.  

Az iskola teljes pedagógiai tevékenység-rendszere ezt szolgálja.  

E feladat megvalósítása során számolunk 

- a tanulók eltérő szintű adottságaival 

- a tanulók eltérő ütemű, mértékű fejlődésével 

- az életkori sajátosságokkal 

- iskolai és iskolán kívüli tanulással 

- szociális és egyéb környezeti tényezőkkel, hatásokkal és építünk 

- a nevelők személyes példaadására, felelősségtudatára 

- az iskolai- és az osztályközösség pozitív hatására 

- a szülői háttér támogatására. 

 

Céljaink megvalósítása érdekében a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos főbb feladataink a 

következők: 

 a tanulók értelmi nevelése, gondolkodási-tanulási képességeinek fejlesztése: 

- a hatékony önálló tanulás képességének kialakítása, fejlesztése 

- a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

- a megismerés iránti érdeklődés felkeltése 

 a tanulók erkölcsi nevelése, a helyes önismeret kialakítása: 

- az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása 

- megfelelő énkép kialakítása, az önismeret fejlesztése 

 a tanulók közösségi nevelése, szociális kompetenciák kialakítása: 

- az emberi együttélés szabályainak tudatosítása, a tolerancia képességének fejlesztése  

- a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása 
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- a társadalomba való beilleszkedés képességének kialakítása 

 a tanulók érzelmi nevelése: 

- az önmagukra, illetve a környezetükre irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra 

késztető érzelmek kialakítása 

- esztétikai igényesség kialakítása 

 a tanulók akarati nevelése: 

- a céltudatosság és kötelességtudat kialakítása 

- döntéshozatalra való képesség fejlesztése 

- elemi munkaszokások kialakítása 

 a tanulók egészséges életmódra nevelése: 

- a testi-lelki egészség igényének kialakítása 

- a tanulók testi képességeinek fejlesztése 

 a tanulók nemzeti nevelése: 

- nemzeti kultúránk megismertetése, megbecsülésére nevelés 

- kulturált nyelvi magatartás kialakítása 

- nemzeti hagyományaink megőrzése, gyakorlása  

-  

3.4 Az osztályfőnöki munka tartalma, területe (EMMI 7.§ ae) 

 Énkép, önismeret  

 Hon- és népismeret  

 Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra (Magyarságtudatukat megőrizve váljanak 

európai polgárokká a diákok) 

 Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés  

 Környezettudatosságra nevelés  

 Testi és lelki, értelmi egészség  

Az osztályfőnök feladatai : 

 Az osztállyal kapcsolatos adminisztráció ellátása 

 A mulasztások számontartása 

 A szülők tájékoztatása gyermekük iskolai előmeneteléről 

 A szülők tájékoztatása aktuális iskolai ügyekről 

 A közösségi élet kialakulásának elősegítése 

 Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel 

 A tanulók tájékoztatása iskolai ügyekről 

 A tanulók egyéni problémáinak megismerése 

 Az igazgató intézkedéseinek végrehajtása 

 A tanulók személyiségének alakítása 

 Rendszeres konzultáció az osztályban tanító tanárokkal 

 A tanulók ügyeinek képviselete  

 Szabadidős programok és kirándulások szervezése 
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 A tanulók tanulmányi előmenetelének segítése 

 A tanulók otthoni körülményeinek megismerése 

 A tehetségek és a lemaradók segítése 

 

 

3.5 Értékközvetítés 

Alapja a morális nevelés, az axiológia. Az értékek ismerete alapvető: reális és ideális értékek 

nélkül nincs értékközvetítés, értékrend. Reális: szükséges, hasznos, kellemes. Ideális: igaz, 

szent (mind profán mind szakrális értelemben kell róla szólni egy „civil” iskolában). Más 

felosztásban: anyagi, szellemi/értelmi és lelki értéket kell közvetítenünk. Ezek ismerete nélkül 

lehetetlen az értékközvetítés.  

Iskolánk értéktana (axiológiánk): 

Az értéktan, értékrend = a nevelés-tanítás alapja, a személyiség, a személyiségfejlesztés és a 

közösségformálás alapnormája. Így az iskoláé és a társadalomé is. Az iskola egyben quasi- 

polisz is, tehát szocializál. Elengedhetetlen, hogy megtanítsuk, illetve ráneveljük a 

tanítványokat: a magasabb rendű értékek ráépülnek az alacsonyabb rendűekre, tehát az 

értékrend hierarchikus: pl. lelki-szellemi-anyagi reláció. Fontos, hogy a tanulók tudják, és 

megbecsüljék az alacsonyabb rendű értékek fontosságát, szerepét az egyéni és társadalmi- 

közösségi életben. Egyben a magasabb rendű értékeket sem vonatkoztassák el amazoktól, 

valamint tudják azt is, hogy az értékek, akár az arany, csak a legritkább esetben léteznek 

vegytisztán, vagyis önmagukban. 

Ezt legjobban a személyes érték, az erények vonatkozásában szemléltethetjük. Az erény = a 

jóra való személyes készségünk. Lehet természetes és természetfeletti. Természetes: a 

bátorság, igazságosság, bölcsesség, mértékletesség. Természetfeletti: a hit, remény, szeretet. 

Ezek bármelyikét is nézzük, az életben szinte sohasem jelentkezik önmagában.  

Mindent meg kell tenni a nemzeti, hazafias, lokális, patrióta szemléletű nevelés érdekében!  

Be kell tehát építeni pedagógiánkba minden meglévő lokális értékünket: tradíciók, 

múzeumunk, ünnepeink, városrészünk, városunk, intézményeink, pályázataink, szűkebb és 

tágabb környezetvédő cselekményeink értékhordozó lehetőségeit. Mérhetetlen a felelőssége 

ebben a DÖK-nek a Munkaközösségeknek, a Szülői Közösségeknek; akár csak egy-egy 

évforduló, megemlékezés kapcsán is.  

Fontos, hogy az említettek szervezeti és működési szemlélete is értékelvű legyen, olyan 

értékek vezéreljék őket, amelyek megegyeznek a pedagógiát irányító értékekkel, vagyis a 

fentiekkel. Ez a kooperációink alapja, amely táplálja a dózsás közösséget. 

A tolerancia és a kölcsönös tisztelet fejlesztése és kialakítása megkívánja, hogy lépjünk túl 

egyes tantárgyak (pl. történelem, osztályfőnöki) keretein. Az iskolai élet megtaníthatja a 

demokratikus elvek tiszteletét, a konfliktusok hatékony elemzését és a különböző 

konszenzusteremtő technikák gyakorlását is. 

A tanulók ez által is képessé válnak a felelősségteljes gondolkodásra, a logikus érvelésre, 

melyek alapvető elemek a demokratikus attitűdök kialakulása szempontjából. Iskolai szinten 

fontos feladat az öntudatos, kötelességeit és jogait ismerő, érvényesítő, a közjót szolgáló 

állampolgár nevelése. 

 

  



  Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai Programja 

-16- 

 

3.6 Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 
„Az igazi feladat nem az, hogy 

kiválogassuk a tehetségeseket a többiek 

közül, hanem hogy segítsünk megtalálni 

mindenkinek, hogy ő miben jó adottságú” 

/Prof. Csermely Péter/ 

A kötelező és a nem kötelező tanórai foglalkozás keretében, az intézmény általában az alábbi 

területeken és formákban csoportos és egyéni foglalkozásokat szervez. 

A tehetség óriási érték, hiszen ez által halad előre az emberiség társadalmi-gazdasági 

fejlődése. Nem mindegy tehát, hogy mekkora figyelmet fordítunk kibontakoztatására. 

 

Tehetséggondozási feladataink: 

 tehetségígéretek azonosítása 

 tehetségígéretek beválogatása 

 gazdagító programok készítése 

 tárgyi, személyi és dokumentációs feltételek megteremtése 

 a Nemzeti Tehetség Program pályázatainak figyelemmel kísérése, pályázatok írása 

 hatásvizsgálatok 

 

A sikeres tehetségazonosítás főbb elvei: 

 Az azonosításhoz a Mönks-Renzulli modell minden összetevőire figyelnünk kell  

(átlagon felüli képességek, kreativitás, feladat iránti elkötelezettség; alappillérei: a 

család, az iskola és a társak) 

 A ki nem bontakozott, szunnyadó tehetség rejtekezik, ezért nehéz felismerni. 

 Gyakori az alulteljesítő tehetséges tanuló, ugyanakkor a jó tanulmányi eredmény nem 

mindig rejt tehetséget. 

 Minél több forrásból szerezzük a gyermekre vonatkozó információkat 

teljesítményéről, képességeiről, jellemzőiről, annál megbízhatóbb az azonosítás. 

 

Speciális tehetségterületek (Gardner szerint): 

 logikai-matematikai 

 nyelvi 

 testi- kinesztetikus 

 térbeli 

 zenei 

 interperszonális (társas) 

 intraperszonális (egyéni) 

 

Tantárgyakhoz köthető területei: 

o idegen nyelv 

o matematika 

o magyar nyelv és irodalom 

o informatika 

o sport 

o kultúra, énekkar, kiskórus 

o művelődés, színjátszás 

o művészet 

o természettudományos tárgyak 

o tánc: magyar néptánc, német nemzetiségi tánc, klasszikus, modern tánc 

 

 

Formái: 
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Tanórai munka: hatékony, minőségi oktatás 

o Csoportbontás alsó tagozaton idegen nyelvből, felső tagozaton technikából, 

informatikából, idegen nyelvből, valamint a fő tárgyakból nívócsoportok 

kialakítása az egyéni képesség, tehetség alapján. Alapelveit lásd később. (a 

differencia figyelembe vételével) 

o Különböző szervezeti-, és munkaformák alkalmazása. 

o Motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása. 

o Egyénre szabott tanulási követelmények 

o Differenciálás a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári 

segítésben, az ellenőrzésben és az értékelésben. (ad hoc is) 

o Humanisztikus kooperatív technikák. 

o Nem kötelező, választható tantárgyak tanulása. 

o Emelt óraszám a szabadon felhasználható órakeret terhére.(nem kötelezően 

választható órák terhére) 

o IKT eszközök alkalmazása. 

o Mindennapos testnevelés. 

o Az egész napos iskola nyújtotta lehetőségek.  

o Alsó tagozaton a gyerekek heti két alkalommal vehetnek részt egyéni, vagy 

kiscsoportos fejlesztő foglalkozáson.  

 

Tanórán kívüli tevékenység színterei: 

o 8. évfolyamon középiskolai előkészítő szervezése szeptembertől februárig 

o Szakkörök 

o Tanulmányi-, és sportversenyek iskolai, városi, megyei és országos fordulóira való 

felkészítés, részvétel. 

o Egyéni és kiscsoportos foglalkoztatás, felkészítés 

o Iskolai könyvtár: vetélkedők, könyvtári foglalkozások, önművelés, gyűjtőmunkák, 

IKT eszközök használata. 

o Iskolai sportkörök, művészeti csoportok 

o Német nemzetiségi tagozat rendezvényei, munkatervben meghatározott programjai 

o Nyári tehetséggondozó táborok. 

o Lapozós egyetem. 

o Ünnepekhez és jeles napokhoz kötődő pályázatok. 

o Vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális) 

o Szabadidős foglalkozások (színház-, múzeum-, kiállítás-, és koncertlátogatások). 

 

Iskolán kívüli lehetőségek illetve kooperáció 

o Sportegyesületek, cserkész szervezetek 

o Közművelődési intézmények, egyházak 

o Zeneiskola, művészeti iskola 

A fentieket részint együttműködési megállapodások szabályozzák. 

Tanulóink iskolában és iskolán kívül elért eredményeit számon tartjuk, jutalmazzuk és 

megjelentetjük az iskolai információs fórumon. 

 
„A család értéket ad, a tanár kapukat 

nyit, a társak, mint katalizátorok 

hatnak.” (Mönks) 
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3.7 A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Az esélyegyenlőség fontossága az oktatásban: 

- Az igazságos és befogadó oktatás az egyik leghatásosabb eszköz a társadalom egyenlőbbé és 

méltányosabbá tételére. 

- Emberi jogi követelmény, amit az ENSZ gyermekjogi nyilatkozata és a legtöbb nemzet 

alkotmánya tartalmaz. 

- Nagy az oktatás haszna. A jobb iskolázottsággal általában morális és műveltségi többlet, 

magasabb jövedelem, jobb egészség, hosszabb élet, sikeresebb családi élet és állampolgári 

részvétel jár együtt. 

- Az oktatási kudarc hosszú távú társadalmi és pénzügyi költségei magasak (egészségügy, 

szociális támogatás, közbiztonság). 

- Az oktatási esélyegyenlőség erősíti a társadalmi összetartozást és bizalmat, alapvető eszköz 

a migránsok és kisebbségek problémáinak kezelésében. 

 

3.7.1 A hátrányok csökkentését szolgáló tevékenységek:  

- Nívócsoportos kiscsoportos, specifikus összetételű csoportos oktatás  

- 1-2. évfolyamon 2 óra felzárkóztató oktatás  

- Logopédiai, terápiás fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs foglalkozások  

- Napközi, iskolaotthonos foglalkozás, tanulószoba  

- Egyéni képességekhez igazodó tanórai foglalkozás, differenciálás  

- Integráció lehetőségének biztosítása  

- Iskolapszichológusi szolgálat, egyéni és csoportos terápia 

- A pedagógusok részére csoportfoglalkozás  

- Perszonálpedagógia, kiscsoportos, segítőpáros foglalkoztatás  

- 3-4. évfolyamon felzárkóztató foglalkozás  

- IKT eszközök bevonása a meglévő- és a pályázati lehetőségek felhasználásával, 

tanulópár, testvérosztály  

3.7.2 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok  

A gyermek – és ifjúságvédelmi tevékenység valamennyi osztályfőnök, tanító és szaktanár 

feladata. A munka hatékony koordinátora az iskola ifjúságvédelmi felelőse.  

A tevékenység célja:  

- Megismerni a gyermekek életkörülményeit, családi nevelési környezetét, hogy 

feltárhassuk a veszélyeztető tényezőket.  

- Megelőzés pedagógiai és nem pedagógiai eszközök igénybevételével  

- Hatékony gyermekvédelmi intézkedések a rászorultak érdekében  

- Team munka a különböző szolgálatokkal, intézményekkel  

- Esetmegbeszélés és eljárás kezdeményezése- a jogszabályok szerint  

Rászorultnak tekintjük:  

- A társadalmi létminimum alatt élő családok gyermekeit 

- A nagycsaládokban, nehézségek között nevelődőket  

- A megoldatlan lakáshelyzetűeket  

- A deviáns családban élőket  

- Az egészségügyileg veszélyeztetett családban élők 

- A rendkívül alacsony iskolázottságú szülők gyermekeit  

- Azokat, akiket nem a szüleik nevelnek  

- A hospitalizációs tüneteket mutató és elhanyagolt gyermekeket  

- Az agresszív szülők gyermekeit  

- A félelmet keltő szülők gyermekeit  

- Betegségben, részképesség hiányában szenvedőket  
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Tanév elején és a tanév folyamán megvalósítandó tevékenységek  

- Az osztályfőnökök bevonásával feltáró munka  

- Intézkedési terv készítése, kapcsolattartás  

- Folyamatos délutáni tevékenységek tervezése, szervezése /szabadidős programok, 

szakkörök/  

- Felkészítő tréningek szervezése pedagógusok számára  

 

A gyermek és ifjúságvédő felelősségteljes feladata a közösség egészére is vonatkozik.  

3.7.3 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program  

A tanulás személyes feltételeinek megteremtése érdekében a tanulási motiváció folyamatos 

erősítésére törekszünk. A tanulókban meglévő értékek felismerésével, felismertetésével 

pozitív tanulási szokásokat alakítunk ki. Kiemelt feladatnak tekintjük a már meglévő 

ismerethez kapcsolt, tapasztalati úton való tanulási technikák alkalmazását a tanórákon. 

Fokozatosan növeljük terhelhetőségüket, kommunikációs készségüket. Minden nehézség 

ellenére folyamatos erőfeszítéseket kell tenni a szülői ház, segítő támogatásának elérése 

érdekében.  

A felzárkóztatás területei és formái:  

- nívócsoportos oktatás  

- egyéni foglalkozások szervezése  

- egyéni képességekhez igazodó tanórai foglalkozás szervezése  

- iskolaotthonos, napközi otthonos és tanulószobai foglalkozás szervezése  

Egyéb lehetőségek:  

- Minden évfolyamon engedélyezzük az évfolyam ismétlését szülői kérésre akkor, ha a tanuló 

felsőbb évfolyamba léphetne.  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása során a létszám és a hatékonyság közötti 

korrelációra nagyon kell figyelnünk. 

3.7.4 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység  

Az iskola által megfogalmazott célok (az indulási hátrányok csökkentése és az 

esélyegyenlőség biztosítása) a szociális ellátások szolgáltatások rendjének kialakítását 

kívánják meg. Alapvető feladatunk a szülők igényeinek, a gyermekek szükségleteinek 

megfelelően, az iskola - társadalmi környezetéhez alkalmazkodva - az egész napos ellátások 

(ügyelet, napközi, tanulószoba) és a diákétkeztetés biztosítása. Minden segítő szolgálattal 

együttműködve biztosítjuk, hogy gyermekeink a legfontosabb szükségletek birtokában 

vehessenek részt a tanítás-tanulás folyamatában.  

Az iskola Pedagógiai Programjában 2-4. évfolyamon ajánlja a három év alatt egyszer a 3 

napos erdei iskolai programot. Keresi az ezzel kapcsolatos költségek csökkentéséhez a 

pályázati forrásokat. A tanulók részvételéhez kéri a szülő/szülők írásbeli beleegyező és 

hozzájáruló nyilatkozatát. 

  

Egyéb területei:  

- Integrációs nevelés és oktatás lehetőségének biztosítása  

- Felzárkóztató órák  

- Nívócsoportos oktatás, tehetséggondozás, felzárkóztató foglalkozás  

- Iskolaotthon, tanulószoba, napközi szervezése  

- Iskolai könyvtár biztosítása  

- Szakkörök szervezése  
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A szociális hátrányok enyhítését szolgálja tankönyv támogatási rendszerünk, alapítványunk 

működése is.  

A pedagógusok további részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

 

4. FONTOSABB SAJÁTOS PEDAGÓGIAI FOLYAMATAINK JELLEMZŐI 
 

„Homo semper educandus et educabilis” – az ember mindig nevelendő és nevelhető. 

Iskolánk nagy sportos múltja miatt a testnevelés megkülönböztetett népszerűségnek örvend. A 

mindennapos testnevelésbe, testedzésbe az iskola az itt működő diáksport egyesületet is 

bevonja. (Dózsavárosi Diáksport Egyesület: DDSE) E foglalkozásokat testnevelő vagy 

szakvégzettséggel rendelkező kolléga vezeti. 

 

Az értelem kiművelése 
Tanulási motívumok fejlesztése: 

o Az érdeklődés felkeltése és fenntartása 

o Megismerési vágy fejlesztése 

o Felfedezési vágy fejlesztése 

o Játékszeretet és alkotásvágy fejlesztése 

o Tanulási módszertár kiépítése 

o Tanulási „technológiák” megismertetése / szaktárgyi 

o Tanulási teljesítményvágy fokozása 

o A továbbtanulási okos döntés előkészítése / osztályfőnöki 

o Tanulási életprogram fejlődésének segítése 

 

Kognitív képességek fejlesztése /megismerés, gondolkodás, tanulás képességének 

fejlesztésével: 

o Az ismeretanyag megértetése, megértése és alkalmazása, az önálló ismeretszerzés 

igényének kialakítása, a tudásbázis megteremtése / szaktárgyi 

o Saját egyéni, hatékony tanulási módszerek kialakítása, a munkamemória 

o kapacitásának növelése, az ismeretek előhívásának gyorsítása 

o Gyakorlati alkalmazás/szaktárgyi, általános 

o A gondolkodás fejlesztése / általános 

Az emberi kapcsolatrendszer fejlesztése 
Szociális kompetencia fejlesztése /megfelelő szociális szokások, minták, attitűdök, készségek 

és ismeretek elsajátítása, pl. szabálytudat, felelősség, döntési szabadság, normatisztelet stb.// 

Egyéni szociális értékrend fejlesztése /segítő attitűd, együttműködési képesség, érvényesülési, 

versengési vágy stb./ 

Magatartás és viselkedéskultúra személyiség jegyeinek gazdagításához: 

Kiemelt feladat az alsó tagozatban: 

- szociális hajlamok kialakítása (kötődés, érzület, barátság, csoportképzés, birtoklás) 

- segítés, együttműködés 

Kiemelt feladatok a felső tagozatban: 

- meggyőződés, előítéletek legyőzése 

- empátia, tolerancia kialakítása 

- konfliktuskezelés, vitakészség formálása 

- jellemformálás: férfias és nőies karakter formálása, erények alakítása 

- subsidiaritas/önállóság/, filantropia/emberszeretet/, proexistentia/egymásért lét/ 

- solidaritas érzületének formálása 
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Egészséges és kulturált életmód alakítása 
A személyes kompetencia fejlesztését jelenti. A személyes önkiszolgálási képességek, /mint 

testi higiéné, önellátás, önkifejezés/, valamint az önvédelmi, önismereti, társas és szociális 

képességek /én védő technikák, önértékelési, önnevelő és társas segítő képesség/ kialakítására, 

folyamatos fejlesztésére kell törekedni. 

A speciális pedagógiai célokkal összefüggő feladataink 
Elsősorban az osztályfőnöki és a fejlesztő pedagógiai munka szerves részei a 

o kapcsolatfejlesztő terápiák 

o indulási hátrányok leküzdése 

o másodlagos /magatartási/ zavarok megjelenésének leküzdése, megakadályozása 

o részképességek fejlesztése 

o rehabilitációs lehetőségek, eszközök alkalmazásának tanítása 

o tanulási képességek kialakítása 

o kulturális alapkészségek elsajátításának támogatása 

o felkészítés az integrált tanulásra, továbbtanulásra 

o hagyományápolás, értékközvetítés, részvétel az iskolai élet minden mozzanatában 

Érzelmi és akaratjegyek gazdagítása 
Kiemelt feladat az alsó tagozatban: 

o A motiváltság fejlesztése: kíváncsiság, érdeklődés, felfedezési vágy, alkotóvágy 

o A képesség fejlesztése: írás, értő olvasás, beszéd és beszédértés, tanulási képesség 

és tapasztalás, kiemelés, összevonás, összehasonlítás 

Kiemelt feladat a felső tagozatban: 

o Motiváltság fejlesztése: a tudásvágy, önművelési igény fokozása, tanulási 

kötelesség tudat, továbbtanulási szándék erősítése  

o Képesség fejlesztése: gondolkodás, problémamegoldás, analizálás, absztrahálás, 

asszociálás, általánosítás, érvelés, bizonyítási képesség terén 

 

Személyiségfejlesztés főbb színterei 
o Szaktárgyi és osztályfőnöki órák 

o Napközis és iskolaotthonos csoportok 

o Művészeti csoportok 

o Népi játékok, bábozás, játszótéri és sportjátékok (megkülönböztetett a fontosságuk 

a személyiségfejlesztésben) 

o Szakkörök 

o Ünnepségek, megemlékezések 

o Diák önkormányzati rendezvények 

o Erdei iskolák és táborok, nyelvi táborok 

o Nevelési beszélgetések  

o Nevelési beszélgetések a hétfői iskolarádió adása után, az adott hét jelmondata 

alapján 

Az érzelmi nevelés: 
Általában a hazai, de a XXI. sz. eleji pedagógia mostohagyereke az érzelmi nevelés. Ezért két 

szinten kell a kárpótlást lefolytatni: szakmai vagy nevelői, és tanulói szinten.  

 

Teendők a szakmai/ nevelői szinten az érzelmi nevelésért: 

o értekezletek, továbbképzések, tematikus óralátogatások, hospitálások számának és 

intenzitásának emelése 

o meghívott előadók meghallgatása, szaklélektani jártasság alakítása 

o beszélgetések, konzultációk, referálók tartása 

o szülők bevonása ebbe a munkába 
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o katarzis tapasztalatok, - átélések megosztása 

o a művészet/ film, zene bevonása a cél érdekében 

o szakmai vezetői, vezetőségi, progresszív, kollegiális segítő kontroll 

 

Tanulói szinten: 

o súlypontozás az ún. készségtantárgyak terén, az érzelmi érzékenység javítására 

o empátia, szimpátia formálása 

o irodalmi, lírai stb. élmények elmélyítése 

o katarzis élmények felkínálása/ versbusz, Erkel- busz, filmek, hangversenyek, 

színház, kiállítások stb. 

o egy ún. diákszínjátszó kör működtetése 

o a meglévő tánc és kulturális képződmények koordinálása és szélesítése 

o a számítástechnika segítségével is keresni kell a katartikus művészeti 

találkozásokat… 

o a kóruséneklés mielőbbi feltámasztása (adaptálálható műfajok) 

o gyermekszervezeti kapcsolatot alakítani… 

o tanulói szubszidiaritás elmélyítése 

o szociális fogékonyságra nevelés 

o sok érzelemre pozitívan ható rendezvény, alkalom teremtése, az új közösségi 

helyiségekben 

o ifjúsági értékelvű kezdeményezések térnyerése 
 

4.1 A projektoktatás elvei, módszerei, megvalósulása iskolánkban 

A projekt olyan oktatásszervezési eljárás, amely az oktatás menetét gyakorlati problémák 

megoldása köré csoportosítja. A tanulásszervezési lehetőségek egyik újfajta módja. 

Szemléletében gyermekközpontú, korszerű tudást közvetít, a demokratikus és az életre nyitott 

személyiség önkibontakozását inspirálja.  

A projektek olyan komplex feladatok, amelyeknek középpontjában egy gyakorlati 

természetű probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása, hanem a lehető 

legtöbb vonatkozásának feltárása, így a témát a gyermekek széles körű összefüggésben 

dolgozzák fel. 

Az egyéni munka mellett megjelenik a csoportos tevékenység, az együttműködés 

(kooperativitás). Mindenki saját képességei, egyéni tapasztalatai alapján járul hozzá a csoport 

munkájához. A tanárok és a diákok közösen, több szempont szerint elemezve, komplex 

módon dolgozzák fel az adott témát.  

A projektmódszer a gyermek érdeklődésére, a pedagógus és a gyermek közös 

tevékenységére épülő módszer. A megismerési folyamatok a projektek tevékenységeinek 

sorozatában valósulnak meg.  

A módszer alkalmazásával kilépünk a hagyományos időbeosztásból és tantárgyi keretekből. 

Az ismeretszerzés a különböző tevékenységek során alkotó módon történik. Tanítás, ismeret-

felhalmozás helyett az ismeretszerzés és a képességfejlesztés kerül előtérbe.  

A munkafolyamat eredménye a produktum, ami lehet tárgy, játék előadás, film, prezentáció, 

művészeti alkotás, írásmű, rendezvény, tabló. 

A német nemzetiségi tagozaton a Landeskunde (országismeret), a Volkskunde (népismeret) 

tananyagának feldolgozása során rendszeresen alkalmazzuk a projektmódszert. Igyekszünk 

megteremteni az egyes műveltségi területek közötti összhangot. Fontos feladatnak tekintjük 

az együttműködés elősegítését, a munka összehangolását és a differenciált segítségnyújtást. 
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A projektmódszer pozitívumai: 

Ez a tanulásszervezési mód az intézményes nevelés és oktatás szintjén teret követelt 

magának azzal, hogy  

 A tanulók kezdeményező, aktív szerephez jutnak. 

 Saját érdeklődésük vezeti őket, így a motiváció igen erős. 

 Fejleszti a kommunikációs és szociális képességeket, a kreativitást, az ismeretszerzési 

képességet, a problémamegoldó és analitikus gondolkodást, az önállóságot, a 

kooperációt, a tervezést, az alkalmazkodást, az időbeosztást, az információk 

megosztását. 

 Az ismeretek, jártasságok, szokások elsajátítását indirekt úton biztosítja. 

 Saját képességeiknek megfelelően tudnak részt venni egy-egy probléma 

megoldásában. 

 Konkrét, hasznosítható, gyakorlati tudást nyújt. 

 Lehetőség nyílik újfajta tanár-diák kapcsolat kialakítására. 

 Örömteli, stressz mentes együttműködést biztosít. 

 Előmozdítja a pedagógusok szakmai együttműködését, így javítja a tantestület 

összetartását. 

 Megvalósul az egymástól 

 A tevékenységekbe integrált műveltségtartalmak épülnek be. (RENESZÁNSZ TÚRA: 

magyar-történelem-testnevelés-rajz; ÓKORI GYALOGGALOPP: magyar-földrajz-

rajz- informatika). A valóságos élettevékenységek maguk köré rendezik az 

ismereteket, ezáltal komplexszé és több szempontúvá válik a központi probléma 

feldolgozása. Eközben a gyermekek aktívan és cselekvően „élik” az életet, és 

megismerésük fő forrása a közvetlen tapasztalás lesz, amely így maradandó tudást 

biztosít 

  A projekt megvalósulásába pályázatok írásával, más, iskolán kívüli intézmények pl.: 

közművelődési intézmények és szülői támogatás és közreműködés bevonható. 

A leggyakoribb tanítási projektek 
 Technikai projekt (technikai folyamat megvalósítása, kipróbálás, elméleti ismeretek) 

Célja valamilyen tárgyi produktum megalkotása, 

 Művészeti projekt pl.: előadás, kiállítás, összetett alkotások. A produktum esztétikai 

kivitelezése nagyon fontos szempont, 

 Környezeti projekt pl. erdei iskola, a folyó, erdő stb. élővilága, 

 Gazdaságismereti projekt pl.: alma projekt, 

 Kutatási projektek pl. új anyagrész feldolgozása. 

Fontos pedagógiai szempont, hogy a projektmódszer is csak egy a sok közül, önmagában 

nem „üdvözít”. 

 

5. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS LEHETŐSÉGEK ÉS 

FELADATOK 
 

Az iskola feladata, hogy kisebb és nagyobb értékközpontú közösségek kialakulásához 

teremtsen megfelelő feltételeket. A feltételek között kiemelkedően fontos szerepe van a 

pedagógiai- segítő tevékenységnek, a közösségépítő munkának. 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely a személy-személy és a személy- társadalom 

közötti kapcsolatot alakítja, formálja, gazdagítja. 

A közösség kevésbé teljesítményorientált, mint egy osztály, magasabb lehet az együttes 

élmény hőfoka, ereje. Az életét szabályozó tényezők részben a közös szokások alapján 

alakulnak ki. A közösség a társas viselkedés tanulásának színtere. /Formái: család, iskola, 

egyház, baráti kör, sportkör, alkotókör, művészeti csoportok stb./. 
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A család a társadalom, a nép, az ország az állam, a haza, a nemzet és az emberiség alapja. 

Az iskolai közösségek alakításában jelentős szerepe van a szabadidő-szervező 

tanárnak, a diákönkormányzat vezetőjének (és minden pedagógusnak). Nem szabad 

elhanyagolnunk a szülői ház szerepét, így amikor csak alkalmas, be kell vonni a 

közösségformálásba a családot, és a család ideájának újra-felemeléséhez pedig a 

közösségeket. 

 

Tanórai közösségépítő tevékenységeink: 

Közös, társas, humanisztikus-kooperatív tanulási technikák gyakorlása 

Tanulói kezdeményezések erősítése, szituációs, szerep- és egyéb játékok 

Önállóság, öntevékenység segítése 

Összehangolt pedagógiai-nevelői cselekmények, a különböző tantárgyak és tantárgyi modulok 

lehetőségeinek optimális hasznosítása érdekében 

 

Tanórán kívüli közösségfejlesztő tevékenységek: 

Életkorhoz, fejlettséghez igazított játéktevékenység támogatása 

Szabálytudatot erősítő tevékenységek 

Változatos foglalkozások, szakkörök, dráma és színjátszás térnyerése, diákszínház 

Közös élményszerző túrák, kirándulások, táborok, versenyek, rendezvények, szerződések 

kooperációk. 

Testvériskolai kapcsolatok: Tarnów, Obervellach  

 

A diákönkormányzat szerepe: 

Közös értékeken alapuló közös célok megfogalmazása,  

Közös rendezvények érdekében végzett közös munka, hagyományápolás 

Új hagyományok teremtése- amennyiben megalapozott az igénye, perspektivikusan 

Közösség érdekében, felelősséggel végzett munka, a tanulói felelősségi körök bővítése 

Pozitív érzelmek a közösséggel kapcsolatban, élményszerű közösséghez tartozás   

Jubileumi rendezvények, gyűjtések, karitatív cselekmények szervezése, lebonyolítása 

 

A szabadidős tevékenységek közösségfejlesztő feladatai: 

Jó kapcsolat kialakítása a gyermekek szüleivel, hozzátartozóival 

Népünk, hazánk, nemzetünk kultúráját befogadó és annak érdekében tevékenykedő közösségi 

magatartás kialakítása, a nemzeti kultúra iránti fogékonyság fejlesztése. 

A német nemzetiségi hagyományok ápolása, meglevő értékek gyűjtése, mentése, ld. állandó 

kiállításunk az alsós épületben. 

Az önismeret elmélyítése, önfegyelem fejlesztése, együttműködés megalapozása 

Erős érzelmi töltéssel áthatott témák segítségével a másokra figyelés, az elfogadás, az 

empátia, a türelem, a részvét gyakoroltatása 

A gyermekek igényeinek és érdeklődésének pozitív érzelmeik kialakítása működtetése, 

gyarapítása. 

 

5.1 Hagyományaink, jelképeink, ünnepeink 

Az iskola hagyományai, ünnepei, rendezvényei is a közösségfejlesztést, a Nemzeti 

Alaptantervben megfogalmazott közös követelmények megvalósítását, az iskolához, a 

városrészhez, városhoz, a Hazához, a nemzethez és Európához tartozás-, az identitás 

megerősödését szolgálják. 

 

A névadó, Dózsa György emléke 

Iskolánk az 1958. május 17-én tartott ünnepélyes névadón vette fel Dózsa György nevét. 



  Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai Programja 

-25- 

 

Összetett, nem egyértelműen megítélt személyiségét igyekszünk megismertetni 

tanítványainkkal. Az utóbbi években sokat formálódott Dózsa emlékének ápolása. 

Az adott évfolyam tanulói emlékeznek minden tanévben a névadóra. Ők szerkesztik és adják 

a műsort a koszorúzáson, megemlékeznek még az irodalmi faliújság szerkesztői is. 

Természetesen a névadó és emléke jelen van a tanulók mindennapjaiban.  

A Dózsa György Általános Iskola sajátos, meghatározó arculatát, az iskolához való kötődés 

érzését erősítendő, vetődött fel ennek, külső formában történő megjelenítése is. Az iskolai 

jelvény (logó) immár több éve jelenik meg kiadványainkon, levelezésünkben és az iskola 

homlokzatán, bejáratainál és a tanulók ruházatán. 

Az iskolai jelvény megtervezése és megvalósítása mellett párhuzamosan vetődött fel a 

gondolat, hogy egy iskolai, helyi elismerés valamilyen formájában is tegyük sajátossá a 

Dózsához való kötődést. Ennek érdekében a 60. évfordulótól évente Dózsa-díjat 

adományozunk gyermekeknek, pedagógusoknak és segítő dolgozóknak, akik a végzett 

munkájuk, tevékenységük, eredményeik, sikereik alapján a közösség véleményének 

egyetértésével kaphatják meg ezen elismerést. 

A díj egy plakett és az adományozást dokumentáló oklevél formájában valósul meg. 

/szabályzat alapján. 

Elismerésként született a már több éves Dózsa iskola Jó tanulója, jó sportolója díj, melyet 

sportsikerei és kiemelkedő tanulmányi munkájáért 2-3 fő kaphat meg évente. 
 

Ünnepeink 

- Iskolai keretek között, személyes, ünnepélyes megjelenéssel /nagy nemzeti ünnepek: /     

Március 15., Október 23. Június 4. / trianoni diktátum tragédiája emléknap 

- Iskolarádión keresztül / Október 6., január 8. : Brusznyai Árpád dr.56-os mártírtanár 

emlékére/ 

- Képviseletek jelenlétében /Dózsa ünnepély, február/ 

- 8. osztályban, osztály-évfolyamkeretben, illetve iskolarádión, / holocaust, kommunizmus 

áldozatai, Svábok elűzetése/ 

- Évfordulós (kerek) ünnepek 

 

5.2 Rendezvényeink, egyéb hagyományok 

Gyerekeink részvételével és segítségével nagyon sokféle programot szervezünk és 

bonyolítunk le, a mindenkori tanévi programok. 

 

Tanévnyitó és tanévzáró ünnepély 

Iskolai Mikulás-ünnep  

Iskolai Advent a gyermek és felnőtt közösségek részére 

Anyák napja 

Játszóházak 

Föld napja 

Márton nap („Sváb bál” szülők, diákok, tanárok közös rendezvénye) 

Erntedankfest 

Halloween 

Madarak és fák napja 

Magyar kultúra napja 

Költészet napja 

Farsangi mulatság 

Mikulás napi dominó verseny az alsóban 

Városi dominó verseny a Föld napján 

Téli sportverseny az alsóban 
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Karitatív cselekményeink 

Hagyományosan látogatjuk a dózsavárosi Idősek Otthonát és a nyugdíjas klubokat, 

ahol gyakran, különböző műsorokkal kedveskedünk a klubtagoknak. 

 

Rendszeresen részt vesznek tanulóink a városi, illetve dózsavárosi Advent műsorában, 

kivesszük részünket a szervezési és előkészítési feladatokban. Élő kapcsolatot tartunk a  

Kozmutza Flóra Speciális Iskolával. 

 

 

           Egyéb hagyományok 

    

Az év során különböző tantárgyi versenyek és más játékos vetélkedők 

megszervezésével, lebonyolításával adunk alkalmat arra, hogy az iskola legjobb, 

legtehetségesebb diákjai mérjék össze tudásukat, képességeiket, egymást serkentve a még 

jobb teljesítményre, a továbbjutásra. 

Az iskolák legtehetségesebb tanulói illetve különböző művészeti csoportjai az iskola 

által megrendezett "Ki mit tud"-on mutatkozhatnak be. A legjobbak a városi rendezvényeken 

képviselik iskolánkat évről-évre szép számban. 

Hagyománynak számít a minden évben megrendezésre kerülő közlekedési- és 

egészségügyi vetélkedő is. Céljuk a biztonságos közlekedésre nevelés, hisz városrészünk elég 

forgalmas illetve a környezetvédelemre nevelés fontos feladat. 

Diákönkormányzatunk az önkéntes munkából is kiveszi részét, az iskola környezet rendezése, 

a hulladékgyűjtés, és a sikeres papírgyűjtés évről évre sok gyermeket, és családot késztet 

aktivitásra. 

Évről évre a " Lapozós Egyetem" feladatainak megoldásával egy-egy témakörben 

vetélkedhetnek a tanulók. 

Intézményünkben évente diákönkormányzati napokat tartunk, amikor a gyermekeknek 

érdekes programokat szervezünk. E napon ismerkednek többek között Veszprém 

nevezetességeivel, természeti környezetével is. 

Az iskola tanulói számára a lehetőségekhez és az igényekhez igazodva különböző 

nyári táborokat szervez az iskola tantestülete. 

Az utóbbi években kezd hagyománnyá válni az iskola falain belüli táborozás. Nyár a suliban 

címmel a felsős diákönkormányzat szervez 4-8. osztályt végzett tanulóinknak kellemes és 

hasznos időtöltést. 

Nyelvi tábornak a német nemzetiségi tagozat tanulóinak több éve működik Ausztriában.  

A táboroztatás régi hagyomány, több évtizeden át megszakítás nélküli, dózsás pedagógiai 

jelenség. E folyamatban soha, semmilyen törés nem következett be, s ezt határozott célunk 

megőrizni, biztosítani a jövőben is. 

 

 

6. EGYÜTTMŰKÖDÉS, AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI 
 

Pedagógiai és képzési együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel 

 

 - Együttműködünk a város más oktatási intézményeivel (óvodák, általános iskolák, 

középfokú intézmények), a pedagógiai munkát, szociális szolgáltatásainkat segítő 

intézményekkel. / Tanulási Képességet Vizsgáló, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság, Nevelési Tanácsadó, Családsegítő Központ, Gyermekjóléti Szakszolgálat/ 

- Együttműködési megállapodás szerint végezzük oktató-nevelő munkánkat a 

körzetben lévő Vadvirág Óvodával. Már hagyománynak számít az évről évre megrendezett 
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OVIS KUPA sportnapunk, amikor a város összes óvodáit egy egész délelőttös programra 

invitáljuk. A megállapodás kiterjed az intézmények kölcsönös látogatására, a továbbtanuló 

óvodások figyelemmel kísérésére, a beiskolázásra. 

- Elkezdtük a márkói és a hárskúti német nemzetiségi óvodával az együttműködés 

kialakítását.  

- Intézményünk önálló diáksport egyesülete a Dózsavárosi Diáksport Egyesület. Az 

egyesületben más iskolákból is érkező tanulókkal, valamin felnőtt sportolókkal 

vívószakosztály működik. A többi szakosztály - kézilabda, kosárlabda, röplabda, atlétika - 

tagjai iskolánk tanulóiból kerülnek ki. Az egyesület az iskola szabadtéri és fedett 

sportlétesítményeit használhatja tanórán és a tömegsporton kívüli időszakokban. 

- Az tehetséggondozás érdekében az MKB KC, a VEDAC és a Balaton Úszóklub 

sportegyesületekkel együttműködési megállapodásunk van.  

- A közvetlen az iskola szomszédságában működő városi Klubkönyvtárral - 

ugyancsak közös megállapodás alapján - működtetünk szakköröket, jutunk hozzá játszóházi 

foglalkozásokhoz, könyvtári órákhoz és egyéb szabadidős foglalkozásokhoz, részt veszünk 

egymás rendezvényein. 

- Mint a városrész egyetlen általános iskolája közeli munkakapcsolatban vagyunk a 

nyugdíjas klubokkal, a Dózsavárosi Baráti Körrel és a Polgárőrséggel. A kapcsolatok 

elsősorban közös rendezvények szervezésében jelenik meg (Karácsonyfa állítása, Mikulási-, 

sportnap szervezése). 

- A Veszprémi Egyetem gyakorlati-képző helyeként fogadunk hallgatókat tanítási 

gyakorlatokra, 

 - Az Érseki Teológiával is jó kapcsolatot ápolunk, hallgatói hospitálnak nálunk. 

- Pályázati kooperációink vannak a: Kabóca Bábszínházzal, Városi Művelődési 

Központtal, Vetési Albert Gimnáziummal, kistérségi társulással, rendőrséggel. 

 - Nemzetközi, nyelvi kapcsolatok: Német Nemzetiségi Önkormányzatokkal, az 

ausztriai Obervellach általános iskolájával, a lengyelországi Tarnów művészeti és 

sportiskolájával. Együttműködési megállapodást kötöttünk a veszprémi Deutsch klubbal 

értékmentés, közös projektek megvalósítása céljából. Kölcsönösen részt veszünk egymás 

rendezvényein. Kapcsolatot tartunk a Veszprém-Passau Baráti Körrel. 

 - Támogatóink közé tartozik több dózsavárosi cég is. Amit ezúton is köszönünk. 

 

7. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

ÉS FELSZERELÉSEK  
 

 

Az intézmény a fenntartó előírásai szerint elkészítette az iskola eszközigényét a 

funkcionális taneszköz jegyzék alapján. 

Az iskola rendelkezik megfelelő számú tanteremmel, szaktanteremmel, foglalkoztató 

és kiszolgáló helyiségekkel, melyek berendezése részben elavult, cseréje indokolt lenne. 

Ugyanakkor igen fontos a kerettanterv /NAT/ megvalósítását segítő eszközbeszerzés 

folyamatos biztosítása. Törekszünk a taneszközök technikai színvonalának folyamatos 

javítására, az iskolai környezet modernizálására. 

 

Tárgyi feltételeink: 
Tantermi és szaktantermi ellátottságunk jó. A nem tanterem típusú helységek közé soroljuk a 

két számítógéptermet, a nyelvi termet, technikatermet, vívótermet, két tornaszobát, valamint a 

két logopédiai foglalkoztatót és egy mozgásfejlesztő szobát. 

A saját osztálytermek „fenntartását” nevelési szempontból tartjuk fontosnak. 

A többi tantárgy oktatása – felső tagozaton – szaktantermekben történik. Az intézmény 

kiemelten jó feltételekkel rendelkezik a testnevelés oktatására. Nagyméretű tornaterem 
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mellett, további 3 tornaszobával, valamint kézilabda és kosárlabda pályával rendelkezik. Az 

iskola feltételrendszere éppen még adott a mindennapos testnevelés ellátására. 

Az ún. Főépület vagy Dózsa-épület a 2010. évi felújítással XXI. sz.-i körülményeket biztosít a 

dózsás gyerekeknek. A Szent István épületegyüttes felújítása kiemelt céljaink között szerepel. 

 

Nyelvi szaktanterem az idegen nyelvek tanításához: 
Az idegen nyelvek (angol-német) oktatása nagy óraszámban nyelvi szaktanteremben történik. 

Említésre méltó a szótárkészletünk és szakkönyvtárunk. Az eszközpark a legmodernebb 

igényeket is kielégíti, és szolgálja a minőségi oktatást. 

Fizika-kémia:  
A fizika-kémia szaktanterem egyike a legelőször kialakított szaktantermeinknek. 72 m2 

alapterületű, 30 tanuló számára van férőhely. Ebben a tanteremben kizárólag fizika és kémia 

órákat tartunk.  

A tanári kísérletek megfelelő színvonalát az állandóan karbantartott tanári demonstrációs 

eszközök biztosítják. Elektrovaria, optikai pad, komplett mechanikai demonstrációs készlet 

stb. áll rendelkezésre. 

A korábban kitűzött cél, hogy a tanulók modern körülmények között kísérletezhessenek 

megvalósult.  

Az új kísérleti asztalok és a tanulói illetve tanári modul beépítése lehetővé tette, hogy minden 

padsorban van víz, áram. A modern vegyifülke beépítése biztonságosabbá tette a veszélyes, 

de látványos kísérletek elvégzését, tanulmányozását.  

 

Technika: 
A szaktanterem berendezése speciális a tantárgy jellegéből következően. 

Felszereltsége jó: mind a szemléltetéshez, mind a hagyományos munkavégzéshez megfelelő 

eszköztárral rendelkezünk. 

Írásvetítő, diavetítő segíti az oktatást, de sokszor használjuk a videót technika tantárgyhoz 

kapcsolható filmanyagok megtekintése céljából. 

A szerszámaink mennyisége és minősége lehetővé teszi valamennyi szokásos anyag 

alakítását. 

Jelenleg a felső tagozatos technikaórákat szolgálja a szaktanterem, de heti egy alkalommal a 

„nyitott műhelyben” akár alsó tagozatos tanulók is foglalkoztathatók itt, természetesen 

technika tanár felügyeletével. Az iskola szerszámaival saját tervezésű munkadarabokat és 

demonstrációs modelleket készíthetnek. 

Terveink: A fejlődésünkhöz szükséges eszközöket nyilván befolyásolni fogja a kerettanterv 

bevezetése. Fejleszteni elsősorban az informatikával, a fizikával, a közlekedésre neveléssel 

való koncentráció irányában szeretnénk. 

A háztartástechnika tanítását a szaktantermi konyhasarok és eszközkészlet teszi lehetővé.  

A közlekedéskultúra oktatására a városban egyedülálló eszközpark és program áll 

rendelkezésünkre. 

Továbbra is meg kell teremteni a csoportbontás feltételeit. 

 

Biológia: 
A szaktanterem lehetővé teszi, hogy szemléltető eszközök mellett munkaeszközöket adjunk a 

tanulók kezébe. 

A szakkönyvek, a videofilmek és DVD-k lehetővé teszik az információ feldolgozási 

készségek kialakítását, az ismeretek sokoldalú megközelítését. 

 

Földrajz: 
Iskolánk földrajz szaktanterme rendkívül jól felszerelt. 



  Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai Programja 

-29- 

 

A földrajz oktatását segítik a több mint 50 falitérképek, minden évfolyamhoz központi 

transzparens- és diakészlet, a 15 db kisméretű és 7 db nagyméretű földgömb, egy projektor és 

hordozható számítógép, írásvetítő, ásvány- és kőzetgyűjtemény és a szakirodalom egész sora.  

A világháló pedig kimeríthetetlen ismeretforrás. 

 

Rajz szaktanterem:  
Szaktantermünk az 1978-ban épült iskolaszárnyban helyezkedik el, jó felszereltséggel 

rendelkezik. Oktatástechnikai eszközökkel való ellátottsága sokat fejlődött az elmúlt évek 

során. A Mozgókép-és Média ismeretek oktatására is alkalmas ez a szaktanterem. Az 

elsajátítást megkönnyítő oktatástechnikai háttér, számítógépes rendszer, technikai 

színvonalának megfelelő szinten tartása folyamatos feladat. 

Iskolánkban hagyományosan, hosszú évek óta, képzőművészeti szakkör is működik alsós és 

felsős tanulóink számára, hetente több alkalommal. A délutáni foglalkozásokon elsőtől 

nyolcadik osztályig vegyes életkorú csoportokban dolgoznak tanulóink, ahol az egymás 

elfogadásának, segítésének az egymástól való tanulásnak a lehetőségét is szeretnénk 

biztosítani. Rendszeresen veszünk részt önálló és közös kiállításokon, pályázatokon. 

A képzőművészeti szakkör foglalkozásain sokféle grafikai és festészeti technikával 

ismerkednek meg tanulóink, kerámiaégető kemencével is rendelkezünk, így agyagplasztikák, 

szobrok készítésére is lehetőségünk van.   

 

Számítástechnika szaktanterem: 
A számítástechnika oktatása már a harmadik osztályban megkezdődik az angol-informatika 

orientációs osztályoknál, a nemzetiségi tagozaton pedig negyedik évfolyamon. Jelenleg két 

szaktanteremben 30 gyermek egyidejűleg, csoportbontásban tud dolgozni. Továbbra is nagy 

gondot fordítunk arra, hogy az iskola a hardver és szoftverállományt folyamatosan 

korszerűsítse, bővítse. 

 

Ének szaktanterem: 
Az ének-zene tanításához szükséges AV eszközök, kottatár, pianínó, valamint a mobil 

tantermi berendezések biztosítják az eredményes tanórai és szakköri munkát. Célunk ez 

énekkari kultúra teljes feltámasztása. 

 

Magyar szaktanterem: 

A magyar szaktanterem viszonylag új fejlesztése iskolánknak. A magas óraszám miatt nem 

biztosítható, hogy az összes magyar órát a szaktanteremben tartsuk, de munkánk zömét 

szerencsére már itt végezhetjük. 

Az új helyiség előnye a könyvszekrény, melyben szótáraink, lexikonjaink, szépirodalmi 

műveink, atlaszaink, szabályzataink és technikai eszközeink kaptak helyet. Felszereltük a 

termet írásvetítővel, videomagnóval. Térképtartó állványon helyeztük el az irodalom 

tanításához szükséges nagyméretű falitérképeinket. Az esztétikusan berendezett helyiség 

dekorációjában, képanyagában már jelenleg is hordozza az anyanyelv szeretetének 

szellemiségét. 

 

Mozgásfejlesztő és terápiás helyiségek: 

A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a közoktatási 

törvény foglalja össze. Az iskola rendelkezik a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva 

az általánosan kötelező feltételekkel, melyeket több területen módosítottunk, illetve 

kiegészítettünk olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket hozzáférhetővé kell tenni a sajátos 

nevelési igényű tanulók számára, mint pl.: mozgásfejlesztő és terápiás helyiségek 

- speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, 

- speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök. 
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Az mozgásfejlesztő ún. japánszoba felszereltségét folyamatosan bővítjük. 

 

A funkcionális eszközjegyzék 2. sz. mellékletben. 

 

8.  A SZÜLŐ, TANULÓ, ISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, 

TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 
 

Együttműködés formái folyamatosan bővülnek, a hagyományos szervezeti keretek 

/munkaközösség, szülői értekezlet, fogadóóra, diákgyűlés / mellett megjelennek az újabbak is 

/nevelői, szülői tréningek, szülők iskolája, tanulói beszélgető körök, kiscsoportos 

foglalkozások stb./. 

 

8.1 Munkaközösségek 
 

Működésük célja, hogy pedagógusaink tevékenyen részt vegyenek a nevelő-oktató munka 

fejlesztésében, az iskola szervezetfejlesztésben, a minőségfejlesztésben. 

Szerkezetük, felosztásuk nem merev. Vezetőiket az igazgató bízza meg, annak munkáltató 

jogkörébe tartozók. 

Feladataik szakterületek szerint: 

o továbbképzés, önképzés segítése 

o tájékozódás az időszerű feladatokról, a szakterület összefogása, koordinálása 

o információáramlás biztosítása, közvetítése 

o az egységes követelményrendszer kialakítása, esetleges mérések 

o az iskolavezetőség segítése a szakmai munkában 

Tevékenységeik: 

o korszerű pedagógiai eljárások, didaktikai módszerek bevezetése, 

o kezdő pedagógusok segítése, kölcsönös óralátogatások szervezése, 

o nevelési szempontból fokozott törődést igénylő tanulók segítése, 

o tehetséggondozást szolgáló lehetőségek kidolgozása, 

o az önkormányzat programjának teljesítése, 

o vetélkedők, szemlék, pályázatok szervezése, 

o pályázati közreműködés, 

o továbbképzési közreműködés: házi és külső 

 

8.2 Tanulói közösségek 

A tanulók életkorától, életkörülményeitől függően a család után, sajnos olykor helyett, az 

iskola lehet az a közösség, amelyben a gyermekek alakíthatják, gyakorolhatják a szociális 

szokásokat. 

Feltételei:  

o olyan iskolai életrend, amely követel és megbecsül 

o tanulható és gyakorolható magatartási szabályok, melyeket számon kérnek 

o megfelelő körülmények a tisztességes tanuláshoz és viselkedéshez 

Formái: 

o Osztályközösségek, esetleg évfolyamközösségek 

o Napközis csoportok/ iskolaotthon, tanulószoba 

o Diákönkormányzat 

o Sportkörök 

o Kulturális csoportok 

o Ifjúsági illetve gyermekszervezeti kapcsolatok, kooperációk 
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8.3  Szülői közösségek 

A szülői érdekképviseletek részletes szabályzattal rendelkeznek saját munkájukat illetően. 

Önálló döntési, véleményezési javaslattételi jogaikat az iskolai fórumokon is gyakorolják. 

/szülői értekezletek, iskolaszék gyűlései, SZM vezetőségi és plenáris gyűlések, ad hoc 

összejövetelek stb./ Saját SZMSZ-szel rendelkeznek. 

 

Iskolaszék /jelenleg nem releváns/ 

Az intézményünk véleményező, javaslattevő, pedagógus, szülő és diákképviselőket 

összefogó intézményt segítő szervezete, ami iskolánkban jelenleg nem működik. 

Szülői munkaközösség 

Az osztályokban tanuló gyermekek szüleinek választott képviselőtestülete. (A 

subsidaritas elve szerint, jelenleg kitűnően működő közösség, a dózsás létrendet 

szolgálja, kooperatív segítőtársa az intézménynek.) Elnöke és tagjai jórészt egykori 

dózsás tanulók, többszörös kötődéssel. 

Bár kissé közvetve, de ide soroljuk a Dózsa Iskola Öregdiákjai Klubját is, ami 

önszerveződés gyümölcse. Benne nagy lehetőségeket látunk 

 

8.4 Tájékoztatási és kapcsolattartási kötelezettségekről 

 

A szülők tájékoztatásának iskolai formái: 

Szóbeli 

- iskolai és osztály szülői értekezletek, iskolai és osztály szülői információk 

- tájékoztatás a gyermek egyéni teljesítményéről, fogadóórák 

- Nyitott Kapuk Napja rendezvény 

- az elsősök beiskolázását segítő programok 

- családlátogatás, aktuális illetve alkalomszerű tájékoztatás, vagy bekéretés. 

- telefon rendkívüli esemény esetén (pl.: baleset, rosszullét) 

Írásbeli 

- üzenő-tájékoztató füzet, ellenőrző könyv, tájékoztató a gyermek egyéni 

teljesítményéről, magaviseletéről 

- iskolai hirdetőtablók, tájékoztató szórólapok, iskolai kiadvány, média, iskola 

honlapja (dozsaiskola.hu) 

- kapcsolattartás a szülőkkel a törvényeknek megfelelően történik 

- más rendkívüli pl.: postán vagy kézbesített hivatalos tájékoztatás 

 

Szülői részvétel az iskola munkájában, az iskolai közéletben 
A gyermeknevelésének két fő színterén, az iskolában és a családban összhangot, egységet kell 

teremteni a közös cél érdekében. 

Alapvető értéknek és kölcsönös kötelességnek tartjuk a szülőkkel való harmonikus, jó 

kapcsolat kialakítását, ápolását. A tanár-szülő kapcsolatnak a kölcsönös bizalmon, 

őszinteségen, megbecsülésen, megértésen, az azonos, de legalább nagyrészt analóg illetve 

közelítő értékrenden kell alapulnia. 

Pedagógiai programunkat a szülőkkel egyetértésben tudjuk megvalósítani. 

A rendszeres, őszinte, tartós és gyümölcsöző kooperáció alkotmányos és törvényi 

megalapozottságú. Jogos elvárása, kötelezettsége az intézménynek és szülőnek, 

gondviselőnek. A tankötelezettség teljesítésének módja az iskolába járás mellett az 

együttműködés az intézménnyel, az ott szolgáló szakemberekkel. 

Ennek érdekében: 

- Tájékoztatni kell a szülőket az iskola nevelési céljairól, feladatairól, az alkalmazott 

módszerekről. 

- Ugyanakkor az iskolának mindezekről ismernie kell a szülők véleményét. 
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- Alkalmat kell biztosítani a szülőknek, hogy az iskolai közélet tevékeny résztvevői, 

közreműködői és segítői lehessenek. 

Iskolánk nagy gondot fordít arra, hogy a szülők időben, alaposan informálódjanak 

intézményünk életéről, működéséről. Ezt segíti honlapunk, rendszeres és aktuális tájékoztató 

kiadványunk, amelyből megismerhetik az iskola történetét, nevelési és oktatási formáit, az 

idegen nyelvtanulás lehetőségeit, valamint a kulturális és sporttevékenység, s a mindennapok 

eseményeit, sikereit. 

 

Hogyan segítünk a szülőknek az iskolaválasztásban és programválasztásban? 
o A városban működő óvodákba eljuttatjuk szórólapunkat, iskolánkat bemutató 

kiadványunkat. 

o Nyílt napra, Ovi-sulira, játszóházi és kulturális programokra, évszakokhoz kötődő 

rendezvényekre invitáljuk az érdeklődő szülőket és a leendő elsős gyerekeket.  

o A nyílt napon a szülők személyesen megismerhetik azt a pedagógust, akikre gyermeküket 

bíznák. 

Választhatnak a tanulók, szülők, hogy a nemzetiségi tagozaton, vagy az orientációs általános 

tantervű programban vesznek részt 8 évig. 

Választás elé állítja a szülőket a szabadon választható órák felvállalása, melyre a szülő 

írásbeli engedélyével járhat a tanuló. Így lehet kötelező érvényű, egész tanévben. Pl.: német 

tagozatos tánc= a tagozat kötelező többlete. 

A továbbtanulási szülői értekezleten segítséget és tájékoztatást nyújtanak a városi és 

városkörnyéki középfokú iskolák meghívott képviselői, a decemberi középiskolai 

hagyományos dózsás-helyszínű találkozók. 

 

Szülői képviseleti fórumok iskolánkban: 
A szülői szervezet joga, hogy figyelemmel kísérje a tanulói jogok érvényesülését, a 

pedagógiai munka eredményességét- annak nem szakmai aspektusában. 

A Szülői Közösség törvényi felhatalmazást kapott arra, hogy tájékozódjon, tájékoztatást 

kérjen, véleményt nyilvánítson, javaslatot tegyen. Ennek rendjét az érintettek közösen 

alakították ki és szabályozták az intézmény illetve a Szülői Közösség (SzK, SzM) SZMSZ-

ében. 

 

Szülői értekezletek: 

Célja: 
o A szülők és pedagógusok közötti folyamatos, termékeny együttműködés kialakítása. 

o A szülők tájékoztatása: 

- Az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

- A jogszabályi háttérről, 

- A tanterv követelményeiről, 

- Az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

- A gyermek tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

- A gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

- Iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, 

- Szülők kérdéseinek, véleményeinek, javaslatainak összegyűjtése, továbbítása a 

szakmai érintettjének, tantestületének illetve az iskola igazgatójának. 

Ideje: 
A tanévenként min. 3 alkalommal (szeptember, február, május vagy június) – szükség esetén 

többször is -, a munkatervben meghatározott időben, a szülő munkaidejéhez alkalmazkodóan, 

az esti órákban. 
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Fogadóórák: 

Célja: 
A szaktanárokkal való egyéni találkozáson véleménycsere a gyermek tanulmányi munkájáról, 

iskolai viselkedéséről. A szakmai és kölcsönös segítség reális elvárás és kétoldalú, jogos 

igény. 

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

tanulás, napirend, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, 

tehetséggondozás, tanulástechnika, továbbtanulás stb.). 

Ideje: 
A szülői értekezletek közötti hónapokban a mindenkori éves munkatervben szabályozott. 

Annak időtartama a praktikusság elve szerint is szabályozható. 

 

Délelőtti fogadóóra (egyeztetés alapján): 
Azok vehetik igénybe, akik különböző okok miatt nem tudnak részt venni az esti fogadóórán 

vagy szülői értekezleten, illetve akinek sürgős problémát kell megbeszélni a szaktanárral, 

osztályfőnökkel, vagy a szülővel, tehát a tanár is hívhatja a szülőt. Időpontja a tanítási nap, 

illetve az adott szaktanár egyéni órarendjétől függően, egyeztetendő. 

 

Családlátogatás: 
A kapcsolattartás eme formáját elsősorban az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős 

választhatja. 

Célja: a környezet tanulmányozása, közvetlenebb kapcsolat kialakítása, a tanulóval 

kapcsolatban felmerülő problémák megoldása.  

 

Nyitott Kapuk Napja: 
Az iskolai munkatervben meghatározott napon minden érdeklődő szülő részt vehet a 

gyermekei tanítási óráin, foglalkozásain. 

Célja: 
Betekintés az iskola belső világába. A Szülő megfigyelheti gyermeke iskolai tevékenységét 

órán és órán kívül. Tájékozódhat az alkalmazott módszerekről, segítséget kaphat a 

gyermekkel történő egyéni foglalkozáshoz, személyesen megismerheti a tanítási órák 

lefolyását, gyermeke és az osztályközösség iskolai életét. 

 

Írásbeli tájékoztató: 
Feladata a szülők tájékoztatása a tanuló tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve különböző iskolai vagy osztályszintű programokról. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, vezetőségével, 

nevelőtestületével vagy a szülői munkaközösséggel. 

Speciális és rendszeres formája az ún. negyedéves tájékoztató, az arra rászolgált tanulók 

esetében. 

Titoktartási kötelezettség: 
A tanuló személyisége, emberi méltósága, benső és lelkiismereti, vallási, meggyőződésbeli 

titkai nem firtathatók. Esetleges általa megosztott un. titkait bizalmasan kell kezelni, a 

jogszabályok, az emberség, a szülők iránti felelősség, és a pedagógusi lelkiismeret együttes 

figyelembevételével. 

 

A tanuló és a pedagógus kapcsolata: 
. 

Minden pedagógusnak kötelessége, hogy tanítványaival adottságainak figyelembe 

vételével foglalkozzon. Ennek értelmében nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek a 
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különbségtétel akkor, ha az a nevelő-oktató munka jellegéből egyértelműen következik és a 

megengedett, illetve szükséges módszerek, eszközök alkalmazásával történik. 

 A hátrányos megkülönböztetés tilalmát a közösség javára ugyanúgy lehet és kell 

alkalmazni, amint a személyiség javára.  

Ebben sem lehet hátrányos megkülönböztetés! 

 

8.5 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

(gyakorlásának rendje) 

A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekeik képviseletére diákönkormányzatot 

hoznak létre. Az osztályközösségek a tanév első napján választják meg az osztályképviselőt, 

akit delegálnak a diákönkormányzat vezetőségébe. Pedagógiai szempontok érvényesítendők.  

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A 

nevelőtestületi értekezleten és az iskolavezetés értekezletein a diákönkormányzatot segítő két 

tanár (alsós és felsős) képviseli a diákok érdekeit.  

Az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a diákközgyűlés, melyet évente 

legalább egy, szükség esetén két alkalommal hívnak össze. A diákközgyűlésre a tanulók 

diákképviselőt választanak. A közgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője 

kezdeményezi.  

Résztvevői:  

- a küldött tanulók,  

- az iskola igazgatója,  

- a diákok felnőtt segítői.  

A diákönkormányzat vezetőinek illetve vezetőségének és tagságának kötelezettségei a 

nevelésben 

 Együttműködés a pedagógusokkal a gyerekek személyiségfejlődésében 

 Az iskola ethoszának alakítása, pedagógiai és erkölcsi értékeinek megőrzése 

 a tanulói felelősségi körök bővítése 

 Felelős állampolgárrá nevelés 

 Az öntevékeny és elkötelezett szabadság tudatosítása 

 

A diákok az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket tehetnek fel, új megoldási javaslatokat 

tehetnek. Ezekkel kapcsolatos döntés az igazgató felelőssége és joga.  

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, a nevelőkkel, 

a nevelőtestülettel vagy a szülői munkaközösséggel. A tanuló elsőszámú intézményes felelős 

képviselője az osztályfőnöke.  

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról 

elsősorban az iskola igazgatója, valamint a helyettese illetve a tagozatvezetők a 

diákönkormányzat felelős vezetői és az osztályfőnökök tájékoztatják:  

- Az iskola igazgatója legalább évente egyszer, szükség esetén kétszer a 

diákközgyűlésen, illetve iskolagyűlésen (legalább kétszer), valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén,  

- A diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén, illetve a diákönkormányzat faliújságján keresztül,  

- Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.  

A diákönkormányzat, a tanulóifjúság és a nevelőtestület közös feladata az iskola 

hagyományainak ápolása, új hagyományok teremtése (alapos indoklással).  

Célszerű, ha előrejelzése után az iskola bármely pedagógusa részt vehet a DÖK gyűlésén. 

A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselő, valamint az igazgató és az iskolai vezetők 

közötti kapcsolattartás formája és rendje: 

A diákönkormányzat vezető tanárt az igazgató bízza meg.  



  Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai Programja 

-35- 

 

A kapcsolattartás formái:  

- személyes megbeszélés,  

- tárgyalás, értekezlet, gyűlés, diákközgyűlés,  

- írásos tájékoztatók, dokumentumok átadása.  

 

Az iskolai vezetők a kapcsolattartás során:  

- átadják a diák-önkormányzati szervnek, illetve képviselőjének a diákönkormányzat 

véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi joga gyakorlásához szükséges 

dokumentumokat;  

- a dokumentumok értelmezéséhez szükséges tájékoztatást, felvilágosítást kérésre biztosítják;  

- megjelennek a diákközgyűlésen, válaszolnak a nekik az intézmény működésével 

kapcsolatban feltett kérdésekre;  

- a diákönkormányzat javaslatait, véleményét figyelembe veszik az intézmény működtetése, 

illetve a tanulókkal kapcsolatos döntések során.  

 

A diákönkormányzat, illetve diákképviselők a kapcsolattartás során:  

- gondoskodnak a véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi jog gyakorlása miatt átvett 

dokumentumok áttekintéséről, és az érintett jog gyakorlásáról;  

- aktívan részt vesznek azokon a fórumokon, melyekre megjelenni jogosultak, illetve ahová 

meghívták őket, (ha azok az intézmény működésével, illetve a tanulókkal kapcsolatos 

kérdéseket érintenek)  

- gondoskodnak az intézményvezetők megfelelő tájékoztatásáról (írásbeli meghívó) a 

diákönkormányzat gyűléseire, illetve egyéb programjairól.  

 

A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek  

Az intézmény biztosítja a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket. 

Az intézmény a működés feltételeként biztosít:  

- a diákönkormányzat működéséhez szükséges helyiséget,  

- a diákönkormányzat működéséhez szükséges berendezési tárgyakat, felszereléseket,  

- illetve a működés anyagi támogatását,  

 

A diákönkormányzat létrehozza, betartja saját SZMSZ-ét. 
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9. AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI 

PROGRAMJA 

 

9.1 Testi, lelki, értelmi, érzelmi, akarati egészség 

 

Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges 

nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki, értelmi, 

érzelmi és szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével is az iskola segítse azoknak a 

pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak, viselkedéseknek, cselekvéseknek, érzéseknek és 

szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészségi állapotát megőrzik, 

javítják. 

A pedagógusok felkészítik a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt 

életükben legyenek képesek életükre vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges 

életvitelt kialakítani, konfliktusokat elkerülni illetve megoldani. Formálják tanítványaik 

jellemét, fejlesztik lelkiismereti készségüket. Gazdagítják őket természetes és természetfeletti 

erényeikben. Formálják értékrendjüket. Jobbítják a beteg, sérült és fogyatékos embertársak 

iránti elfogadó és segítőkész magatartásukat. Ismertetik a környezet – elsősorban a háztartás, 

az iskola és a közlekedés – leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és 

ezek elkerülésének módjait. Támogatják a gyerekeket – különösen a serdülőknek – a káros 

függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás, 

komputermánia, internet és mobiltelefon függőség) kialakulásának megelőzésében. Segítik a 

krízishelyzetbe jutottakat. Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szép és 

tiszta szerelem kultúrájának és viselkedési normáinak kérdéseivel. Figyelmet fordítson a 

boldog, teljes családi életre, a felelős, örömteli és kiteljesedő, harmonikus házastársi 

kapcsolatra felkészítésre. 

Az egészséges, kiegyensúlyozott életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, 

tevékeny részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az 

egészséges testi, lelki, értelmi, érzelmi, szociális fejlődést. Ezért is elengedhetetlenül fontos a 

Szt. István épületegyüttes mielőbbi felújítása. 

A szociális harmóniára nevelés egy különösen fontos területe az ügyeleti szolgálat. 

A pedagógus és diákügyelet együtt és önmagában is kooperáló. Ennek a rendszernek a 

lényege a tájékoztatás, ellenőrzés, lelkiismeretesség. 

Felelősei: a DÖK. vezető, az ügyeletes tanár, az osztályfőnök. Az igazgatóhelyettesek, 

igazgató, ellenőrzik a rendszer működését.   

 

9.2 Környezeti nevelés 

A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók felelős magatartásának, 

életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a 

környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, biztosítsa az élővilág fennmaradását és 

a társadalmak fenntartható morális fejlődését. 

Mindez úgy valósítható meg, ha különös figyelmet fordítunk a tanulók morális és 

természettudományos gondolkodásmódjának együttes fejlesztésére. Ha a tanulók érzékennyé 

válnak környezetük állapota iránt, képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi 

változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember 

alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári 

kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. Avagy az adekvát lelkiismereti meggyőződés 

szerint, a teremtett világ, embertárs, önmaguk és a Teremtő előtti felelősség megélésére. 

A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk 

megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az 

együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 
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Fejlődjék ki bennük az empátia, a szimpátia, a szociális cselekvő együttérzés, valamint a 

preventív viselkedés és cselekvés készsége. 

Az iskolai oktatás-nevelés folyamatában a "cselekedj és érezz lokálisan, gondolkodj és érezz 

globálisan" – elvnek bizonyos értelemben megfelelően, támogatjuk a tanulói folyamatokra és 

tevékenységekre épülő, az iskola egész képzési rendszerét érintő környezeti nevelést, amely 

az un. globális környezeti látásmód alapvető eszköze. A lokális elkötelezettséggel viszont 

legyőzhető a globális felelőtlenség- erre nevelni kell. 

 „Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket 

felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és 

élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre.”  

A környezeti nevelés színterei iskolánkban  
Hagyományos tanórai oktatásszervezésben: 

- A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 

vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan 

dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, 

amelyekhez a diákoknak is köze van. Különböző interaktív módszereket használva 

adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A 

szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is felhasználjuk, 

alkalmazzuk. Így az élményszerű tanításra lehetőség nyílik. Fontosnak tartjuk, hogy a 

diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert véleményünk szerint így lehet 

csak okosan, átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért.  

Nem hagyományos tanórai keretben: 
- A tanév során számos osztály erdei iskolában néhány napot, vagy intézmény- és 

múzeumlátogatásokat szervez. Az itt folyó munka a tanév szerves része. Az erdei 

iskolában a munka meghatározott, speciális órarend szerint folyik.  

Tanórán kívüli programok:  

- A gyerekek olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet- és természetvédelem 

fontos téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat (pl. Herman Ottó Verseny, Káhn 

Károly, Teleki Pál vagy a városi szervezésű, a víz és az állatok világnapján is 

megrendezésre kerülő vetélkedők) 

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

szervezünk. Minden évben részt veszünk, az országos Te- Szedd megnevezésű 

szemétgyűjtő akcióban, amikor megtisztítjuk városunk egy kis szeletkéjét. 

- A Föld Napján környezetvédelmi vetélkedőt szervezünk a felső tagozatban. 

 

Erőforrások  

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

élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel, városrésszel jó 

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

együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk erőforrása is.  

Iskolán belüli együttműködés  
- Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, 

munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti 

nevelés, ill. oktatás közös szemléletben és célokkal valósuljon meg, ki kell alakítanunk, 

illetve tovább kell fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését ezen a területen 

is. 

- Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse 

társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai 

diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt 

különösen érdeklődő és elkötelezett tanulókból álló diákcsoportnak, és az ügyeletes 
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tanárnak. A növények, fák ültetésében, az udvarok és az osztálytermek szépítésében a 

tanulók aktívan vegyenek részt!  

- A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös 

munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. Iskolánkban 

nagy szerepe van a környezettudatos szemlélet kialakításában az erdei iskoláknak, a 

témanapoknak, a hulladékgyűjtési akcióknak, valamint a nyári táboroknak. A diákok és 

tanárok együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet 

létrehozásában és megőrzésében is.  

- Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola 

harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt a 

környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Iskolánkban azon 

keresztül valósul meg, hogy az elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is 

alkalmazzák a tanulók. (pl.: Az iskola területén elhelyezett szelektív hulladékgyűjtők 

használata a szülők számára könnyen elérhető) E kooperációban hatalmas erő van 

- Az iskolai adminisztráció területén fontos feladatunk, hogy csökkentsük a felesleges 

papírfelhasználást (pl.: féloldalas papírlapok használata, kicsinyített és kétoldalas 

fénymásolás, digitális információáramlás). 

Iskolán kívüli együttműködés  
- Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények. A tanórai és tanórán kívüli környezeti 

programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző intézmények meglátogatása. 

Iskolánk számára ilyen szempontból kiemelkedően fontosak a múzeumok, az 

állatkertek és a nemzeti parkok. Ezeket a látogatásokat a tanórákon készítjük elő.  

- A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik környezeti nevelési 

munkánkat.  

 

Alapelvek, jövőkép  
A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk. Ezek fogalmát, 

tartalmát, megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, meg kell világítanunk:  

- a fenntartható fejődés lehetőségeit;  

- a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések;  

- a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései;  

- alapvető emberi szükségletek;  

- emberi jogok;  

- biológiai és társadalmi sokféleség;  

- az ökológiai lábnyom.  

Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak 

tanítványaink. Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani:  

- a környezettudatos magatartást és életvitelt;  

- a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt;  

- a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak 

megőrzésének igényét és akaratát;  

- a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését;  

- az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, 

módszereket.  

 

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. 

- alternatív, problémamegoldó gondolkodás;  

- ökológiai szemlélet, gondolkodásmód;  

- szintetizálás és analizálás;  

- kreativitás;  

- együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód;  
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- állampolgári részvétel és cselekvés;  

- értékelés és mérlegelés készsége.  

 

Az iskola környezeti nevelési szemlélete  

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

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

fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A diákok 

számára olyan oktatást kell az iskolánknak biztosítania, amelyben hangsúlyt kapnak az 

erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. Interaktív módszerek segítségével kreatív, 

együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító, döntéshozásra, konfliktus-kezelésre 

és megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk. Mindezek megkívánják az új értékek 

elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását és azok hagyománnyá válását.  

A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási, tanítási stratégiákat tudunk 

kialakítani.  

Iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén 

alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. Szemléletet csak 

úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk 

arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák 

a természetet, s benne az embert. Érthető tehát, hogy a természettudományos tantárgyak 

összhangjának megteremtése kiemelt feladatunk volt és maradt. A kémia, a biológia, a 

földrajz és a fizika tantárgyak között már megvalósult az együttműködés. Tanórán, 

táborokban és az erdei iskolákban megismertetjük gyerekeinkkel a természetet, gyakoroltatjuk 

az egyszerű, komplex természetvizsgálatokat. Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben 

tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a 

gyerekek majd tudatos környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké. A környezeti 

nevelés is egyre inkább az iskola ethoszának egyik formálója. 

 

Hagyományos programjaink  
- iskolanap szervezése az egész iskolai közösség számára;  

- évfolyamonként erdei iskolai programok szervezése, megvalósítása;  

- táborok megszervezése és lebonyolítása;  

- saját jól bevált drog-prevenciós program folytatása;  

- osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában.  

 

Szaktárgyi célok:  

- a szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (pl. ember és 

környezete, kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának mérési módszerei);  

- a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a környezetszennyezés 

hatása a természeti-, és az épített környezetre, az emberre);  

- interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet, 

problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok);  

- tanórán kívüli szakórák szervezése;  

- természetvédelmi versenyekre felkészítés;  

- multimédiás módszerek alkalmazása szakórákon;  

- a számítógép felhasználása a tanórákon.  

 

Tanórán kívüli és tanórai foglalkozások  
- terep munka során: táborok, tanulmányi kirándulások, akadályversenyek, városismereti 

játékok stb.;  

- kézműves foglalkozások: egy-egy ünnephez kötött, tábori időben stb.;  
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- „látogatás”: múzeum, állatkert, botanikus kert, nemzeti park, valamint szeméttelep, 

hulladékégető, szennyvíztisztító stb.;  

- versenyek;  

- szakkörök;  

- iskolazöldítés;  

- DÖK-nap;  

- projektek (pl. savas eső, vízvizsgálat, zuzmóprogram);  

- erdei iskolában  

 

Módszerek  

. Néhány, munkánk során alkalmazott módszercsoport:  

- kooperatív (együttműködő) tanulási technikák;  

- játékok;  

- projektmódszer;  

- terepgyakorlati módszerek;  

- közösségépítés;  

 

 

9.3 Énkép, önismeret 

A személyiség fejlődését azzal segíthetjük elő, hogy önmaguk megismerésére is 

motiváló tanulási környezetet szervezünk a tanulók számára. Énképük és önismeretük 

gazdagodásához ezért olyan tanulási enteriőrt célszerű biztosítanunk, amely fokozza az őket 

körülvevő személyek és dolgok egyre tágabb körei iránti érzékenységet, felelősséget, illetve 

kialakítja bennük az alapvető etikai normák iránti fogékonyságot. Fundamentális szerepet tölt 

be e téren az etika és a hittan tanítása. E tárgyak tanításának feltételeit úgy kell biztosítani, 

mint más tantárgyakét.(Knt. 35§) 

 

9.4 Mentálhigiénés feladatok 

A tanulók lelki nevelése mindennél előbbre való! Ezért elengedhetetlen: 

- Megfelelő iskolai légkör és enteriőr kialakítása. 

- A nevelés a gyermeki személyiség egészére irányuljon, figyelembe véve az egyéni 

képességek és a közösség együttesét. 

- Igény szerint: kamasz-klub, önismereti tréningek gyerekeknek, pedagógusoknak, 

külső szakember, pszichológus bevonásával, lehetőség függvényében, szervezhető. 

- A lelkiismeret érzületének és fogékonyságának fejlesztése nemzeti felelősség is. 

 
„Hiába fürösztöd önmagadban, 

csak másban moshatod meg arcodat”(József Attila) 

 

Egészségre káros szokások megelőzésére (együttműködve az egészségügyi hálózat 

szakembereivel, pl. iskolaorvos, védőnő, pszichológus, pszichiáter, ÁNTSZ, Vöröskereszt, 

rendőrség stb.): 

- Biztosítjuk a prevenciós programok működését. Ezek lehetnek: előadások, 

országos egészségnevelési program adaptálása,  

- Működtetjük saját prevenciós programjainkat. Nem kooperálunk olyan 

ajánlkozókkal, akiknek szakmaisága a legcsekélyebb mértékben is kétséges. 

 

A lélek szakemberei /teológusok: pap, lelkész, rabbi, és pszichológus, pszichiáter, terapeuta-

orvos orvos, gyermek pszichiáter-orvos/ segítő kollégaként is szívesen látottak iskolánkban. 
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9.5 A testi fejlődéssel kapcsolatos egészség-nevelési programok 

Mozgásos tevékenységek: 

- biztosítjuk a mindennapos testmozgás lehetőségét tömegsport órák számának 

növelésével, háziversenyek bővítésével, 

- játékos és egészségfejlesztő testmozgás, 

- úszás lehetőségnek biztosítása a városi úszásoktatás programja szerinti 

évfolyamokon, rendszeresen 

- sportrendezvények, sportnapok, 

- néptánc, tánc, 

- vándortábori és sítábori lehetőségek, 

- erdei iskola, 

- természetjárás, 

- kerékpártúra, 

- családi nap a szülők bevonásával, 

- osztálykirándulások. 

Az iskolában működő diáksport-egyesület tagja lehet az iskola minden tanulója. Elősegítjük, 

hogy az iskolán kívüli sportkörök tagjai is lehessenek (pl. atlétika, tenisz, úszás, kosárlabda, 

vívás, stb.) tanítványaink. 

 

9.6 A prevenciós programok 

- rendszeres fogászati szűrés, 

- általános fizikai állapotfelmérés iskolaorvos illetve testnevelő tanárok által, 

- gyógytestnevelésre utalt gyermekek szakszerű ellátása iskolánkban megoldott 

(gyógytestnevelés, gyógyúszás keretében). Ezt érdemes folyamatosan 

adminisztrálni, figyelemmel kísérni a szakembernek, mert a kamasz hajlamos a 

kibújásra. 

 

A mentálhigiénés felelősség, viselkedés és magatartásnevelés az érzelmi töltetű tárgyak: ének, 

rajz, a morális tartalmú: magyar, etika, hittan, osztályfőnöki és a testnevelési órákon 

folyamatos. 

Az egészséges táplálkozásra nevelés: 

Az iskolai menza az egyik színtere a helyes táplálkozásnak. Igyekszünk, hogy a menzai 

(szociális) büfénk is ennek jegyében működjön. 

Biztonság megőrzésére: 

- közlekedésbiztonsági ismeretek, 

- iskolai KRESZ-oktatás, vetélkedők, 

- kerékpáros ügyességi és közlekedési verseny szervezése 

- kooperáció a polgárőrséggel 

Környezeti nevelés területén: 

A szaktantárgyakon és osztályfőnöki órákon belüli lehetőségek maximális kihasználása: 

- környezeti adatok gyűjtése, 

- önálló kutatás, 

- vélemények, információk gyűjtése, 

- rajzok, plakátok, faliújságok készítése. 

Környezeti akciók tervezése az iskola tanulóinak teljes létszámú bevonásával: 

- őszi, tavaszi takarítási akció, az iskola területén, 

- gyűjtési akciók: szárazelem, papírgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés. 

Kiemelten emlékezünk: 

- Föld Napja, 

- Víz Világnapja, 

- Madarak, fák napja, 
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Állatkerti sétát tartunk. 

Évente városi környezetismereti illetve ökológiai jellegű versenyen is részt veszünk.  

Működtetjük takarékossági programunkat. 

 

9.7 Elsősegélynyújtás alapismereteinek iskolai terve 

Cél, hogy a tanulók minden évfolyamon  

 a koruknak megfelelő ismereteket szerezzenek 

 ismerjék fel az elsősegélynyújtás fontosságát és kiemelkedő szerepét 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket 

 sajátítsák el a legalapvetőbb segélynyújtási módokat 

 az alábbi területeken fejlődjenek készségeik: probléma felismerés, gyors és szakszerű 

cselekvés, embertársaink iránti érzékenység, bajbajutottakkal szembeni együttérzés 

 az emberi élet iránti felelősségünk, annak minden szakaszában lévő embertársunk 

javára (magzattól az aggastyánig) a legnagyobb kötelességünk 

Megvalósítása alsó tagozatban környezetórák keretében, felső tagozatban osztályfőnöki 

órákba építve. Ennek lebonyolításában részt vesznek: pedagógusok, védőnő, iskolaorvos, 

mentős szakemberek. 

Évfolyamonként a következő ismeretek elsajátítását tartjuk fontosnak: 

1. évfolyam – segélyhívószámok ismerete, az elsősegély csomag tartalma, egyszerűbb 

iskolai balesetek eljátszása 

2. évfolyam – gyakrabban előforduló vérzések felismerése, ellátása 

3. évfolyam – mentő hívása, hő ártalmak felismerése, ellátásuk esetén alapvető teendők, 

rovarcsípések ellátása 

4. évfolyam - mérgezések felismerése, veszélyhelyzetek kikerülése 

5.  évfolyam –baleseti helyszínek biztosítása (tűz, áramütés, közlekedési otthoni 

balesetek, kerékpáros balesetek) 

6. évfolyam-rándulások, törések, ficamok felismerése, ellátása 

7. évfolyam- rosszullétek és ellátásuk (ájulás, epilepszia, alacsony vércukorszint, stroke) 

8. évfolyam – eszméletvesztés felismerése, légút biztosítás, újraélesztés 

Az iskola részéről fontos törekvés a pedagógusok elsősegélynyújtásban való jártasságának 

biztosítása. 

 

 

10. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ELLENŐRZÉSI, 

MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE 

10.1 Általános alapelvek a tanulók mérésében értékelésében 

Alapelvünk, hogy minden gyermek optimális személyiségfejlődését szolgálja az iskola 

tevékenységrendszere. Ezen belül fontosnak érezzük a folyamatos ellenőrzést, mérést. A 

szinte egyedülállóan következetes, évtizedek óta dokumentált teljesítménymérési rendszer 

mellett újabb eszközöket is kidolgozunk. A mérés túlzásait kerülendő alapelvünk, kissé 

plasztikus példával illusztrálva, hogy a „zöldséget sem húzogatjuk ki a földből, hogy 

nézegessük, mennyit nőtt.” 

Az első évfolyamra belépő gyermekek képességstruktúrájának mérése fontos eszköz a 

minőségbiztosításban. Az un. „bemeneti, kimeneti szintek” ismeretében tudjuk vizsgálni az 

ún. pedagógiai hozzáadott értéket is, illetve a minőségi munkát. 
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Továbbra is mérjük: 

- a gyermekek személyiségének fejlettségét/ inizan, differenciált, diagnosztikus szakmai 

mérések, 

- a tanulócsoportok szociometriai viszonyait// osztályfőnöki feladat, 

- a tudásszintet/ országos mérések. 

 

Új elemként kiterjeszthetjük a mérést: az elégedettség vizsgálatra is. Ennek keretében 

elsősorban tantárgyi attitűdvizsgálatokat végzünk, illetőleg a tanuláshoz való viszonyokat, az 

iskoláról alkotott véleményeket ismerjük meg. A különböző vizsgálatok módszerei: interjú, 

kérdőív, swot. stb. 

Az ellenőrzés, értékelés a nevelési-oktatási folyamatnak szerves része. 

Az alapelveink szerint a pedagógusoknak folyamatosan, rendszeresen össze kell vetniük a 

tanulók fejlődéséről nyert adatokat a tanulók fejlődése iránt támasztott követelményekkel. Az 

értékelés ilyen értelemben nem más, mint az elvárt, az elgondolt összehasonlítása a 

valósággal, a tényekkel. 

Minden pedagógus mindig arra törekedjék, hogy minél több releváns adattal rendelkezzék a 

tanulókról, fejlődésükről, problémáikról! Ebből következzék az ellenőrzés, értékelés 

módszereinek sokfélesége is! 

Figyeljünk arra, hogy ne csak a szorosabb értelemben vett tantárgyi szaktudást és 

előrehaladást, hanem a gyermek valamennyi pedagógiai szempontból fontos tevékenységét és 

egész fejlődését értékeljük, osztályozzuk! 

A fejlődés jellemző vonásait, képességeit, képességhiányait, élettani sajátosságaikat is vegyük 

figyelembe! Fontos, hogy az értékelés is legyen rendszeres, sokoldalú, reális, világos. 

Az ellenőrzéshez, értékeléshez megfelelő légkört kell biztosítani. 

Az osztályzás nem mellőzhető motivációja - bár kétségkívül külső motivációja - a tanulásnak, 

a teljesítmények fokozásának, a fejlődésnek. Nem szűnt meg az osztályzás, nevelési 

hatékonyságát növelni kell, hiszen a szocializáció egyik nagyon fontos eszköze. 

Az új, belépő tantárgyakban az elején főként szavakkal értékeljünk, és minél konkrétabban 

mutassunk rá az elért eredmények vagy kudarcok okaira. Ebben az időszakban ismertessük 

meg a tanulókkal az új tantárgyak sajátos tanulási módszereit, világosítsuk meg, hogy milyen 

típusú munkát és teljesítményt várunk tőlük az adott tantárgyban. 

Az értékelés folyamatát kollektív megnyilvánulásként is felfoghatjuk: esetenként a tanulók 

egymás teljesítményét is értékelhetik szavakkal, esetleg érdemjegyekre tett javaslatokkal. A 

tanulók bevonása az értékelésbe egyrészt a demokratizmus megnyilvánulása, hiszen ez a 

jelenség igazán rájuk is tartozik, hiszen róluk van szó. Másrészt az értékelés elsajátítása, 

megtanulása az egyik legnehezebb szakfeladat, kötelezettség és jogosultság is, személyes 

felelősségünk. 

Az egyes tantárgyak, valamint a magatartás és a szorgalom osztályzatok szétválasztása a 

harmonikusan fejlett személyiség formálását segítheti elő. 

 

 

10.2 Követelményszintek, osztályzatok 

 

A követelmények azt a teljesítményszintet jelzik, amelyet valamely anyagrész - vagy 

egy-egy tantárgy - tanulása után várunk el a tanulóktól. A követelmények jelentik a tanulás 

értékelésében a viszonyítási alapot. 

Ebből a gondolatmenetből következik, hogy osztályzatot adni csak azoknak a 

tananyagelemeknek a tudására lehet, amelyekre a követelmények vonatkoznak. Az 

osztályzatok differenciálására ad lehetőséget a feladatok nehézsége, összetettsége, illetőleg a 

gyermek számára biztosított pedagógiai segítségadás mértéke. 
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10.3 A tanulói teljesítmények mérése, értékelése 

Bár nem vagyunk a gyakori mérések hívei, a mérést fontosnak tartjuk. 

A teljesítménymérés rendszere: 

A teljesítmények mérésekor a bemenet és kimenet-szabályozás elvét érvényesítjük. 

A teljesítménymérés módszereinél a diagnosztikus vizsga tartalmi és fogalmi felépítéséhez 

igazodva belső és külső méréseknél előtérbe kerülnek a 4., 6., 8. évfolyamokon a tanév eleji 

év közbeni és tanév végi tantárgyi mérések, munkaközösségi jogkörben is. 

A tanulói teljesítménymérés másik fontos területét a tantárgyi, és az átfogó képességmérések 

alkotják, melyek szoros kapcsolatban vannak az iskola személyiségfejlesztő pedagógiai 

alapelvével. 

A tanulói teljesítménymérések követelményeit és módszereit a helyi tanterv, az egyes 

tantárgyakhoz kapcsolva tartalmazza. 

A tantárgyi makro- és mikro szinten egyaránt szorgalmazzuk az írásbeli és szóbeli 

számonkérés és a méréseken alapuló, valamint a tanulói-tanári beszélgetésekre épülő 

(humanisztikus) értékelések egyensúlyát. 

Az éves, periodikus országos mérést a 4. 6. 8. évfolyam számára, fontosnak is tartjuk, 

nemcsak kötelezőnek. 

 

A tanulói teljesítmények értékelése: 

Célja: diagnosztikus visszajelzés biztosítása a tanár és a tanuló számára. 

Feladata: 

- a tanulócsoport eredményének viszonyítása az országos, standardizált értékekhez 

- következtetés a tanítás és a tanulás hatékonyságára 

- a követelmény teljesítésének szintje alapján a korrekció és a további gyakorlás 

témáinak kijelölése 

- a tanulók egyéni eredményeinek viszonyítása korábbi teljesítményükhöz 

- a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének 

minősítése érdemjeggyel. 

 

Kiemelt területek: 

- a továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb jelenségek, fogalmak, összefüggések, 

törvények ismerete, értelmezése 

- az ismeretek alkalmazásában elért jártasság, gyakorlottság ellenőrzése 

- az oktatás eredményeként kialakult képességek ellenőrzése 

- a továbbhaladás feltétele a NAT és kerettanterv minimum követelményeinek 

teljesítése. 

 

10.4 Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások formái és rendje 
 

A tanulói teljesítmények értékelésének alapja a különféle tevékenységben és a méréseken 

elért eredmény. Az írásbeli számonkérés mellet, kiemelt szerepe van a tanulói szóbeli 

feleleteknek is. A szabatos és szép magyar beszédre így is nevelünk. 

A teljesítmények rendszeres szóbeli értékelése minden pedagógus oktató-nevelő munkájába 

folyamatosan beépül, az osztályozás és írásbeli értékelés rendszere évfolyamtól, tantárgytól 

függően változhat: A számonkérés formái 

A tanórákon szóban és írásban számolnak be a tanulók a tudásukról. Az ellenőrzés kiterjedhet 

a korábban tanult, de a tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

Szóbeli számonkérések: 

- szóbeli felelet: az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag számonkérése, önálló 

feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján, 
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- Szóbeli „vizsga”: hetedik év végén német nemzetiségi nyelvből és angol nyelvből, 

nyolcadik év végén történelemből. 

- órai munka: az órai munkába való bekapcsolódás, órai munkavégzés minősége 

- önálló kiselőadás: egy adott téma önálló feldolgozása és előadása 

Írásbeli számonkérések: Egy adott témakörben szerzett tudás mérése önálló feladatok 

megoldásán keresztül. Fajtái: 

írásbeli felelet: teszt, szódolgozat, tudáspróba 

házi dolgozat, 

témazáró dolgozat 

év eleji és év végi felmérések, 

Diagnosztizáló mérések (a továbbhaladáshoz szükséges tudásszint mérésére szolgál, 

csak a tájékozódást szolgálja, nem osztályozható)  

 

Gyakorlati számonkérések: 

A számonkérés ezen formája elsősorban a készségtárgyak esetében alkalmazható. 

Ide tartozik az önállóan végzett gyűjtőmunkák ellenőrzése és értékelése is. 

10.4.1 Az írásbeli dolgozat értékelése 

Az írásbeli munkák értékelésénél is érvényesül a tanári szabadság, hiszen egy-egy dolgozat 

értékelési szempontjai és a szempontok súlyozása nagyban függhet az adott tantárgytól, 

témakörtől, a tanulói csoport összetételétől…A dolgozatokat elemi részfeladatokra bontva, 

pontozva kell javítani , értékelni. A százalékosan kiszámolható teljesítményt érdemjegyre kell 

váltani. A ponthatárok megállapításánál a következő nem kötelező ajánlást tesszük. 

0%-29% elégtelen (1) 

30%-49% elégséges (2) 

50%-74% közepes (3) 

75%-90% jó (4) 

91%-100% jeles (5) 

100% kitűnő (5*) 

 

10.4.2 A számonkérés gyakorisága 

A számonkérés gyakorisága legyen összhangban a heti óraszámmal: 

- heti egy óraszám esetén félévente legalább három, 

- minden más esetben havonta legalább egy alkalommal kerüljön rá sor. 

- a számonkérés eloszlása legyen egyenletes 

10.4.3 A beszámoltatások rendje  

-A tanév során ügyelni kell az írásbeli és a szóbeli számonkérések arányára. Minden tanuló 

legalább egyszer kapjon lehetőséget szóbeli beszámolóra a tanév során. 

- A szóbeli számonkérés fejleszti a tanulók beszédkészségét, aktiválja a szókincsüket, s módot 

ad a szóbeli megnyilatkozás különböző formáinak gyakorlására. A szabatos, szép magyar 

beszéd használatára is nevelünk vele. 

- Írásbeli felelettel alkalomszerűen tájékozódunk a tanulók pillanatnyi tudásáról. 

- Témazáró dolgozat írására a témaköröknek megfelelően évente 3-4 alkalommal kerüljön sor. 

- A tanuló egy tanítási napon belül 2 témazáró dolgozat megírásán kívül többre nem 

kötelezhető. 

- A témazáró dolgozatokat egy héttel előbb be kell jelenteni. 

- Az év eleji felmérés célja az aktuális tudásszint felmérése, a továbbhaladáshoz szükséges 

tudásszint ellenőrzése. 
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- Az év végi felmérés a tanév tananyagának alapkövetelményeit méri. Több órás ismétlésnek 

kell megelőznie, előre be kell jelenteni. Az év végi felmérések osztályzata témazáró értékű 

jegynek felel meg. 

- Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos 

bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló tájékoztató füzetében is feltüntetni. A tájékoztató 

füzetben a pedagógusnak minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel kell ellátnia.  

A szóbeli számonkérés során figyelembe vesszük, hogy vannak olyan tanulók, akik közösség 

előtt, még ha az megszokott is, és a társak ismerősek, mégis nehezen nyilatkoznak meg. A 

számonkérés alkalmait stresszként élik meg, van, aki bevallja, van, aki nem, és ez rányomja a 

bélyegét a teljesítményükre. Ezek a tanulók általában kérni szokták, hogy hadd feleljenek 

írásban. Viszont mindenképp lehetőséget kellene biztosítani, hogy szóban is bizonyíthassanak 

egy számukra megfelelő stressz mentes környezetben. Megoldást jelenthet, ha adott témakört 

kijelölve, egy előre megbeszélt időpontban, a tárgyat tanító tanár előtt teljesítik a kijelölt 

feladatot. De meg kell teremteni annak az esélyét is, hogy fokozatos hozzászoktatással 

győzhessék le az ilyen gyerekek e sajátos pszichózisukat. A számonkérés minden formájánál 

figyelembe vesszük az SNI- és BTMN-tanulók értékelés alóli mentesítésére, és a kötelezően 

előírt segítségek biztosítására vonatkozó előírásokat.(Knt 56.§1.; 20/2012. EMMI 68.§ 4. és 

71.§ 3.) 

 

10.5  Az otthoni napközis és tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 

feladatok meghatározásának elvei és korlátai. 

10.5.1 Napközi 

5-6. osztályban a gyermekek és a szülők igényeinek figyelembevételével napközit 

szervezünk. 

Két fontos feladatunk itt az étkeztetésen túl a nyugodt légkör és a szakszerű segítségnyújtás 

biztosítása a tanórákon, illetve a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. Naponta egy-

másfél óra áll a tanulók rendelkezésére a másnapi felkészülésre és az egyéni felzárkóztatásra. 

A gyerekek érdeklődésének megfelelően kb. 30 perces kulturális vagy kézműves és sportjáték 

foglalkozásokat tartunk. 

10.5.2 Tanulószoba 

A 7-8 évfolyam részére kínálkozó lehetőség, osztályfőnöki, szaktanári javaslatra, szülői 

kérésre. Jelentkezni az osztályfőnöknél lehet. A beiratkozástól részvételt a tankötelezettség 

teljesítésének tekintjük, egy tanévre szól. A kiiratkozást csak rendkívül indokolt esetben, 

írásos kérelem esetén engedélyezi az igazgató.  

10.5.3 Házi feladat 

Iskolánkban a házi feladat adásának célja a tantárgyi követelmények teljesítéséhez szükséges 

ismeretek elmélyítése, a tanultak emlékezetbe vésése, az ismeretek további gyakorlása és 

bővítése. A tantárgyak sajátosságaitól függően iskolánkban a házi feladatok alábbi típusait 

alkalmazzuk. 

- szóbeli tanulás 

- írásbeli feladatmegoldás 

- prezentáció, ill. kiselőadás készítése, 

- gyűjtő és kutatómunka a könyvtárban, az interneten 

- rajzos vagy gyakorlati feladatmegoldások 

- projektmunka 

- versenyfeladatok (tehetséggondozás) 

A házi feladatok iskolánkban alkalmazott formái 

- kötelező házi feladat 



  Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai Programja 

-47- 

 

célja: a tantervi követelmények teljesítéséhez, a tananyag elsajátításához szüksége képesség- 

és készségfejlesztés, a következő tanítási órára történő felkészülés. 

- szorgalmi vagy ajánlott házi feladat 

Célja: a képességfejlesztés, a tanulók érdeklődésében és felkészültségében megmutatkozó 

egyéni különbségek figyelembevételével az ismeretek bővítése, kiegészítése, új ismeretek 

szerzése. 

10.5.4  Az otthoni és napközis felkészüléshez az alábbi elveket és korlátokat 

alkalmazzuk: 

- A tanultak begyakorlása érdekében a tanulók otthoni (napközis és tanulószobai) felkészülés 

formájában szóbeli és írásbeli házi feladatot kapnak. 

-A házi feladat a tanórán megértett anyaghoz kapcsolódjon. Új anyag elsajátítása nem adható 

házi feladatként.  

- A házi feladatok mennyiségét úgy határoztuk meg, hogy a szóbeli és írásbeli felkészülés 

tantárgyanként az alsó tagozaton napi 20 percnél, a felső tagozaton napi 35 percnél többet ne 

vegyen igénybe.  

- A szóbeli feladat az új anyag bevésésére szolgál, az írásbeli a készségek begyakoroltatására. 

- Nem adható írásbeli házi feladat annak a tanulónak, akit a szakértői bizottság írásbeliség alól 

felmentett. 

- Az osztályfőnökök és szaktanárok a házi feladatok feladásakor figyelembe veszik a tanulók 

egyéni képességeit, életkori sajátosságait, aktuális állapotát és ezekből kiindulva differenciált 

formában adnak feladatokat az otthoni és napközis felkészüléshez. 

- Házi feladatot, gyakorló feladatokat szülői kérésre vagy indokolt esetben adunk a 

hétvégeken. 

- A tanítási szünetekre annyi házi feladat adható, amennyit általában egyik tanóráról a másikra 

kapnak a diákok.  

- A szorgalmi házi feladat a felzárkóztatást, illetve a tehetséggondozást is szolgálja. 

 

Tanulószobai környezet: biztosítsa az önálló tanulás, önálló ismeretszerzés lehetőségét, és az 

ahhoz szükséges eszközök elérhetőségét, hozzáférhetőségét (célnak megfelelő 

könyvállomány, internet hozzáférés). Mivel a tanulószoba közvetlenül az utolsó tanóra után 

veszi kezdetét, ideális lenne egy olyan környezet megteremtése, amely elüt a délelőtti tanórai 

környezettől, és ahol megteremthetők a hatékony tanulás fizikai és pszichikai feltételei. 

 

10.6 Az osztályozás rendje: 

A Knt. alapján az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor 

szöveges minősítéssel kell kifejezni, értékelni a tanuló munkáját. Ez alapján el lehet dönteni, 

hogy a tanuló az alábbi minősítések közül melyiket kapja: 

- kiváló 

- jó 

- megfelelő 

- felzárkóztatásra szorul. 

Ha az utóbbi minősítést kapja a tanuló, ez azt is jelenti, hogy évfolyamismétlésre történő 

utasítás a szülő kezdeményezésére történhet. 

 

Osztályzatok félévkor és tanév végén 

- Kitűnő (5d): ha jeles és szaktárgyi tudása, szorgalma társai közül kiemelkedővé teszi. 

Tantárgyi versenyeken és szakkörökön szívesen vesz részt. 

- Jeles (5): ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a 

tananyagot, mindent alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. Lényegre mutatóan 
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definiál, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt. Tud szabadon, önállóan beszélni. 

Bátran mer visszakérdezni. Tudása, annak alkalmazása készségszintű. 

- Jó (4): ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával 

tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási hibákat vét, definíciói 

bemagoltak. A kérdésfelvetés nem jellemzi. Tudása, annak alkalmazása megalapozott. 

- Közepes (3): ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, 

nevelői segítségre (javításra, kiegészítésre) többször rászorul. Teljesítménye hullámzó. 

Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani 

szóbeli feladatát. Rövid mondatokat mond. (Párbeszéd alakul ki a tanár és a tanuló között.) 

- Elégséges (2): ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Egyszavas 

válaszokat ad. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. (Akar, de 

nem megy). Ismeretei még akarattal párosulnak. 

- Elégtelen (1): ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud eleget tenni. 

A minimumot sem tudja. Akarattal sem párosul a jelenléte. Ezt az osztályzatot a tanév során a 

2. évfolyam évvégétől az értesítőkben és a bizonyítványban a 2-8. osztály viszonylatában 

alkalmazzuk. Ezen 7 évfolyamban szöveges értékelés nincsen. A törvényi egyértelmű 

megfelelés végett a 2. évfolyam félévében még van. Tehát második évfolyam végétől a 

szaktanár döntése alapján a tanuló osztályismétlésre kötelezhető. 

 

Az osztályzatok osztálykönyvi bejegyzésének módját az iskola szokásrendszere határozza 

meg. 

Alsó tagozat: 

- Felmérő, témazáró dolgozat: piros tintával, 

- tanterv által előírt iskolai feladatlapok, kísérleti, munkáltató órán végzett munka, 

szóbeli feleletek stb.: kék tintával, 

- különféle gyűjteményekre, osztályzattal honorálható munkára, házi 

fogalmazásokra, házi füzetek rendje zöld tintával írjuk be a jegyet. 

 

Felső tagozat: 

- Felmérő, témazáró dolgozat: piros tintával, 

- tanterv által előírt iskolai feladatlapok, kísérleti, munkáltató órán végzett munka 

stb.: kék tintával, 

- szóbeli feleletek: kék tintával, 

- különféle gyűjteményekre, osztályzattal honorálható munkára, házi 

fogalmazásokra zöld tintával, 

- házi füzetek rendje: a féléves füzetértékelésnél zöld tintával írjuk be a jegyet. 

 

Csupán a helytelen viselkedése, kötelességteljesítésének elmulasztása miatt szaktárgyi 

elégtelen osztályzat nem adható. (Nem tanulmányi jellegű, pl. felszerelés hiánya) Amennyiben 

ez a tapasztalat tendenciózus, úgy a tantárgyi affinitás a tudásban jelentkezik, amely 

számonkérés tárgyát képezheti. 

 

A különféle feladatlapokat, felméréseket, amelyek az osztályozás tárgyát képezték, egy évig 

meg kell őrizni. 

A füzetrend a tantárgyi értékelésnél félévenként vehető figyelembe. 
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10.7 Szempontok az I. és II. évfolyamon alkalmazott szöveges értékeléshez: 
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10.8 A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése: 

 

A szorgalom értékelése: 

A szorgalom jegy a tanuló egyéni képességeihez mérten a tanulmányi munkához való 

viszonyát, munkavégzését, és kötelességtudatát értékeli. 

A magatartás és szorgalom követelményeinek helyi szintjét a nevelőtestület állapította meg, 

figyelembe véve a diákönkormányzat javaslatait. 
 

                        Példás (5) Jó (4) Változó (3) Hanyag (2) 

Tanulmányi 

munkája: 

céltudatos, törekvő, 

eredményes  

törekvő ingadozó Lassító, silány 

Munkavégzése 

 

igényes, pontos rendszeres gondatlan rendszertelen 

Kötelességtudata 

 

megbízható, pontos, 

kiemelkedő 

megfelelő hullámzó nincs 

Nem kötelező 

feladatok végzése 

rendszeres előfordul ritkán  nincs 

 

A magatartás értékelése: 

A "magatartás" kifejezés az erkölcsi vonások állandóságára is utal (tartás), és nem viselkedés 

csupán. Itt az alakuló jellem fontos szempont. 

A magatartás osztályzat az életkorhoz mérten a tanuló iskolai és iskolán kívüli 

fegyelmezettségét, viselkedését, társaihoz, a felnőttekhez, saját és mások iránt érzett 

felelősségérzetét értékeli. 

A házirendben írtak betartását nyomatékosan értékeljük. 

Hangsúlyozni kell, hogy az iskola által támasztott erkölcsi követelmények jelentik a 

viszonyítási alapot. 
 

                        Példás (5) Jó (4)  Változó (3) Rossz (2) 

Önfegyelem nagyfokú,  megfelelő másokat zavaró gyenge    

Viselkedéskultúra kifogástalan megfelelő kifogásolható zavaró 

Közösségi 

magatartása. 

aktív, segítő jóindulatú közömbös durva, romboló 

Szabálytudat belső vezérlésű elfogadó külső vezérlésű nincs 

Felelősségérzet nagyfokú megfelelő megbízhatatlan nincs 

A magatartás és szorgalom osztályzatokkal is kifejezhető az értékeléskor, illetve az 

értesítőkben, amennyiben azt a Tantestület jónak látja, elfogadja, illetve alkalmazni 

szándékozik. 

Ennek konkrét esete az ún. havi értékelés, a naplóban, ellenőrzőben/ üzenőben regisztráltan. 

 

10.9 Általában alkalmazható jutalmazások, büntetések: 

Jutalmazások: 

1.) Osztályfőnöki szóbeli dicséret 

2.) Osztályfőnöki írásbeli dicséret 

3.) Szaktanári dicséret 

4.) Igazgatói elismerés (az osztály előtt ismertetni kell) 

5.) Igazgatói dicséret: szóban (regisztrálható), írásban 

6.) Nevelőtestületi dicséret (a 4-6. fokozatot a tanulóifjúság előtt ismertetni kell) 
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Büntetések: 

1.) Osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés 

2.) Osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés 

3.) Osztályfőnöki intés 

4.) Osztályfőnöki megrovás (előzőleg elvállalt feladat utólagos nem teljesítése) 

5.) Igazgatói szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés/ a szóbeli regisztrálható 

6.) Igazgatói intés 

7.) Igazgatói megrovás 

8.) Nevelőtestületi megrovás 

9.) Fegyelmi eljárás (az 5-9. fokozatot a tanulókkal ismertetni kell) 

 

A jutalmazásoknál figyelembe kell venni a szaktanári magatartási dicséreteket, illetve 

büntetéseket is. 

A jutalmazás és büntetés alkalmazásainál - indokolt esetben - nem kell a fokozatok 

betartásához alkalmazkodni, azonnal magasabb fokozatú jutalmazás és büntetés is adható. A 

fokozatok átlépésére a morálisan példás, illetve elítélendő cselekmény adhat okot. A 

jutalmazásokat, illetve büntetéseket a magatartási és szorgalom osztályzatok megállapításánál 

figyelembe kell venni, és attól csak a nevelőtestület határozata alapján lehet eltérni. A 

jutalmazások, büntetések minden esetben az ellenőrző mellett az osztálynaplóba is kerüljenek 

be, a "megjegyzési" részbe, (akitől, és amikor a gyermek azt kapta. A kellő mennyiségű jegy 

meglétére különösen kell ügyelni az értékelés-jutalmazás-büntetés okán is.) 

Az értékelésre, osztályzásra vonatkozó irányelveket, valamint a jutalmazási és 

büntetési fokozatokat a tanév elején, ha szükséges, a tanév során is ismertetni kell a 

gyermekkel és szülőkkel. 

Az értékelés, osztályozás, jutalmazás, büntetés nem lehet ellentétes Köznevelési törvényben 

leírtakkal. 

 

Elismerések: 

 

- Háziversenyek (tanulmányi, művészeti, sport) I-III. helyezett: szaktanári, illetve 

osztályfőnöki dicséret. 

- Megyei, területi, regionális versenyek (tanulmányi, művészeti, sport) I.- VI. 

helyezett: igazgatói dicséret, VII. - XII. helyezett szaktanári illetve osztályfőnöki 

dicséret. 

- Országos versenyek résztvevői: igazgatói dicséret. 

 

Egyéb általános feladatok: 
A tanuló teljesítményét - érdemjegyes osztályzása esetén – félévente legalább három jeggyel, 

időarányos elosztásban kell értékelni. A szülőt tájékoztatni kell az érdemjegyről. (Tájékoztató 

füzet, ellenőrző könyv.) 

 

11. MINDENNAPOS TESTNEVELÉS  

Az 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezése szerint a mindennapos 

testnevelést az iskolai az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán a 2012. 

szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni.  

 

A napjainkban zajló gazdasági és társadalmi átalakulás gondjai között kiemelten szerepel a 

lakosság romló egészségügyi állapota. Drasztikusan növekszik az indokolatlanul korai 

halálozások száma – elsősorban az egészségre káros szokások elterjedésével, az egészséget 
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nagyban károsító életmóddal. Egyértelműen kimutatható, hogy a fiatalkori mozgásszegény 

életvitel, inaktivitás és egészségtelen táplálkozás szorosan összefügg mindezzel. Felmérések 

igazolják, hogy a magyar gyermekek egészségi állapota meglehetősen kedvezőtlen és 

aggasztó, hiányoznak az egészséges életmód kialakításához szükséges készségek 

elsajátításának feltételrendszere. Nem véletlen, hogy a tanköteles gyermekek közel 50-60 %-a 

tartás gyenge, vagy már valamilyen testi deformitás szenvedő alanya. A gondokat tovább 

fokozza az a tény is, hogy mostanra már minden harmadik (!) diák átlagosan 10 %-nyi 

túlsúllyal rendelkezik. Nagyon magas a felmentett, a könnyített s a gyógytestnevelésre szoruló 

tanulók száma is. 

 

 A mindennapi testnevelés céljai: 

- Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt, 

elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket. 

- Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének legalább 

alapfokú tudnivalóit. 

- A testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szükséges 

alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, becsületesség, 

szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az idegi és fizikai 

állóképesség, az egészséges önbizalom, a céltudatosság stb. 

- Megismertetni a tanulókat a társadalmi élet alapvető elvárásaival, a megfelelő 

viselkedéskultúrával, az alapvető erkölcsi követelményekkel, az önvédelem alapjaival. 

 

A mindennapos testnevelés formái: 

- testnevelés órák 

- testnevelés foglalkozások 

- tömegsport foglalkozások 

- tehetséggondozó sportkörök 

- edzések 

A mindennapos testnevelés megvalósítása 

A mindennapos testnevelés bevezetésével a helyi tantervben 3 óra a délelőtti tanítás során 

valósul meg, 2 órát pedig délutáni foglalkozáson biztosítunk a gyerekeknek; alsó tagozatban 

zömmel tanítói -, felső tagozatban testnevelő tanári irányítással. A délutáni foglalkozások alól 

a törvényileg meghatározott módon adunk felmentést, melyet havi rendszerességgel 

ellenőrzünk. 

Fontos szerepet játszik a mindennapos testnevelés az egészségtudatos életmódra történő 

nevelésben, a megfelelő mennyiségű és minőségű mozgástapasztalat biztosításában és a 

természetes mozgáskedv megőrzésében. 

A 2. és 3. évfolyamokon a mindennapos testnevelés keretében biztosítjuk az úszásoktatást a 

tanmedencében, illetve az uszodában, a városi szervezésbe integráltan. 

A mindennapos testnevelés keretében kell elvégezni a tanulók fizikai állapotának mérését, 

évente. 

 

 

12. AZ OSZTÁLYBA ÉS CSOPORTBA SOROLÁS ELVEI ÉS GYAKORLATA 

12.1 Általános alapelvek 

Az osztályba sorolás elsődleges kritériuma az alkotmányosság, törvényesség, a beiratkozás 

során megnyilvánuló szülői igény. Szempont továbbá a sorrendiség, valamint a pedagógiai 

súlypontozás, az összetétel. 
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12.2 A csoportbontás elvei 

A csoportbontás pedagógiai lehetőség. A jelenlegi gyakorlatot elsősorban a képesség szerinti 

bontás, a nívócsoportok kialakítása jellemzi az anyanyelv, matematika, informatika 

tantárgyak tanításában. A technika órákon a csoportbontást elengedhetetlenné és 

szükségszerűvé teszi a terem befogadóképessége, a biztonságos munkavégzéshez szükséges 

terület biztosíthatósága. 

A differenciáló pedagógia mellett törekedni kell arra, hogy a gyermekek személyiségét 

esetleg kedvezőbben alakító humanisztikus-kooperatív technikák alkalmazásának biztosítsunk 

lehetőséget a csoportbontás segítségével. Támogatjuk a segítőpáros, kiscsoportos 

munkaformákat. Az ún. vegyes csoportoknál fontos szempont a fejlődés diverzitása. A 

tanulók képesség szerinti csoportba sorolása kiváló lehetőséget biztosít a lassabban haladók és 

a tehetséges tanulók számára egyaránt, hogy a számukra ideális tempóban és mélységben 

sajátítsák el a tananyagot. A csoportképzésre az osztályokban, vagy évfolyamokon a tanuló 

egyéni képességei és teljesítménye alapján kerül sor. Amennyiben egy bontási rend több 

tantárgyat is érint, minden műveltségterületet figyelembe kell venni a tanulók csoportba 

sorolásánál. 

A csoportok szervezése egy tanévre szól! Év végén az érintett szaktanárok áttekintik a 

csoportok teljesítményét és összetételét. Pedagógiai, szakmai szempontok szerint alakítják ki 

javaslatukat a csoportok további alakulásáról. Tanév közben a csoportváltás csak különösen 

indokolt esetben lehetséges és engedélyezhető. A tanulók csoprotba osztásáért az igazgató 

felel, engedélyezi azt, a szaktanárok javaslatát figyelembe véve. 

 

Eljárásrend:  

- június 30-ig a szaktanárok a munkaközösség vezető és az osztályfőnök szakmai és 

pedagógiai szempontok alapján közös javaslatot tesznek a csoport összetételére 

- a tanév első napjáig az igazgató dönt a csoportba sorolásról 

13. A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK, TOVÁBBÁ EZEK 

ESETÉBEN A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI 

(Knt. 46.§ 6. b) 

A kerettanterv és a helyi tanterv közötti csekély mozgástér iskolánkban csupán nyolcadik 

évfolyamon teszi lehetővé a tantárgyválasztást.  

A számítástechnika iránt fogékonyabb tanulóknak ajánljuk a heti plusz egy informatika órát. 

A különféle szakmák iránt érdeklődőknek ajánljuk a plusz egy technika órát, mely során 

szélesebb körű ismereteket szerezhetnek a különböző szakmacsoportokról. 

Fontos alapelvnek tartjuk, hogy a diákok és szülők közös választása a pedagógusok javaslatát 

figyelembe véve szülessen meg. A csoportba sorolás és a csoportok kialakítása az igazgató 

jogköre. 

Eljárásrend:  

- A hetedik osztályban informatikát, technikát tanító tanárok és az osztályfőnökök 

május 31.-ig felmérik a szándékokat.(Szülő és a tanuló által aláírt közös 

nyilatkozat) 

- Június 30.-ig az igazgató a szaktanárok és az osztályfőnökök közreműködésével 

dönt a csoportba sorolásról. 

Az intézményünkben a tantárgyfelosztás elkészítése, így a pedagógusok tanulócsoportokhoz 

rendelése kizárólag az igazgató jogköre. 

 

13.1 A nem kötelező, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások  

E tevékenységi formák kiválasztásában a diákönkormányzat, valamint a szülői közösség 

véleménye figyelembe vételével dönt a nevelőtestület. Formái: napközi, tanulószoba, a 
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tehetséggondozó, felzárkóztató programok, tanulmányi kirándulások, múzeumlátogatások, 

erdei iskola. A napközi és a tanulószoba és a szakkörök választása egy tanévre szól. 

14. A TANULÓI JOGVISZONY, ÁTJÁRHATÓSÁG 

Az osztályba sorolás elsődleges kritériuma az alkotmányosság, törvényesség a fenntartói 

rendelkezés, valamint a beiratkozás során megnyilvánuló szülői igény. Szempont továbbá a 

sorrendiség, valamint a pedagógiai súlypontozás, az összetétel. 

 

14.1 A tankötelezettség megállapítása 

a; ,A tankötelezettség abban a naptári évben kezdődhet, amelyben a gyermek a hatodik 

életévét  augusztus  31. napjáig betölti.  

b; A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 16. életévét betölti. 

c; vonatkozó utasítás: 20/2012 EMMI (VIII.31) 21.§ 2.3.4. 

14.2 A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az általános iskolai tanulói 

jogviszony keletkezése 

a; vonatkozó utasítás: 20/2012 EMMI (VIII.31) 22.§ 1.2.3.4. és a  23. § 4.5.6.7.8. 

 

b; tanulói jogviszony keletkezésének feltételei iskolánkban: Nemzetiségi és általános 

tantervű osztályokban  

 Tankötelezettséget elérő életkor  

 Óvodai + NT illetve más szakvélemény  

 rend, nemzetiségi tánc, fellépések, versenyek stb. /az elfogadást  írásban A 

pedagógiai program, az iskola rendjének elfogadása iskolaotthonos tanítási 

dokumentáljuk/  

 Szülői írásbeli nyilatkozat a nemzetiségi osztályba jelentkezésről  

 

c; Angol-számítástechnikai, és nyelvi- számítástechnikai orientációjú normál tantervű 

osztályok  

 Tankötelezettséget elérő életkor  

 Óvodai + NT szakvélemény  

 A pedagógiai program, az iskola rendjének elfogadása /iskolaotthonos tanítási 

rend stb./  

 Szülői igény jelzése beiratkozáskor  

 

d; Az iskolai beíratáskor szakember közreműködésével az SNI - s és BTM - es 

szakvéleménnyel rendelkező gyermekeket egyenlő arányban, az integrációs törvénynek 

megfelelően, az egységes teherviselés szempontjai szerint irányítjuk az 1. osztályokba.  

 

e; Az integráció feltételei  

 a gyermek szakvéleményben is leírt képesség-összetevői  

 megfelelő, támogató szülői háttér  

 segítő pedagógiai környezet, további terápia, ha szükséges  

 befogadó és kooperációs affinitás fejlesztése, két- három- négyoldalú  folyamatban.  

 

f; A felvétel, átvétel és az azt követő osztályba sorolás során az iskola figyelembe veszi 

 a tanuló szociálishelyzetét a családsegítő szolgálat javaslata alapján  

 a tanuló egészségügyi állapotát a szakorvosi javaslat alapján 
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14.3 A tanulói jogviszony, megszűnése 

A gyermek tanulói jogviszony rendes és rendkívüli körülmények alapján szűnhet meg. Nem 

igényel külön eljárást a költözés, a másik iskolába való távozás, a nyolcadik osztály 

befejezése. Rendkívüli esetekben, pl. több évvel való túlkorosság, tankötelezettség végét 

jelentő életkor betöltése esetén, az alacsonyabb évfolyamokon is megszűnhet a tanulói 

jogviszony. A tankötelezettség 16. életévig tart.  

   vonatkozó  utasítás: 20/2012 EMMI (VIII.31) 50.§ 4.5. 

 

14.4 Átjárhatóság az iskolán belül 

Az egységes alapképzés következtében - rendkívüli esetekben - van lehetőség az egyik 

osztályból a másikba való átjelentkezésre is. A rendkívüliséget az eltérő profilok, 

nyelvtanulási szintek és szakmai vélemények indokolják. 

 

14.5 Egyéb  

A szülők hosszabb külföldi tartózkodása esetén vagy a tanuló rendkívüli körülményeire 

vonatkozóan a szülő kérheti gyermeke rendszeres iskolába járás alól való felmentését, illetve 

tanulói jogviszonya szüneteltetését (eu-s tagállami tartózkodás jogszabályai!)  

Ebben az esetben osztályozó vizsgára kell utalni a tanulót félévkor és tanév végén. 

  

A szülő többévnyi távolmaradása esetén évfolyamonkénti osztályvizsgát tömbösítve is le 

lehet tenni, külön-külön évfolyamonként.  

A Knt. lehetőséget biztosít arra, hogy (meghatározott feltételek, okok mellett) a gyermek 

magántanulóként végezze a tanulmányait.  

Ennek kritériuma az adott eset relációjában, alapos mérlegelést követel, az érvényes 

jogszabály tükrében. 

 

14.6  Átvétel 

 

A tanulmányaikat iskolánkban folytatni kívánó diákok átvétele: 

 pedagógusokból álló bizottság tájékozódik az átvételre jelentkező alapkészségeiről 

 a bizottság tagjai: magyar, matematika, idegen nyelv szakos pedagógus, valamint a 

lehetséges leendő osztályfőnökök 

 az átvételi bizottság és az iskolavezetés közösen dönt arról, hogy a tanuló melyik 

osztályban folytathatja tanulmányait 

 a jelentkező tanuló köteles a nála lévő iskolai dokumentumot (ellenőrző), tanítási év 

végén bizonyítványt, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az igazoló szakvéleményt 

magával hozni és bemutatni 

 amennyiben az átvételre jelentkező tanulónak lemaradása van, a szülő köteles ennek 

pótlásáról gondoskodni, a gyermek pedig meghatározott időn belül számot adni. Az 

átmeneti időszakban (hiánypótlás) a gyermek számíthat az őt tanítók 

megkülönböztetett toleranciájára 

 átvételkor is igyekszünk az integráció feltételeinek megfelelni, elbíráláskor az egyenlő 

elosztást megvalósítani 

 átvételkor az iskolavezetés és az átvételi bizottság figyelembe veszi a 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet 24. § 2 pontjának jogszabályi előírásait 

 az érkező tanuló szülei aláírásukkal jelzik, hogy elfogadják az iskola házirendjét 
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Fenntartói eljárás során iskolánkba helyezett diákok csoportba sorolásáról az átvételi bizottság 

a fenntartói szempontok figyelembevételével dönt. 

 

15. TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI  

Jogszabályi háttér:  

- A tankönyvtörvény módosított 4. § (5) bekezdése arról rendelkezik, hogy a „tankönyvek 

országos megrendelése, beszerzése és az iskolákhoz történő eljuttatásának megszervezése, 

valamint a tankönyvek vételárának iskoláktól való beszedése állami közérdekű feladat, amelyet az 

állam a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságon 

keresztül lát el a 2013/14-es tanévtől.  

- A tankönyvek megrendelése továbbra is az Oktatási Hivatal által felügyelt elektronikus 

rendszeren (TAR) keresztül történik.  

- A térítésmentes tankönyvellátást az államnak első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első 

évfolyamra beiratkozott tanulók számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani 

 

Iskolai megvalósítás:  

a) A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában 

szülői értekezleteken) tájékoztatjuk.  

b) Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az 

egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve alapján.  

c) Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott és digitális 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, 

amelyek a hivatalos tankönyvjegyzéken megtalálhatóak.  

d) Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból bővítse 

az iskolai könyvtár számára vásárolt nyomtatott és digitális taneszközök körét. ( Tankönyvtár 

kialakítása) Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen 

használhatják.  

e) A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe:    

o Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek 

több tanéven keresztül használhatóak.  

o A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak 

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben választunk.  

f, Külön szabály vonatkozik a német nemzetiségi tankönyvek kiválasztására, valamin a sajátos 

nevelési igényű tanulók speciális taneszközeire:  

- alsó és felső tagozaton az állam által biztosított pályázati lehetőség kihasználásával csökkentjük 

mind a nemzetiségi osztályban tanulók, mind a sajátos nevelési igényű tanulók számára a 

terheket.  

 

16. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette.  

 

- Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt 

követelményeknek, munkája előkészítő jellegűnek minősül, és tanulmányait az 

első évfolyamon folytathatja. Előkészítő évfolyamra a tanuló csak egy tanéven 

keresztül járhat, ha tanulmányait a 7. életévében megkezdte. 
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- A követelmények teljesítését a nevelők 1. évfolyamon félévkor és év végén, 

valamint a 2. évfolyamon félévkor szövegesen értékelik. 2. évfolyamon év végén, 

továbbá 3-8. évfolyamon félévkor, és év végén a tanulók tanulmányi munkája és 

osztályzatai alapján érdemjeggyel értékelünk.  

- Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához 

a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie 2-8. évfolyamon, ha: 

o az iskola igazgatója felmentette a tanóra foglalkozásokon való részvétel alól, 

o az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a 

tanulmányi követelményeket az előírtaknál rövidebb idő alatt teljesítette, 

o egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, 

o magántanuló volt, 

- a 3 vagy több tárgyból elégtelen osztályzatú tanuló évfolyamot ismétel. 

- Magántanulói jogviszony gyakorlását az igazgató szabályozza. 

- 2-8. évfolyamon minden tantárgyból az „elégséges” év végi osztályzatot kell 

megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. Ha a tanuló igazolatlan óráinak 

száma meghaladja összes óraszámainak 30%-át, osztályozó vizsgát köteles tenni. 

16.1 Tanulmányok alatti vizsgák helyi szabályai 

A tanulmányok alatti vizsgák szabályait a20/2012.EMMI rendelet64.-72.§ tartalmazza 

részletesen. Iskolánkban javító, osztályozó és különbözeti vizsgák megszervezésére 

kerülhet sor. A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az 

osztályozó vizsga tantárgyai a következők: 

 

2-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, rajz, 

ének, testnevelés, technika 

5-6. évfolyam: magyar nyelvtan, magyar irodalom, matematika, történelem, 

természetismeret, idegen nyelv, rajz, ének, testnevelés, technika, 

informatika 

7-8. évfolyam: magyar nyelvtan, magyar irodalom, matematika, történelem, fizika, 

kémia, biológia, idege nyelv, földrajz, informatika, rajz ének, 

testnevelés, technika 

- A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók osztályozó vizsgát 

kötelesek tenni minden tantárgyból. A nevelőtestület határozata értelmében egyes 

tantárgyakból mentesség adható.  
 

17. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján mérjük a tanulók fizikai állapotát és 

edzettségét. A méréseket a testnevelést tanító szaktanár végzi ősszel és tavasszal 1-8. 

osztályokban. A mérések az állóképességet, gyorsaságot, izomerőt célozzák meg. A felmérés 

értékeléséhez az atlétika többpróba pontrendszere ad támpontot.  

Összehasonlítási lehetőséget nyújtunk a tanuló:  

- előző évi eredményéhez 

- év eleji eredményéhez 

- osztályátlaghoz képest. 

Igény esetén fogadóórán, és szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket gyermekük 

fittségéről.  

Alapfelmérések:  - 60 m futás 

- távolugrás 

- 400 m futás 

- 800 m futás 

- 2000 m futás 
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- kislabda dobás 

- kötélmászás 

Kiegészítő mérés: testtömeg, testmagasság. A nem központi mérések tartalma 

megváltoztatásának jogát a szakmai munkaközösség fenntartja. 

A felmérés eredménye alapján lehetőségünk van a differenciált foglalkozásra. A gyerekeket 

irányítjuk esetleges felzárkóztató vagy tehetséggondozó csoportba. 

 

18. A NÉMET NEMZETISÉGI OKTATÁS 

18.1 A német nemzetiségi tagozat megalakulása, a beiskolázás elvei 

Első királyunk, Szent István a nyugati kereszténységet választotta. Bajor Gizellát vette 

feleségül, akivel bajor papok, szerzetesek, lovagok, de kézművesek és parasztok is érkeztek 

hazánkba illetve városunkba. A törökdúlást a veszprémi püspökség terültén a falvak 

egynegyede élte túl. A bécsi udvar illetve a helyi arisztokrácia és egyházi méltóságok 

szervezésében zajlott le egy-egy betelepítési hullám, célja egyértelműen a magyar gazdaság 

fellendítése volt. A XVIII. században a korábbiak mellett hat újabb németek lakta terület jött 

létre, közülük az egyik, Veszprém központtal. 

Veszprémben a „Tizenháromváros” nevet viselő településrészen építenek maguknak új 

otthont az érkező német családok. Ma Dózsaváros a városrész hivatalos neve, a történelmi 

elnevezése Temetőhegy. A hagyománytisztelők ma is így hívják. Itt található intézményünk. 

Elvétve találkozunk olyanokkal, akik még beszélik őseik nyelvét, elsősorban az idősebb 

korosztályban fordul elő. Örömmel tölt el bennünket, hogy a mai családok szívesen elevenítik 

fel elődeik hagyományait, és indíttatást éreznek, hogy ezt gyermekeiknek is továbbadják 

Ezen igények felmerülése kapcsán jött létre iskolánk német nemzetiségi tagozata 1997-ben. 

Az oktatási forma: német nemzetiségi nyelvoktató. A tagozat munkáját tagozatvezető 

irányítja.  

A tagozatra nincsen felvételi, aki itt szeretne tanulni, az lehetőséget kap rá. A tagozat iránt 

érdeklődők számára ősztől tavaszig tartó ovi-suli programot szervezünk, ahol játékos 

formában német és magyar nyelvi előkészítőt tartanak a leendő tanító nénik. E találkozások 

alkalmasak a kölcsönös ismerkedésre valamint ráhangolják a gyerekeket az iskolai életre és a 

nyelvtanulásra. 

 

18.2 A tagozat működésének célja és feladata 

A nemzetiségi német nyelv oktatásának célja, hogy a magyar anyanyelvű, de német 

nemzetiségi származású családok gyermekei az elfelejtett, vagy meg sem tanult német 

nyelvet, és a nemzetiségi kultúrát megismerjék, elsajátítsák. A tagozaton bárki 

tanulhat, aki elfogadja programunkat és célkitűzéseinket.  
A nemzeti kisebbségi nevelés és oktatás célja egyúttal a tanulók nemzetiségi közösséghez 

való tartozásának erősítése is. Ezt a célt a nemzetiségi nyelv és kultúra közvetítésével, a 

nemzeti kisebbség sajátos helyzetének megismertetésével érhetjük el.  

A nemzetiségi kultúra ismeretanyagának átadása a tanórán, a néptánc oktatáson, különböző 

műveltségi területek keretében, illetve tematikus kirándulások, programok során valósul meg. 

18.2.1 a német nyelv és irodalom tantárgy:  

Nyelvtanításunkban a szóbeli és az írásbeli kommunikáció, a gazdag szókincs kialakítása 

prioritást élvez. Igyekszünk azonban a környékre jellemző régi, hagyományos, hétköznapi 

beszéd elemeit, a nyelvjárásokat felkutatni és tanítványainkkal azokat megismertetni 

A német nyelv és irodalom tantárgyon belül a német nyelv elsajátítása mellett nagy hangsúlyt 

helyezünk arra, hogy a gyermekek megismerkedjenek a német irodalom jeles képviselőivel, 

azok műveivel, ismereteket szerezzenek a német nyelvű országok földrajzáról, történelméről, 

kultúrájáról. 
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Az első évet szóbeli kezdő szakasszal indítjuk. Itt a gyerekek életkori sajátosságaiknak 

megfelelően játékos formában ismerkednek meg a német nyelv alapjaival. A második 

évfolyamon az írás-olvasás elsajátítása mellett a lexikai tudás fejlesztésére helyezzük a 

hangsúlyt. A harmadik évfolyamtól felfelé a beszédértési készség és a beszédkészség 

fejlesztését kezeljük kiemelten. Ezt természetesen fokozatosan, egymásra épülő nyelvtani 

ismeretek elsajátításával támasztjuk alá. 

Célunk, hogy gyermekeinkben kialakuljanak a kommunikatív nyelvi kompetenciák, tehát, 

hogy használható nyelvtudás birtokába jussanak, melyet képesek legyenek egész életükön át 

fejleszteni és fenntartani. 

A tagozaton tanuló gyerekeknek 8x180, azaz összesen 1440 nyelvórája van. Azok, akik 

megfelelő szorgalommal tanulják a nyelvet, alapos tudásra tesznek szert. Eddig végzett 

diákjaink közül szép számmal felvételiztek eredményesen a Lovassy László Gimnázium 

német nemzetiségi tagozatára. Több nyolcadikosunk sikerrel vette az alapfokú nyelvvizsga 

akadályát. 

Célunk, hogy a személyes témák és munkamódszerek ösztönözzék a tanulókat, hogy a német 

nyelvvel és kultúrával a tanórákon kívül is szívesen foglalkozzanak 

 

18.2.2 Német hon- és népismeret:  

A német hon- és népismeret oktatása alsó és felső tagozaton is évi 36 órában folyik 

évfolyamonként. A német hon és népismeret tanítása önálló tantárgyi óra keretében történik. 

A német népismeret oktatása során célunk, hogy a gyerekek ismerjék meg a magyarországi 

németek hagyományait, történelmét, az általuk lakott területek földrajzi adottságait, nyerjenek 

betekintést egy németek lakta település életébe, ismerjék a naptári évhez és a valláshoz 

kötődő legfontosabb ünnepeket, ápolják a német dal- és néptánckincset, ismerkedjenek meg a 

magyarországi németek nyelvjárásaival, valamint magyarországi német írók, költők műveivel 

A témaköröket és óraszámokat a tantárgy helyi tanterve tartalmazza.  

Tematikus kirándulásokat szervezünk évfolyamonként a német nemzetiségek által lakott 

településekre. Régi mesterségeket, életmódot, építészetet figyelhetjük meg. 

A nemzetiségi osztályokban tanulókkal és szüleikkel családfakutatást végeztünk. Sok olyan 

dokumentum került elő, ahol jól láthatóak a német gyökerek. Folyamatosan szervezünk 

gyűjtőmunkát a régmúlt tárgyainak bemutatására. Iskolánkban ezekből állandó kiállítást 

alakítottunk ki. 

Intézményünk már rendelkezik német nemzetiségi hagyományos programokkal. 

Szeretnénk, ha tanulóink a kisebbségi hagyományok őrzésével és ápolásával az európai 

kultúrát gazdagítanák, és biztos nyelvtudásukkal érvényesülni tudnának az Európai Unióban. 

A néptánc- és népdalkultúra ápolására alakult tagozatunk Gyöngyvirág tánccsoportja, aminek 

minden tagozatos gyerek tagja. A foglalkozáson dalokat, játékokat és táncokat tanulnak a 

diákok. Aktív résztvevői vagyunk a megyei német nemzetiségi kulturális fesztiválnak, ahol 

minden alkalommal díjazottak voltunk. 2007 tavaszán mérettük meg magunkat először 

országos versenyen, ahol ezüstminősítést ért el a tánccsoport. Gyakran kapunk meghívást 

külföldi illetve anyaországi fellépésekre. Természetesen szívesen táncolunk megyei és városi 

rendezvényeken is 

 

18.3 Személyi és tárgyi feltételek 

Nyelvtanáraink mindannyian jól képzett többdiplomások, rendelkeznek a német nemzetiségi 

oktatáshoz szükséges speciális képesítéssel is, és igyekeznek minden korosztály számára 

vonzóvá tenni a nyelvtanulást. Kreatív, innovatív személyek, akik rendszeresen képezik 

magukat mind itthon, mind anyanyelvi területeken. Szívesen kipróbálják magukat különböző, 

nyelvhez kapcsolódó szakmai fejlesztésekben is.  
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Szakmai munkánkat anyanyelvi lektor tanár is segíti, aki minden tanévben 3 hetet tanít 

nálunk. 

1999 óta szervezünk nyelvi tábort az ausztriai Obervellachban, ahol iskolai foglalkozásokon 

vesznek részt tanítványaink, ezzel biztosítva számukra az anyanyelvi közegben való tanulást. 

Közös projektben dolgoztunk a pockingi Anna Frank Schule tanulóival és megállapodtunk a 

további együttműködésről is. Lengyel testvér-iskolánk diákjaival az egyik közvetítő nyelv 

szintén a német.  

Könyvtárunk, szaktantermünk jól felszerelt eszközállománnyal rendelkezik, melyet 

folyamatosan bővítünk. 

Tanulóink számára lehetővé tesszük, hogy ötödik osztálytól vagy az angol, vagy a spanyol 

nyelvvel is megismerkedhessenek. 

18.4 Módszerek 

A német nyelv megtanulása és széleskörű használata alapfeltétele a német kisebbség, mint 

népcsoport fennmaradásának 

Fontosnak tartjuk a nemzetiségi német nyelv csoportbontásban történő tanítását. 

Iskolánkban az olvasással és az írással a második osztályban kezdünk foglalkozni. 

A természetes nyelv elsajátításának sorrendjét minden tanítási egységnél be kell tartani: 

hallás, beszéd, olvasás, írás. 

A tanulók különböző tudása (előzetes ismereteik vagy képességeik) miatt fontos a 

differenciálás.  

A nyelvtan a kommunikációt szolgálja. A nyelvi szabályokat induktív úton közelítjük meg, 

apró lépésekben sokoldalú gyakorlatokkal segítjük a bevésést. 

Az órák vezetése német nyelvű, mert a gyerekek értését és beszédkészségét így fejleszthetjük, 

kivéve a nyelvtani fogalmak tanítását. 

A kommunikáció fejlesztése kiemelt szerepet kap, melyet hatékonyabbá tehetünk különböző 

munkaformák alkalmazásával. (páros munka, csoport munka) 

A tanítandó szókincs élet közeli legyen és kapcsolódjon a gyerekek érdeklődéséhez. 

Törekedjünk arra, hogy a tanulók aktív szókincsét folyamatosan gyarapítsuk, passzív 

szókincsüket aktivizáljuk. 

18.5 Mérések a nemzetiségi tagozaton 

A tanulók tudásszintjét rendszeresen mérjük, melyek formáját, témáját és típusát a 

munkatervben határozzuk meg. A 7. évfolyam végén szóbeli számonkérést is tartunk. Ez előre 

meghatározott nyolc témakör részletes kifejtését, kötetlen beszélgetést, valamint képleírást 

tartalmaz.  

18.6 Kapcsolataink 

Nagyon jó kapcsolatokat ápolunk a Veszprémi Német Kisebbségi Önkormányzattal. 

Kölcsönösen részt veszünk egymás programjain. 

A Deutschklubbal együttműködési szerződést kötöttünk, közös projekteket valósítunk meg. 

Szoros kapcsolatban vagyunk a Pannon Egyetemmel, hallgatókat mentorálunk. 

A Veszprém-Passau Baráti Körrel kapcsolatot tartunk, látogatjuk egymás rendezvényeit. 

Évente találkozunk a veszprémi Hriszto Botev és a Gyulaffy László Általános Iskola német 

nemzetiségi tagozatos tanulóival és a kollégákkal. Célunk, hogy a gyerekek a közös feladatok 

és a közös nyelv révén megismerkedjenek egymással, a kollégák szakmai kapcsolata tovább 

mélyüljön. 

18.7 Versenyek 

A legfontosabb versenyek, vetélkedők: 

- megyei német nemzetiségi kulturális fesztivál Városlődön 

- nyelvi verseny az 5. 6. 7. osztályosok számára Ajkarendeken 

- országos német nemzetiségi nyelvi verseny 

- német drámafesztivál Ugodon 
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18.8 A nem nemzetiséghez tartozó tanulók nemzetiségi ismereteinek tananyaga 

A nem német nemzetiségi tagozatra járó tanulókkal igyekszünk megismertetni a település 

német hagyományait, a betelepült ősök történetét, kultúráját. Szívesen látjuk őket a 

nemzetiségi tagozat rendezvényein is. 

Tananyag: 

Történelem: 

 A magyarországi németek betelepülésének története, különös tekintettel a Veszprémbe 

érkezőknek (I. István király felesége bajor Gizella volt. Kíséretének tagjai az első 

német telepesek városunkban. A XVIII. századi császári és földesúri betelepítések) 

Hon-és népismeret: 

 A magyarországi németek hagyományai és népszokásai az évszakokhoz 

kapcsolódóan. 

 Népviselet, lakókörnyezet. 

Ének: 

 Zenei kultúra, táncok. 
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19. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 

 

„ Mi emberek különbözőek vagyunk, 

de emberi minőségünkben egyenlőek” 

/Illyés Sándor/ 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 

értelem vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd (Knt. 4.§ 25) 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 

nevelési igényűnek 

19.1 A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

Az Irányelvben (32/2012..(X.8) EMMI rendelet) foglaltak célja, hogy a sajátos nevelési 

igényű tanulók esetében a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy 

összhangba kerüljenek, mint más gyermekeknél. Az Irányelv annak biztosítását szolgálja, 

hogy: 

– a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a 

minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést, 

– az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 

– ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is terjedjen ki, 

– a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények pedagógiai 

programjainak tartalmi elemeivé, 

– a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 

Ennek érvényesítése érdekében meghatározza: 

– a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy 

egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásának lehetőségeit, 

– a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit, 

– a nevelés, oktatás és fejlesztés a szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére 

vonatkozó javaslatokat. 

19.1.1 A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátása 

A tanulók között fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó – különbségeket az 

iskolák a pedagógiai programok és helyi tantervek kialakításakor veszik figyelembe. 

A sajátos nevelési igény kifejezi: 

a) a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű 

módosulását, 

b) az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének eltérő 

ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól 

eltérő szintű fejleszthetőségét. 
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A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, 

korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását teheti szükségessé 

19.1.2 A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 

a) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában részt vevő nevelési-oktatási 

intézmények egész nevelési-oktatási rendszerét átfogó, hosszú távú habilitációs, rehabilitációs 

célok és feladatok határozzák meg, melyeket az intézmény dokumentumai tartalmaznak. 

b) A habilitációs, rehabilitációs tevékenység (Knt. 6. melléklet és 47.§ 5., 20/2012.EMMI 

138.§) olyan szakmaközi együttműködésben kialakított és szervezett nyitott tanítási-tanulási 

folyamatban valósul meg, mely az egyes tanulók vagy tanulócsoportok igényeitől függő 

eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák alkalmazását teheti szükségessé. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 

a) A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, autizmus spektrum zavarból vagy 

egyéb pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy 

helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával. 

b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

d) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

e) Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének 

kibontakoztatása. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

a) A fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar típusa, 

súlyossága. 

b) A fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar 

kialakulásának, felismerésének, diagnosztizálásának ideje. 

c) A sajátos nevelési igényű tanuló 

ca) életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 

cb) képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 

d) A társadalmi integráció kívánalmai: az egyéni tanulási utak megtervezése és biztosítása, 

továbbtanulás, pályaválasztás, a lehető legönállóbb életvitelre történő felkészítés. A sajátos 

nevelési igényű tanuló fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, tartalmakat, 

tevékenységeket, követelményeket meg kell jeleníteni: 

a) az intézmény pedagógiai programjában, 

b) a helyi tantervben 

c) a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban, 

d) az egyéni fejlesztési tervben. 

A fogyatékosság, a pszichés fejlődési zavar típusának megfelelő szakirányú végzettséggel 

rendelkező gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, konduktor, konduktor-óvodapedagógus, 

konduktor-tanító, terapeuta, kompetenciája: 

1. a programok, programcsomagok összeállítása, 

2. a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés, osztálytermen belüli 

megsegítés, 

3. közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő 

habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, ezt követően a konzultációban. 

A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára 

A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a köznevelési 

törvény foglalja össze. A köznevelési törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva 
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az általánosan kötelező feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan 

többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé tenni a sajátos 

nevelési igényű tanulók számára, mint például: 

– speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, 

– speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök. 

A többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk 

(teljes vagy részleges integrációjuk). Az együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, 

magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók 

beilleszkedése, önmagához mért fejlődése, a többi tanulóval való együtt haladása tekinthető, 

melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják: 

– A befogadó iskola vezetője támogatja pedagógusai részvételét az integrációt segítő szakmai 

programokon, akkreditált továbbképzéseken. 

– Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, valamennyi dolgozójának, 

gyermek- és szülői közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 

– Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülés specifikus módszertani eljárások 

alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” 

alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az elmaradások súlyosságához, az 

egyéni fejlődési sajátosságokhoz. 

– A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az 

egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként egészségügyi – 

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

alkalmazását. 

– A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, 

hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki 

a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési 

igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait; 

b) egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus – konduktív nevelés esetén konduktor –

együttműködésével, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, 

oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; 

c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények 

elemzése alapján – szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó 

módszereket alkalmaz; 

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

e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 

f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 

beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő – a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező – 

gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, konduktor, konduktor-óvodapedagógus, konduktor-

tanító, terapeuta 

a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

b) javaslatot tesz a fogyatékosság, a pszichés fejlődési zavar típusához, a tanuló egyéni 

igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, 

szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása 

stb.); 
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c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 

kiválasztásában, ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési 

lehetőségekről; 

d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására; 

e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, 

javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 

pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – egyéni 

fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben –, ennek 

során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra; 

h) segíti a befogadó pedagógust az egyéni értékelés kialakításában, a gyermek önmagához 

mért fejődésének megítélésében; 

i) segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását. 

Az integrált nevelésben, oktatásban részt vállaló nevelési, oktatási intézmények vegyék 

igénybe az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati, 

illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait, az utazó 

gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét a köznevelés-

fejlesztési tervekben meghatározott feladatellátás szerint. 
 

Speciális tevékenységünkkel összefüggő pedagógiai célok  
Az iskola a különleges szolgálatra szoruló a sajátos nevelési igényű (SNI), ép értelmű, 

tanulásban akadályozott (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia miatt), valamint beszédfogyatékos 

és nagyothalló gyermekek szakszerű fejlesztését, nevelését, oktatását, képzését is biztosítja 

integráltan.  

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jogot a Köznevelési 

törvény határozza meg, szabályozza. A különleges gondozáshoz szükséges személyi és tárgyi 

feltételekkel az intézmény rendelkezik.  

A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket a jogszabályok alapján lehet felvenni az iskola 

tanulói közé. Kontroll vizsgálat (20/2012 EMMI 95.§ 6.) 

  

19.2 A Integrált nevelés, oktatás  

Iskolánk oktató-nevelő munkájának fontos feladata az egymás iránti empátia, tolerancia 

fejlesztése. Fontos a kapcsolattartás a szülők közösségével azért is, hogy fogadják el az 

integrálandó gyerekeket. Nevelőink a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszik az SNI-is 

tanulásra jellemző módosításokat, együttműködnek a különböző szakemberekkel, 

javaslataikat, iránymutatásaikat elfogadják, beépítik a pedagógiai folyamatokba.  

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd  

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd.”  

19.2.1 A beilleszkedési tanulási-, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő gyermekek 

Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő 

foglalkoztatásra jogosult. 

Ezen nehézséggel (BTMN) küzdő gyermekek fejlesztése egyénre szabottan történik a 

Nevelési Tanácsadó szakvéleményében foglaltaknak megfelelően, melyhez egyéni fejlesztési 

tervet készítenek a fejlesztésben részt vevő szakemberek - fejlesztő gyógypedagógus - 

gyermekenként, tanulónként. Az BTMN gyermekek ellátása:  
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- integrált oktatás, nevelés  

- a fejlesztő foglakozások szakvéleményekben  

- a fejlesztő foglakozások szakvéleményekben megfogalmazottak szerinti szervezéséért 

az intézmény vezetője a felelős  

- ezt a nevelési tanácsadó ellenőrzi  

o tantárgyi mentesítés az értékelés, minősítés alól  

o nevelési tanácsadónál kötelező felülvizsgálat  

 

SNI-s, BTMN-es tanulók habilitációs, rehabilitációs ellátása, fejlesztő foglalkozása 

(Knt. 4.§ 3., 47.§ 8.)  

Célunk a tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó 

legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés 

lehetőségének megteremtése. 

- Ezek a gyerekek különleges gondozást igényelnek, és iskolánkban ezt meg is kell kapniuk. 

Az iskola óratervében meg kell jeleníteni a pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs 

órakeretet, amely a különböző sajátos nevelési igény esetén eltérő mértékű.  

- Az SNI-s tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban 

kell hogy részesüljenek. 

- A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek közösségi életbe való 

beilleszkedését elősegítő rehabilitációs célú foglalkozásra jogosult. 

- Abban a kérdésben, hogy a tanuló beilleszkedési, magatartási vagy tanulási nehézséggel 

küzd vagy sajátos nevelési igényű, a nevelési tanácsadó megkeresésére a tanulási képességet 

vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság dönt, tehát azokat a gyerekeket, akik nem 

rendelkeznek vizsgálati anyaggal, először a nevelési tanácsadóhoz kell vizsgálatra küldeni.  

- Olyan tanítási-tanulási folyamatot kell számukra biztosítani, amivel problémájuk 

megoldásában nyújt segítséget, /pl.: eszközök, időkeret stb./ úgy, hogy a tanuló egyéni 

sikereket érjen el.  

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

fejlesztésére követelményeket kell meghatározni, egyéni fejlesztési tervet kell készíteni. A 

törvényben előírt szakember meghatározott időkeretben foglalkozik ezekkel a gyerekekkel 

iskolánkban.  

- A sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézség a szokásos tartalmi 

és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások 

alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint 

terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé.  

 

Fontosabb diagnosztikai eljárások.  
Sindelar-eljárás  

Frostig-teszt (vizuális észlelés vizsgálatára)  

GMP (auditív észlelés vizsgálatára)  

Inizán  

Bender-A, -B  

DIFFER-teszt  
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20. A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB 

INTÉZKEDÉSEK 

20.1 A pedagógiai program érvényessége 

 A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az igazgató hagyja jóvá. (Knt. 26.§ 

1.) 

 A pedagógiai program része a helyi tanterv melyet a kerettantervek kiadásának és 

jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletében 

megjelent kerettantervek alapján dolgoztunk ki 

 Az iskola 2013.szeptember 1. napjától az első évfolyamon, illetve ezt követően felmenő 

rendszerben szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagógiai program alapján. 

 A mindennapos testnevelésre vonatkozó előírásokat 2012. szeptember 1. napjától első és 

ötödik évfolyamon felmenő rendszerben vezetjük be. 

 A hit és erkölcstan oktatására vonatkozó előírásokat 2013. szeptember 1. napjától első és 

ötödik évfolyamon felmenő rendszerben vezetjük be. 

 

20.2 A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata: 

- A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását az igazgató, 

illetve a nevelőtestület folyamatosan értékeli, ellenőrzi, vizsgálja. 

- A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok) minden 

tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és 

követelmények megvalósulását. 

 
20.3 A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: 

o Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

o A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve 

intézményeknél tekinthető meg: 

- az iskola fenntartójánál, 

- az iskola irattárában, 

- az iskola könyvtárában, 

- az iskola nevelői szobájában, 

- az iskola igazgatójánál 

- az igazgatóhelyetteseknél, 

- az iskola honlapján. 
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21. KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAM  

1. A könyvtár főbb adatai: 

Az oktatási intézmény neve: Dózsa György Általános Iskola 

Az oktatási intézmény címe: 8200 Veszprém, Szent István u. 56. 

 

2. Az iskolai könyvtárra vonatkozó általános adatok: 

Neve: Dózsa György Általános Iskola Könyvtára  

Címe, telefonszáma: 8200 Veszprém, Szent István u. 56. 

Tel: 88/ 426-102/39 

E-mail: konyvtar@dozsa-vprem.sulinet.hu 

A könyvtár az iskolai könyvtárhálózat tagja, az alábbi szakmai szervezetekkel tart 

kapcsolatot:  

 Könyvtárostanárok Egyesülete 

 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 

 Dózsavárosi Klubkönyvtár, Veszprém 

 Március 15. úti Könyvtár, Veszprém 

 Cholnoky Jenő Klubkönyvtár, Veszprém 

 Iskolai könyvtárak, Veszprém 

A könyvtár jellege: általános gyűjtőkörű, korlátozottan nyilvános iskolai könyvtár 

A könyvtár elhelyezése:   az iskola István épületének földszintjén található 

A könyvtár használata: az iskola tanulóinak (8. osztály befejezéséig) és az iskola dolgozóinak 

ingyenes 

Az iskolai könyvtár munkájára vonatkozó alapdokumentumok: 

 Iskolai SzMSz könyvtári melléklete 

 Gyűjtőköri Szabályzat 

 Iskolai Minőségirányítási Program 

 Könyvtárfejlesztési terv  

 A könyvtár aktuális munkaterve 

 
 „Minden olvasmány egy magot hagy hátra, 

 mely kicsirázik” 

(Jules Renard) 

 

Az iskolai könyvtár rövid bemutatása, helye az iskola pedagógiai 

programjában 
 

21.1 Helyzetelemzés 

 

Iskolánk Veszprém Megyei Jogú Város szélén a Dózsaváros-rész központjában helyezkedik 

el. Peremterületen vagyunk, s mindez - az utóbbi évek jelentős fejlődése ellenére - látszódik 

az infrastrukturális ellátottság terén. Tanulóink egy része családi házas környezetből érkezik, 

bár az elmúlt években megnőtt a város lakótelepeiről érkező diákok száma. 

  

Az iskolai könyvtár jelenlegi helyén 2004. szeptember elsejétől működik teljesen felújított két 

tanteremnyi helységben. Az információk széles tárházát használhatják a tanulók a kölcsönző- 

illetve olvasóteremben elhelyezett modern technikai eszközökkel: tanulói számítógépek, 

multifunkcionális gép, videó, DVD- lejátszó, interaktív tábla.  

 

Intézményünkben a hagyomány tisztelete és az újítás szándéka egymást erősítve van jelen. 

Ezt bizonyítja az alagsorban hétfőtől szerdáig látogatható Iskolatörténeti Múzeumunk, illetve 

a folyamatosan korszerűsödő iskolai könyvtárunk szoros kapcsolata.  
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Az iskola szomszédságában található a Dózsavárosi Klubkönyvtár, mely a városrész felnőtt 

lakosságának önművelési, kulturális igényei mellett a gyermekek délutáni szabadidős 

tevékenységét is színesíti. Az iskolai könyvtár alapvető célja tehát elsősorban az, hogy 

kapcsolódva a közkönyvtár feladatához, a heti nyitva tartási időben még vonzóbbá tegye a 

tanulók számára az olvasást, az információk közötti búvárkodást. 

 

Oktató-nevelőmunkánk során meghatározó az iskola arculatának tükröződése a könyvtári 

munkában: a 8 évfolyamos általános iskola minden évfolyamán található a német nemzetiségi 

osztály mellett angol-számítástechnika orientációjú illetve 4. évfolyamtól logopédiai jellegű. 

E palettából következik, hogy az intézményünkbe iratkozott tanulók jelentősen eltérő szociális 

környezetből érkeznek, s tapasztalataink szerint képességeiket tekintve is nagymérvű 

különbségek vannak. A köztük lévő eltérések csökkentésében jelentős szerepet kell vállalnia 

az iskolai könyvtárnak, hiszen:  

„A könyvtárra alapozott önművelés, tudásszerzés igényének felkeltésével és a tevékenységhez 

szükséges képesség együttes fejlesztésével esélyeket tud teremteni az iskola az élethosszig 

tartó tanulásra, biztosítja az egyén érvényesüléséhez, életvezetéséhez szükséges információk 

megszerzését. Ezzel elősegíti, hogy a tanulók a különböző társadalmi helyzetekbe 

beilleszkedni, azokat szükség szerint változtatni tudó és bennük hasznosan tevékenykedni tudó, 

felelős állampolgárokká váljanak. „ ( Útmutató a könyvtárak fejlesztéséhez) 
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21.2 Könyvtár-pedagógiai alapelvek 

 
Az iskolai könyvtár alapfeladata, 

 hogy olyan tanulási környezetet biztosítson, 

amely korszerű információhasználati,  

könyvtárhasználati tudást, szokást generál. 

(Dán Krisztina) 

 

A könyvtári munka során leggyakrabban érvényesülő alapelvek:  

 

1. Személyiségfejlesztés terén: 

A gondolkodási képesség fejlesztése: a kritikus gondolkodás fejlesztése a könyvtári 

dokumentumok elemzése során 

A megismerési képesség fejlesztése az információszerző és feldolgozó technikák 

megismertetésével   

Érzelmi- értelmi nevelésben: 

Az ismeretszerzés iránti belső motiváció kialakítása és erősítése könyvtári eszközökkel 

Az iskolai könyvtár modern állományával egyre korszerűbb technikai eszközeivel hatékonyan 

szolgálhatja a tanulók sikeres tanulását, önművelését, a pedagógusok önfejlesztését, 

továbbképzését 

 

2. A közösségfejlesztés terén:  

A társas viselkedés helyes kultúrájának erősítése könyvtári eszközökkel, a kulturált érintkezés 

és kommunikáció gyakoroltatása könyvtári órákon 

Együttes kellemes könyvtári élmények biztosítása, hangulatos légkör teremtése a könyvtári 

foglalkozásokon, különböző életmódok, szokások, kultúrák megismertetése a könyvtári 

rendezvényeken 

A társas együttlét könyvtári szabályainak betartására nevelés 

A könyvtárnak hangsúlyos szerepet kell vállalnia az erkölcsi nevelésben, konkrétan a 

lakóhelyi- városrészi identitástudat kialakításában, melyet a helytörténeti anyag gyűjtésével és 

feltárásával segíthetünk elő. Szoros kapcsolat az Iskolatörténeti Múzeummal illetve az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtár helyismereti részlegével. 

 

3. Tehetség-gondozás területe 

Az iskolai könyvtár rendszeresen ad helyet iskolai versenyeknek, illetve szervez is 

vetélkedőket, játékos versenyeket. Egyéni pályázatokat ír ki a könyvtár aktuális témához 

kötötten. 

Az olvasást, illetve az olvasóvá nevelést a mindennapos munka mellett a tanév év elején 

hirdetett feladatokkal erősítjük. Az alsó tagozat részére pontgyűjtő akciót hirdetünk, a felső 

tagozatosok között pedig a legtöbb gyűjtőmunkát végző osztály versenyt szervezzük. Év végi 

jutalomként író- olvasó találkozón, vagy zenés délutánon vehetnek részt a tanulók. 

Lehetőséget biztosítunk továbbá arra, hogy előzetes egyeztetést követően egyéni 

gyűjtőmunkát végezzenek a diákok a tanítási órák között a könyvtárban. Erről kiselőadást 

tarthatnak. 

Rendszeresen szervezünk továbbá felolvasó délutánokat a tanulók, szülők és a pedagógusok 

közreműködésével.  

Az iskolai versenyek előkészítéseként könyvtári órán vesznek részt a tanulók, illetve a 

vetélkedők anyagát az iskolai könyvtári állomány anyagára építve állítják össze az alsó illetve 

felső tagozatos kollégák. 

 

 

4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai elvek 
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Tanítókkal együtt tervezett könyvtári órákkal, délutáni kötetlenebb olvasó félórákkal, 

beszélgető játékos vetélkedőkkel, kézműves foglalkozásokkal kapcsolódik az iskolai könyvtár 

a speciális nevelési feladatokat igénylő tanulók fejlesztéséhez. Arra törekszünk, hogy minél 

több sikerélményhez juttassuk könyvtári órákon a tanulókat, továbbá felkeltsük, majd 

fenntartsuk a tanulás iránti érdeklődésüket. 

 

21.3 A könyvtár-pedagógiai program teljesítéséhez szükséges könyvtári szolgáltatások  

 

 Helyben használat: tanítási napokon biztosítjuk a használók (tanulók, pedagógusok, a 

nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók, adminisztratív alkalmazottak) 

számára a könyvtárhasználat jogát heti 22 órában. A könyvtár gyűjteményének, 

tájékoztató és technikai eszközeinek egyéni és csoportos helyben használata  

o a helyi pedagógiai programban megtervezett könyvtárhasználati órák 

megtartása, közreműködés a könyvtárra épülő szakórák előkészítésében és 

megtartásában – előzetes bejelentéssel, órarendben tervezve.  

o olvasószolgálat, tájékoztató szolgálat (tájékoztatás a könyvtárhasználat 

módjáról, a könyvtár gyűjteményéről, irodalomkutatás, témafigyelés, 

pedagógiai szaktájékoztatás, közhasznú, közérdekű tájékoztatás stb.) 

 Kölcsönzés:  

 Egyéb szolgáltatások  

o tanórán kívüli foglalkozások szervezésében, megtartásában való részvétel 

o számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása – keresés az Interneten 

 Főbb rendezvények, programok 

o Népmese napja – mesedélután –szeptember 30. 

o Gyermekkönyvhét az adott év legjelentősebb évfordulójához kapcsolódva 

o Gyerekkönyvnap –április 2.  

o Ünnepi könyvhét – találkozók szervezése 
 

21.4 A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának helye a NAT-ban 

 

A könyvtárhasználat tanításának alapvető célja, hogy oktatása során a tanulók olyan 

eszköztudást sajátítsanak el, melyet a teljes tanulási folyamatban és azon túl is bármely 

ismeretszerző és feldolgozó tevékenységük során alkalmazni tudnak. Az iskola feladata 

felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási 

technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait. 

Ennek egyik hatékony módja a több éven keresztül tanult könyvtári informatika. 

A könyvtár-használattan a kerettanterv egészét átszövi. A forrásalapú ismeretszerzésre 

vonatkozó ismeretek megjelennek a közös követelményekben a szaktárgyak alapvető 

követelményrendszerébe építve. 

Intézményünkben elsődlegesen a magyar nyelv és irodalom illetve az osztályfőnöki órák 

rendszerébe épül.  

  



  Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai Programja 

-72- 

 

 

Az ismeretkör két jellegzetes részből áll: 

 
 

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A könyvtári ismeret az elsajátítása során eszközzé alakul, lehetővé teszi bármely tantárgy 

aktív elsajátítását, ha az azokat tanító kollégák ismerik ezeket a képességeket és alkalmazzák 

tantárgyuk tanítása során. Ilyen értelemben a könyvtárhasználat tanítása tantárgyközi feladat 

is, megvalósul benne a kommunikációs kultúra fejlesztése és a tanulás tanítása egyaránt. 

Részletes ismertetés a Könyvtárhasználati tantervben található. 

  

Alapozó ismeretek: 

  

 könyvtár mint információtároló és 

szolgáltató egység  

 a dokumentumok, mint források 

 az elérésüket biztosító tájékoztató 

eszközök  

Olyan tartalomtudás, amely nélkül az önálló 

ismeretszerzés nem lehet hatékony. 
  

A szellemi munka technikája: 

 

Az információ  

 megjelenési formája 

 vizsgálata,feldolgozása, 

rendszerezése 

 új közlés létrehozása 

Az információt saját tudásunkká 

transzformáljuk = a tanulás tanítása. 

  

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 

 

Közös követelmények 

 

Magyar       Osztályfőnöki     Szaktárgyak 

               (Alapozó ismeretek) 

 

Tanítási órán kívüli egyéb tevékenységek 
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22. A HELYI TANTERV 
 

22.1 A tantervkészítés szempontjai 
 

 

Az iskola a szerkezetének, feladatainak megfelelően elkészítette a helyi tantervet. A helyi 

tanterv alapja a Nemzeti alaptanterv, valamint a kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról 

szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet mellékleteként kiadott kerettantervek. 

A helyi tanterv tananyagrendszerének kiegészítésekor figyelembe vettük tanítványaink 

szocio-kulturális környezetét, körülményeit, valamint belső iskolai és személyes 

adottságaikat, lehetőségeiket. Figyelembe vettük a Knt tv, a NAT, és a 20/2012 EMMI 

rendelet ide vonatkozó utasításait. 
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23. MELLÉKLETEK 
 

23.1 Nyilatkozat a német nemzetiségi osztályba 

 

 
Alulírott szülő/gondviselő nyilatkozom, hogy …………………………..………………. nevű 

gyermekemet a Dózsa György Általános Iskola német nemzetiségi tagozatára kívánom 

beíratni. A nemzetiségi oktatással kapcsolatos, és az azzal járó óraszám, tananyag és 

elfoglaltságtöbbletet vállalom. 

 

 

 

 

      …………………………………………… 

          szülő/gondviselő 

 

 

 

Veszprém, …………… 

 

23.2 Nyilatkozat a Házirend elfogadásáról 

 

 

Alulírott, ………………………….……. nevű gyermekem szülője/gondviselője nyilatkozom, 

hogy a beíratáskor az iskola Házirendjét megismertem, azt elfogadom, gyermekemmel 

betartatom. 

 

 

 

      …………………………………………… 

          szülő/gondviselő 

 

 

 

 

Veszprém,…………………. 
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23.3 „Régi óratervek” 

A 2014 évtől 1. és 5. osztálytól felmenő rendszerben kivezetésre kerülő óratervi hálók. Az 

egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek 

óraszámai, az előírt tananyag és követelmények 

 

1-4. évfolyam óraterve (normál angol-informatika orientáció) 
 

Tantárgy 
1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

heti évi heti évi heti évi heti évi 

Magyar nyelv és irodalom 8 296 8 296 7 259 7 259 

Matematika 5 185 5 185 5 185 3 111 

Informatika - - - - - - 1 37 

Idegen nyelv - - - - - - 3 111 

Környezetismeret 1 37 1 37 2 37 2 74 

Ének-zene 1 37 1 37 1 37 1 37 

Rajz 1 37 1 37 1 37 1,5 55,5 

Technika és életvitel 1 37 1 37 1 37 1 37 

Testnevelés és sport 3 111 3 111 3 111 3 111 

Kötelező óraszám a törvényben 20 740 20 740 20 740 22,5 832,5 

Szabadon választott: Magyar       1 ó 

         Matematika           1 ó 

         Angol      2 ó 

 

1-4. évfolyam: német nemzetiségi óraterve 
 

Tantárgy 
1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

heti évi heti évi heti évi heti évi 

Magyar nyelv és irodalom 7 259 7 259 6 222 6 222 

Matematika 4 148 3 111 4 148 4 148 

Informatika - - - - - - - - 

Nemzetiségi  nyelv és irodalom 5 185 5 185 5 185 5 185 

Idegen nyelv - - - - - - - - 

Környezetismeret 1 37 1 37 1 37 2 74 

Ének-zene 1 37 1 37 1 37 1 37 

Rajz 1 37 1 37 1 37 1,5 55,5 

Technika és életvitel 1 37 1 37 1 37 1 37 

Testnevelés és sport 3 111 3 111 3 111 3 111 

Kötelező óraszám a törvényben 22 814 22 814 22 814 23,5 869,5 

Szabadon választott: Magyar               1 ó     1 ó       1 ó 

        Matematika                    1 ó 
       Német nemzetiségi tánc és népismeret           1 ó  
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5-8. évfolyam óraterve a normál tantervű osztályokban 
 

Tantárgy 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom  és 

könyvtár informatika 

5 5 4 4 

Történelem és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Hon és népismeret   1     

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 4 

Informatika 2 2 2 2 

Természetismeret és egészségtan 1,5 2,5 - - 

Fizika - - 1,5 1,5 

Biológia és egészségtan - - 1,5 2 

Kémia - - 1,5 1,5 

Földrajz -   2 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Rajz 1,5 1 1 1 

Mozgóképkultúra és médiaismeret - - - 1 

Technika és életvitel 1 1 1 1 

Testnevelés és sport  3 3 3 3 

Ember és társadalomismeret, etika - - 1 - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Tánc és dráma 1       

Kötelező óraszám a törvényben 22,5 22,5 25 25 

     

összes óraszám 26 26,5 29,5 29,5 

Szabadon választható keretterhére 

felhasznált órák 

3,5 4 4,5 4,5 

rajz és vizuális kultúra 0,5     0,5 

informatika (emelt szint) 1 1 1 1 

magyar 1,5 1 1 1,5 

matematika   1 1 1 

Testnevelés és sport  0,5 0,5 0,5 0,5 

Természetismeret és egészségtan   0,5     

földrajz     1   

 

A szabadon választható keret terhére, a közoktatási törvény (1993.LXXIX 52.§ 7. bekezdése ) alapján  7. és 8. 

évfolyamon heti két órában biztosítjuk  idegen nyelv tantárgyból a tehetséggondozást . A csoport megszervezése 

a 6. évfolyamos és az addig nyújtott teljesítmény alapján történik a szaktanárok javaslatára. 

 

 



  Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai Programja 

-78- 

 

5-8. évfolyam óraterve a német nemzetiségi osztályokban 
 

Tantárgy 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom (dráma) és 

könyvtár informatika 

5 5 4 4 

Történelem és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Hon és népismeret   1     

Idegen nyelv (német nemzetiségi nyelv) 5 5 5 5 

Matematika 4 4 4 4 

Informatika 1 1 1 1 

Természetismeret és egészségtan 1,5 2,5 - - 

Fizika - - 1,5 1,5 

Biológia és egészségtan - - 1,5 2 

Kémia - - 1,5 1,5 

Földrajz -   2 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Rajz 1,5 1 1 1 

Mozgóképkultúra és médiaismeret - - - 1 

Technika és életvitel 1 1 1 1 

Testnevelés és sport  3 3 2,5 2,5 

német tánc 1 1 1 1 

Ember és társadalomismeret, etika - - 1 - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötelező óraszám a törvényben 24,5 24,5 27,5 27,5 

     

összes óraszám 28 28,5 31 31 

Szabadon választható keretterhére 

felhasznált órák 

4,5 5 5,5 5,5 

rajz és vizuális kultúra 0,5     0,5 

informatika (emelt szint) 1 1 1 1 

magyar 1,5 1 1 1,5 

matematika   1 1 1 

Testnevelés és sport  0,5 0,5 0,5 0,5 

Természetismeret és egészségtan   0,5     

német tánc 1 1 1 1 

földrajz     1   

 

 
Magyarázat az óratervhez: 

 

1.) Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak 

tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által 

kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Az óraszámok 
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a hatályos jogszabályok, a szülők beleegyezése, a fenntartó jóváhagyása, a folyamatosság 

és a tradíció alapján alakultak ki.  

2.) A szabadon választható órákban a következőket ajánljuk tanulóinknak: 

- 3. évfolyamtól angolt és németet tanulhatnak heti 2 órában. Ennek követelményeit 

a helyi tantervünk tartalmazza. 

- 5. évfolyamtól heti két órában tanulhatják az angol-informatika orientációs 

osztályban a tanulók az informatikát. 

Ennek tantervét a helyi tantervünkben kidolgoztuk. 

- A matematika tantárgy óraszámát 7-8. évfolyamon fél órával megnöveljük,          

amelyben a középfokú intézményre való felkészítést ajánlunk. 

- Ebből az órakeretből oldjuk meg az idegen nyelvi, számítástechnikai és a technika-

életvitel tantárgyak csoportbontását. 

- Szabadon választható órakeretekből kerül megoldásra a tömegsport, néptánc és a 

szakköri foglalkozások megtartásához szükséges óra is. 

 

Az intézmény számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják: 

- 1-4. évfolyamon a három kötelező órán kívül az iskolaotthonos oktatás keretén 

belül a játékos, egészségfejlesztő testmozgás, néptánc oktatás. 

 

3.) Az egyéni foglalkozások óráiban kerül megtartásra a tanulók felzárkóztatásához szükséges 

óraterv is. 

 

 

4.) Az intézmény számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják: 

- 1-4. évfolyamon a három kötelező órán kívül az iskolaotthonos oktatás keretén 

belül a játékos, egészségfejlesztő testmozgás. 

- 5-8. évfolyamon heti 3 testnevelés órán kívül (az óratervben lévő 2,5 óra 

kiegészítésre kerül 3-ra) az iskolai sportegyesület, a tömegsport órák biztosítanak 

lehetőséget. 

 
 

23.4 Funkcionális eszközjegyzék alsó és felső tagozat valamint tantárgyankénti 

bontásban: 

1. Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést, valamint a tanulók 

tevékenykedtetését az osztálytermekben és a szaktantermekben az alábbi alapfelszerelések 

és eszközök szolgálják: írásvetítő, diavetítő, fali vetítővászon, televízió, video lejátszó, 

kazettás magnetofon, CD lejátszó, projektor, DVD lejátszó, számítógép, interaktív tábla. 

 

2. Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

(tantermenként): 

- Képek, betűkártyák, szótagkártyák 

- Hívóképek 

- Írott és nyomtatott ABC. (falikép) 

- Kis és nagybetűs nyomtatott ABC (falikép) 

- Betűsín 

- Írott kis és nagy ABC 

- Bábok  

- Fali tablók: 

 Hangtani ismeretek 

 Szavak alakja, jelentése 

 A szó 
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 A mondat 

- Gyermeklexikon  

- Szólások, közmondások könyve 

- Nemzeti jelképek. (fali tabló) 

- Fali táblák: 

 Igék 

 Az igenév 

 A teljes hasonulás 

 Mondat 

 Az állítmány fajtái 

 A jelzők rendszere 

 Ok és célhatározó 

- Történelmi arcképsorozat 

- Helyesírási szabályzat és szótár  

 

 

3. Az alsó tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

(tantermenként): Űrmértékek (cl, dl, l) 

- Demonstrációs óra 

- Táblai vonalzók 

- Táblai körző 

- Számkártyák (1-1000-ig) 

- Helyiérték-táblázat 

 

- Kéttányéros mérleg és súlysorozat 

- Hőmérő 

- Színes rudak. 

 

 

4. Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Az idő (oktatótábla) 

- Iskolai iránytű 

- Magyarország domborzati térképe 

- Magyarország közigazgatási térképe a megyecímerekkel 

- Szobai hőmérő 

- Borszeszégő 

- Domborított földgömb 

- Videokazetták: 

 Életközösségek I 

 Életközösségek II 

 Életközösségek III 

 Életközösségek IV 

 Vadon nőtt gyógynövényeink 

 Dunántúli középhegység 

 Dunántúli dombvidék 

 Alpokalján 

- Homokasztal 

- Tanulói kísérleti dobozok  

- Ásványok 

- Magyar nemzet jelképei (fali tabló) 
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- Élő természet (dia pozitívek) 

- Testünk (videofilm) 

- Közlekedés szabályai (videofilm) 

- Nagyító 

- Szűrőpapír 

 

 

5. Az alsó tagozatos ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: Ritmus 

eszközök: triangulum, xilofon, kisdob 

- Zenehallgatási anyagok hangkazettán vagy CD-n: 

 Magyar népzenei anyag 

 Gyermekdalok 

 Himnusz 

 Szózat 

 Magyar és rokon népek dalai. 

 Cselekményes zenék - nőikar, férfikar, vegyes kar 

 Iskolai ünnepek újabb dalai 

 Európai népdalok 

 Egyházi énekek 

 Jeles napok, ünnepkörök dalai 

 Kórusművek, műzenei szemelvények 

 

6. Az alsó tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: Dia pozitívek: 

 Steindl Imre: Országház 

 Kispaládi parasztház 

 Thököly vár - Késmárk 

 Medgyessy Ferenc: Anyaság 

 Kolozsvári testvérek: Szt. György szobra 

 Kovács Margit: Szamaras, Sámson dombormű 

 Szőnyi István: Este 

 Csontváry Kosztka Tivadar: Mária kútja 

 Pablo Picasso: Maria arcképe 

 Ferenczy Noémi: Noé bárkája - gobelin 

 Cifraszűr, bölcső, csengős népi játék 

 Hollókői ház 

 Füstös konyha 

 Matyó tisztaszoba 

 Mai lakóház külső és belső képe 

 Árva vára 

 Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum 

 Schaár Erzsébet: Kirakat 

 Albrecht Dürer: Nyúl, Önarckép - ezüstvessző rajz, Hónapok – Berry herceg 

hóráskönyvéből 

 Eugéne Delacroix: Villámtól megriadt ló 

 Paul Cézanne: Csendélet 

 Ferenczy Károly: Festőnő 

 Fényes Adolf: Testvérek 

 Vaszilij Kandinszkij: Festmény három folttal 

 Bálint Endre: Vándorlegény útra kél 
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 Ember alakú butella 

 Kerített ház - Pityerszer 

 Botpaládi ház 

 Faragott, festett, oromzatos ház - Hegyhátszentpéter 

 Hősök tere 

 Vajdahunyad vára 

 Makovecz Imre: Sárospataki Művelődési Ház 

 Ligeti Miklós: Anonymus 

 Ferenczy Béni: Bem érem 

 Götz János: Szarvas 

 Cseh László: Táncolók 

 Michelangelo: Ádám teremtése 

 Ferenczy Károly: Október 

 Fényes Adolf: Babfejtők 

 Koszta József: Tányértörölgetők 

 Glatz Oszkár: Birkózók 

 Kapatisztító, kunsági gyapjú hímzés, hímes tojás, mézeskalács báb 

 aratókorsó, tálak, miskakancsó 

 Magyar koronázási jelvények 

 

7. Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Olló, kés, vonalzó  

- Mintázó eszközök  

- Építőkocka (fa) 

- Szövőkeret  

- Csiszolópapír 

 

 

8. Az alsó tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Síp 

- Gumilabda  

- Babzsák  

- Ugrókötél  

- Kislabda  

- Tornapad  

- Tornazsámolyok  

- Medicinlabda  

- Karika  

- Jelzőszalagok  

- Ugrószekrény  

- Dobbantó  

- Tornaszőnyeg  

- Bordásfal  

- Mászókötél  

- Mérőszalag  

 

9. A felső tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelésekés taneszközök: 

- Térkép (irodalomtörténeti)  

- Írói arcképsorozat  

- Magyar értelmező szótár  
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- Szinonima szótár  

- Helyesírási kézi szótár  

- Életrajzi lexikon  

- Helyesírási szabályzat és szótár  

- Hanganyag (hangkazetta, CD): 

 Népdalok, népmesék 

 János vitéz 

 Mitológiai és bibliai történetek 

 Versek (Petőfi, Arany) 

 A kis herceg 

 Görög regék és mondák 

 Rege a csodaszarvasról 

 Népballadák 

 Arany: A walesi bárdok 

 Toldi 

 Egri csillagok (részletek) 

 Janus Pannonius, Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Csokonai Vitéz Mihály versei 

 Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János Jókai Mór művei 

 Halotti beszéd és könyörgés 

 Ómagyar Mária – siralom 

 Irodalomtörténeti atlasz  

 Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila, Radnóti Miklós 

versei 

 Megzenésített versek 

- Videofilmek: a digitalizálás folyamatban van. 

 Magyar népmesék 

 János vitéz (rajzfilm) 

 A Pál utcai fiúk (film) 

 Rab ember fiai (film) 

 Magyar mondák: Álmos vezér, A fehér ló mondája, A szentgalleni kaland, Botond, 

Lehel kürtje, István megkoronázása 

 Arany: A walesi bárdok 

 Lúdas Matyi (rajzfilm) 

 Egri csillagok (film) 

 Mátyás könyvtára 

 A Corvinák 

 Balassi, Csokonai: A felvilágosodás 

 Mikszáth: Szent Péter esernyője (film) 

 Mikszáth prózája 

 A reformkor I-II 

 Petőfi 

 Egy magyar nábob (film) 

 Kárpáti Zoltán (film) 

 A kőszívű ember fiai (film) 

 Halotti beszéd 

 Móricz és a Légy jó mindhalálig 

 Móricz élete 

 Nyugat 
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 Erőltetett menet (film) 

- Könyv: 

 Népmesegyűjtemények  

 O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások  

 Gabnai Katalin: Drámajátékok  

 Kaposi László: Drámafoglalkozások  

 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk  

 Gárdonyi Géza: Egri csillagok  

 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője  

 Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig  

 Szigligeti Ede: Liliomfi  

 

 

10. A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Falitérkép: 

 Az ókori Kelet 

 Az ókori Görögország 

 A Római Birodalom 

 Bibliai országok - Pál apostol utazásai 

 Magyarország X-XI. sz. 

 A magyar népvándorlás és a honfoglalás 

 Európa Nagy Károly korában 

 Magyarország a korai feudalizmus idején 

 A feudális Magyarország a XIII. sz. közepétől a XV. sz. elejéig 

 A tatárjárás Magyarországon 1241-42 

 A Föld népei a XIV-XV. században 

 Magyarország 1526-1606 

 Európa a XIV-XV. században 

 A feudális Magyarország a XV. században 

 Magyarország a XVII. században 

 Európa a XVII. század közepén 

 Az európaiak felfedezései és a gyarmatosítás XV-XVII. század 

 Magyarország Bethlen Gábor korában (1629) 

 Magyarország népei a XVIII. század végén 

 Európa a XVIII. század végén 

 A Föld népei a XVI-XVIII. században 

 Az 1848/49-es szabadságharc 

 Európa a XIX. század második felében 

 Európa a XIX. században 

 Európa 1815-1849 

 Európa az I. világháború idején 

 A gyarmati rendszer 1830-1914 

 Az Osztrák - Magyar Monarchia 1914-ben 

 A gyarmati rendszer felbomlása (1917-1975) 

 Trianoni diktátum 

 Európa a II. világháború idején. 

 A fasizmus veresége 

 Világháború vége hazánkban 
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 A szovjet megszállás 

- Videokazetta: 

 Az ókori Egyiptom 

 Egyiptomi hétköznapok 

 Egyiptom, a Nílus ajándéka 

 Széthi, a fáraó 

 A piramisok 

 A kínai Nagy Fal 

 Az ókori Hellász 

 Görögország 

 Az ókori Róma 

 Róma és Pompei 

 Róma építészete 

 A Colosseum, Róma 

 Álmos vezér 

 Honfoglalás, államalapítás 

 Aquincum 

 Élet a középkori Európában 

 Céh, inas - legény - mester 

 A románkori művészet 

 A román stílus 

 Mátyás király 

 Hunyadi János 

 Mátyás országa 

 Mátyás király könyvtára 

 A lovagok, a Hunyadiak 

 Mohács 

 Magyar ereklyék 

 Nagy Szulejmán és kora 

 Rákóczi szabadságharca 

 A francia forradalom 

 Reformkor I-II. rész 

 Kossuth élete 

 A kiegyezés 

 Oroszország a cártól Sztálinig 

 Versailles 

 A II. világháború 

 1956. október 23. 

- Egyéb: 

 Transzparens sorozat az általános iskolai történelem tanításához (5-8. évfolyam) 

 Diapozitív sorozat az általános iskolai történelem tanításához (5-8. évfolyam) 

 A magyar államcímer története (falikép) 

 Magyar történeti áttekintés a honfoglalás idejétől (falikép) 

 A középkori társadalom (falikép) 

 Tanulói egységcsomag az 5. és a 6. osztályos történelem tanításához 

 Forráscsomag a 7. osztályos történelem tanításához 
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11. Az angol nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Chatterbox 1., 2., 3. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta, tesztek, szemléltető képsor) 

- Project English 1., 2., 3. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta, tesztek, videokazetta, 

munkafüzet videokazettához) 

- New Project 1., 2. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta) 

- Videokazetták: 

 Muzzy in Godoland 

 Muzzy Comes Back 

 Window on Britain 

 Guide to Britain 

- CD-ROM: Mano angol 

 

 

12. A német nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Deutsch für Dich I. (munkatankönyv, hangkazetta) 

- Tematikus képek 

- Büderchen komm tanz mit mir (hangkazetta, daloskönyv) 

- Schulbus I. (munkatankönyv, hangkazetta) 

- ABC kártya (betűkártyák) 

- A névelő (fali tabló) 

- Gyenge ige ragozása (fali tabló) 

- Ping Pong I. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta) 

- A névelő (fali tabló) 

- A főnév szótári alakjai (fali tabló) 

- Időbeli, módbeli segédigék (fali tabló) 

- Deutschmobil 1. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta) 

- Erős ige ragozása (fali tabló) 

- Időbeli, módbeli segédigék (fali tabló) 

- A személyes névmás (fali tabló) 

- Az elöljárószó (fali tabló) 

- A melléknév ragozása (fali tabló) 

- A személyes névmás ragozása (fali tabló) 

- A főnév ragozása (fali tabló) 

- Deutschmobil II. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta) 

- A birtokos névmás (fali tabló) 

 

- A melléknév ragozása (fali tabló) 

- Németország (falitérkép) 

 

 

13. Az orosz nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Betűkártyák 

- Szókártyák 

- Nyelvtani táblázatok 

- Tematikus képek 

- Hangkazetták 

 

 

14. A felső tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Táblai körző 

- Táblai vonalzó 45
0
-os   
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- Táblai vonalzó 60
0
-os 

- Táblai szögmérő 

- Méterrúd  

- Összerakható m
3 

 

- Alaphálók, alapábrák  

- Nagy matematikusok arcképei  

- Sík és mértani modellezőkészlet  

- Számegyenes, koordinátarendszer (írásvetítő fólia) 

- Oszthatósági szabályok (falikép) 

- Százalékszámítás (falikép) 

- Kétkaros mérleg és súlysorozat 

- Hatványozás azonosságai (falikép) 

- Halmazok (falikép) 

- Derékszögű koordinátarendszer (írásvetítő fólia) 

- Lineáris függvény (falikép) 

- Másodfokú függvény (falikép) 

- Abszolútérték függvény (falikép) 

- Mértékegységek (falikép) 

- Területszámítások (falikép) 

- Kocka, téglatest (testek) 

- Űrmérték sorozat. 

- Szétszedhető dm
3
 

- Tükrözés (falikép) 

- Terület és kerületszámítások (falikép) 

- Négyszögek, kerülete, területe (falikép) 

- A kör kerülete, területe (falikép) 

- Szögpárok (falikép) 

- Hasábok (falikép) 

- Eltolás (falikép) 

- Pitagorasz-tétele (falikép) 

- Az egyenes körkúp, gúla (falikép) 

- Az egyenes henger, gömb (falikép) 

- Műanyag henger 

- Műanyag kúp 

- Műanyag gúla 

- Műanyag hatszög alapú hasáb 

- Műanyag ötszög alapú hasáb 

- Testek felszíne, térfogata (falikép) 

- Algoritmus folyamatábra (falikép) 

 

 

15. Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- 0-5 évesnek megfelelő technikai színvonalú tanulói munkaállomás 2x16 db 

- Nyomtató  

- Lapolvasó  

- Projektor  

- Strukturált számítógépes hálózat nagy sebességű INTERNET hozzáféréssel 

- Fali tablók: 

 A számítógép belső felépítése (IBM - 02) 

 Az input-output eszközök csatlakoztatása 

 A billentyűzet 
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- Alapvető programok: 

 Grafikus operációs rendszer (Pl: frissítési alap a Tisztaszoftver program 

keretében elérhető MS operációs rendszerhez) 

 Irodai programcsomag (szövegszerkesztő, bemutató készítő, táblázatkezelő) 

 Fejlesztői környezet (Imagine Logo, FreePascal) 

 

 

16. A természetismeret és a földrajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Terepasztal 

- 5-8. osztályos diafilm sorozat a földrajz tanításához 

- 5-8. osztályos írásvetítő fólia sorozat a környezetismeret és a földrajz tanításához 

- Kőzetgyűjtemény 

- 5-8. osztályos táblai vaktérkép sorozat 

- Hőmérő  

- Iránytű  

- Térképjelek 

- Magyarország térképe (falitérkép) 

- A Föld éghajlata (falikép) 

- A Föld természetes növényzete (falikép) 

- A Föld domborzata (falitérkép) 

- Földgömb  

- Tellúrium 

- A Föld felszíne (dombortérkép) 

- A Föld morfológiai térképe a tengerfenék domborzatával (falitérkép) 

- A Föld forgása és keringése (falikép) 

- Afrika domborzata és vizei (falitérkép) 

- Ausztrália és Óceánia gazdasági élete (falitérkép) 

- Afrika domborzata (falitérkép) 

- Ausztrália és Új-Zéland domborzata (falitérkép) 

- Észak-Amerika, Dél-Amerika domborzata és vizei (falitérkép) 

- Ázsia domborzata és vizei (falitérkép) 

- Európa domborzata és vizei (falitérkép) 

- Európa országai (falitérkép) 

- Észak-Európa (falitérkép) 

- Kelet-Európa (falitérkép) 

- Ázsia domborzata (falitérkép) 

- Közép Európa (falitérkép) 

- A Kárpát-medence domborzata és vizei (falitérkép) 

 

 

17. A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Írásvetítős fólia sorozat (fizika 6-8. osztály) 

- Mágneses rúdpár fatokban 

- Táblai mágnes 25 mm-es 

- Fényből áram (videokazetta) 

- Részecskemodell (videokazetta) 

- Fizikusok arcképcsarnoka (falikép sorozat) 

- SI mértéktáblázat (falikép) 

- Mágneses készlet (komplett) 

- A naprendszer (tabló) 
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- Lejtőmodell (tanulókísérleti eszköz) 

- Mikola cső  

- Mechanikai eszközkészlet (tanulókísérleti eszköz) 

- Nyomás, súrlódás vizsgálatára alkalmas eszközkészlet 

- Rugós erőmérő  

- Kétkarú emelő  

- Karos mérleg, súlysorozattal  

- Hőmérő 

- Hőtágulást bemutató tanári eszközkészlet  

- Kétütemű motorminta  

- Négyütemű motorminta  

- Áramátalakító  

- Csengőreduktor  

- Dugaszos ellenállásszekrény  

- Generátor minta  

- Elektromotor és generátor  

- Elektrovaria (tanári bemutató eszközkészlet)  

- Transzformátor modell  

- Mérőműszer (Voltax)  

- Tanulókísérleti eszközkészlet áramkörök létrehozására  

- Sztatikus elektromosságot létrehozó eszközkészlet  

- Optikai pad (lencsékkel, tükrökkel)  

- Prizmatartó  

- Tanulókísérleti eszközkészlet a fény vizsgálatára  

 

 

18. A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Kézi nagyító  

- Metszettároló 

- Mikroszkóp 

- Szilvafa virága (modell) 

- Sertés koponya 

- Juh koponya 

- Madár csontváz 

- Emlős csontváz 

- Fogtípusok 

- Lábtípusok 

- Erdők legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla) 

- Szarvas v. őzagancs 

- Hazai füves területek legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla) 

- Folyók, tavak legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla) 

- Hal (csontváz) 

- Béka (csontváz) 

- Fürge gyík (csontváz) 

- Nemzeti parkjaink (falitérkép) 

- Fali tablók: 

 A sejtmagnélküli egysejtűek 

 Szivacsok, csalánozók 

 Gyűrűsférgek 

 Puhatestűek 

 Ízeltlábúak 
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 Gerincesek 

 Moszatok, zuzmók, mohák, harasztok 

 Nyitvatermők 

 Zárvatermők 

 A lomblevél működése 

 A virág és virágzat 

 Termések, terméstípusok 

 Fásszár keresztmetszete 

 Egyszikű szár keresztmetszete 

- Az emberi bőr (bőrmetszet) 

- Emberi csontváz 

- Csövescsont 

- Koponya 

- Lapos és csöves csont metszete 

- Emberi fogsor (modell) 

- Légzés (oktatótábla) 

- Az emberi szaporodás (8 db-os oktatótábla) 

- Szem (modell) 

- Hallás és egyensúly szerv (modell) 

 

 

19. Az egészségtan tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Videofilmek: 

 Az élelem 

 Alapvető élelmiszerek 

 Az izmok és a mozgás 

 A dohányzás és az egészség 

 Vigyázz a gyógyszerekkel 

 Járvány, avagy a gyermek kábítószer, alkohol 

 Ép testben ép lélek 

 Az emberi szervezet reprodukciós rendszere 

 

 

20. A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Kémcső  

- Főzőpohár  

- Óraüveg   

- Borszeszégő  

- Kémcsőfogó  

- Vasháromláb  

- Vízbontó készülék  

- Kalotta molekulamodell  

- Pálcika modell  

- Mágneses atommodell  

- Kristályrács (gyémánt, grafit, NaCl)  

- „Legyél te is felfedező” tanulói kísérleti egységcsomag  

- Fali tablók: 

 Atomok elektronvonzó képessége 

 Fémek jellemerősségi sora 

 Periodusos rendszer 
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 Elektronhéjak kiépülése 

- Oktatótáblák: 

 Fémek reakciói vízzel 

 Fémek reakciói savval 

 Sav-bázis reakció 

 Közömbösítés 

 Redukció a redukáló sorban 

 Peptidkötés 

- Videokazetták: 

 Ismeretlen ismerős a víz 

 Kincsek a homokban és a bányákban 

 A fémek általános jellemzése 

 A víz 

 Az élet elemei 

 Levegő, tenger, kőzet 

 Atom és molekula 

 A víz egy csodálatos nyersanyag 

 A konyhasó 

 Tűzijátéktól a házépítésig 

 A magyar ezüst, az alumínium 

 Az év féme a vas 

 Lidércfény és nitrátos vizek 

 Kénsav a felhőből és a gyárból 

 Szabadon és kötve 

 Atom és molekula 

- Írásvetítő transzparens sorozat a 7. és 8. osztályos kémia tanításához  

 

21. Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Pianínó 

- A kerettantervben szereplő zenehallgatási anyag hangkazettán vagy CD lemezen. 

- Videofilmek: 

 Tánctípusok 

 Jeles napok népszokásai 

- Ritmuskészséget fejlesztő hangszerek, eszközök 

 

 

22. A felső tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Műanyag, átlátszó hengerek, gúlák 

- Képsík rendszer a vetületi ábrázoláshoz 

- Táblai körző (fém hegyű) 

- 60
0
-os táblai vonalzó 

- 45
0
-os táblai vonalzó 

- 100 cm-es táblai vonalzó 

- Táblai szögmérő 

- Műanyag, átlátszó kocka, tégla 

- Demonstrációs testek (fa) 

- Dia pozitívek: a kerettantervben a megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotásokról  

 

23. A felső tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 
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- Fareszelő lapos 25x200  

- Fareszelő gömbölyű 10x200  

- Fareszelő félgömbölyű 25x200  

- Vasreszelő lapos 25x200  

- Vasreszelő gömbölyű 10x200  

- Vasreszelő félgömbölyű 25x200  

- Laposfogó  

- Kalapács 15-20 dekás  

- Csípőfogó, gömbölyűcsőrű fogó  

- Fafűrész (illesztő), vasfűrész  

- Lyukfűrész  

- Kézi fúró (amerikáner)  

- Lemezvágó olló  

- Faliképek a fa megmunkálásáról  

- Szerelő készlet, gépelemek tanításához  

- Elektromos szerelőkészlet I-II.  

- Asztali fúrógép (állványos)  

- Asztali körfűrész  

- A gépek (fali tabló)  

- Kerékpár  

- KRESZ - táblák (oktató táblák)  

- LEGO-DACTA építőkészlet  

 

 

24. A felső tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Ugródomb  

- Magasugrómérce fém  

- Magasugróléc  

- Maroklabda  

- Súlygolyó 3 kg  

- Súlygolyó 4 kg  

- Tornaszekrény  

- Gyűrű  

- Gerenda  

- Dobbantó  

- Tornazsámoly  

- Medicinlabdák  

- Ugráló kötél  

- Kézi súlyzók  

- Mászókötél  

- Kosárlabda  

- Kézilabda  

- Focilabda  
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Ezt a Pedagógiai Programot az iskola tantestületének, szülői és tanulói közösségének tagjai, 

illetve képviselői megismerték, véleményezték. A nevelőtestület elfogadta. Ezt az 

alábbiakban, illetve a mellékelt névsorban aláírásukkal is megerősítették. 

 

 

A nevelőtestület nevében: 

 

 

 ……………………………… ………………………………… 

 Kondorné Denk Zsuzsanna sk. Pigler Károly sk. 

  alsós munkaközösség vezető felsős munkaközösség vezető 

 

 

A szülői közösség nevében: 

 

 

 …………………………….. 

 Dr. Herth Viktória sk. 

 SZM elnök 

 

 

A tanulói közösség nevében: 

 

 

 ………………………….……… ………………………………  

 Szabóné Fuit Zsuzsa Soltész Gergely 

 alsós DÖK vezető sk. felsős DÖK vezető sk. 

 

 

 

 …………………………….. 

 DÖK képviselő tanuló sk. 

 

 

 

Jóváhagyta 
 

……………………….. 

Veress József 
igazgató 

 

 

 

Veszprém, 2013. március 18. 

  



  Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai Programja 

-94- 

 

 


