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PRAEAMBULUM  
  

  

“Ember vagyunk, a föld s az ég fia.  

Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen.”  

/Vörösmarty Mihály/  

  

  

Hazánk legnagyobb hazafias költőjéről elnevezett iskolánkban a nevelés és az oktatás 

humánummal átitatott, gazdag örökségre tekinthet vissza. Tantestületünk a humán értékeket 

helyezi előtérbe a pragmatista és technokrata ideológiákkal szemben.  

  

Iskolánk a klasszikus emberi értékek, a konzervatív erkölcsi normák közvetítésével, a 

család, a szűkebb és tágabb haza tiszteletére nevelésével fontos küldetést tölt be a Rendessy 

telep, Kispest kertváros és a Havanna lakótelep körzetében. A környék oktatási-kulturális 

centrumának számító intézmény a családias légkörrel, a kölcsönös bizalomra, a tanár- diák- 

szülő közötti jó kapcsolatra épülő személyiségformálással, zenepedagógiai eredményeivel, 

irodalmi, szaktárgyi tehetségnevelő munkájával szerteágazó külkapcsolataival, az egységes 

nevelési elveket tizenhárom évfolyamon át biztosító szerkezetével a kerület oktatási 

intézményeinek sorában előkelő helyet foglal el.   

  

A több évtizedes hagyomány ereje iskolánknak markáns szellemi arculatot biztosít.  

Értékválságos korunkban nevelőtestületünk továbbra is hisz a humán értékek időtálló 

érvényességében.  

Ennek színvonalas továbbvitele, a korszerű tartalmak folyamatos beemelése képezi 

iskolánk filozófiáját.  

  

Mit vár el az állam a köznevelési intézményektől?  

  

A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen 

kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek hazafias nevelése 

és minőségi oktatása érdekében a köznevelés résztvevői kötelességeinek és jogainak 

meghatározását, továbbá korszerű tudást biztosító köznevelési rendszer irányítását és 

működtetését.  

  

A köznevelési rendszer változása  

• értékalapú nevelés dominanciája  

• közműveltség tartalmainak meghatározása (NAT)  

• központi szabályozás, ellenőrzés  

• kötelességek és jogok egyensúlya  

• egyenlő esély minden tanuló számára  

• intézmények szakmai önállóságának és felelősségének növelése  

    

Jogszabályi háttér:  
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• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.),   

• kerettantervek kiadásáról szóló 51/2012. EMMI rendelet, (továbbiakban: KR],  

• a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

(VI. 4.) Korm. r. Rendelet, (továbbiakban: NAT);  

• a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (  

X. 8.) EMMI rendelet   

• a köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. (Vhr.)  

• a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. r.   

  

Alapelvek és értékek:  

• nevelés szerepe,  

• minőségi oktatás – ismeretek tárgyilagos közvetítése,  

• egyéni és egyenlő bánásmód,  

• életkornak megfelelő követelmények,  

• az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok 

érvényesítése;  

• az egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat;  

• az egészséges fejlődés érdekében: az egyéni és közösségi érdekek egyensúlyban 

tartása;  

• építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére;  

• a szülőkkel való konstruktív együttműködés,  

• tudás- szabadság- rend- erkölcs- méltányosság.  

  

Célok- feladatok a Vörösmarty iskolában:  

  

CÉL   FELADAT   

Diákjaink felelős polgárrá,  

tisztességes és emberséges, alkotásra és  

boldogságra képes emberré váljanak.   

Az egyéni élmények szerzését, az egyéni 

képességek kibontakozását segítő programok, 

órai és tanórán kívüli tevékenységek: 

szakkörök, kirándulás, zenetanulás,  

kézművesség, iskolanapok   

A harmonikus személyiség 

kibontakoztatásához szükséges szellemi,  

érzelmi és testi képességek fejlesztése  

A  tanulók  személyiségét  fejlesztő 

programok  beépítése  az 

 osztályfőnöki munkába.  

Váljék képessé az önálló 

véleményformálásra, cselekvésre, önálló 

tájékozódásra.  

A diákok számára életkoruknak 

megfelelő formájú és jelentőségű döntési 

helyzetek biztosítása  

A tanulók kulcskompetenciáinak egyénre 

szabott fejlesztése.   

A tanítási stratégiák alkalmazásában a 

differenciálásra törekvés.   

  

Kiemelt eszközök- eljárások:  

Eszköz: minden olyan tényező, amely valamely módon alakít a célszerűen megválasztott 

módszer alkalmazásában.  
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Eljárás: nevelési célok megvalósítása érdekében alkalmazott tevékenységek összessége.  

Eszköz: a differenciált tanítási- tanulási folyamatot, az együttműködést és a tanulási 

esélyek egyenlőségét szolgáló tanulási szervezeti formák kialakítása. Eljárás: kooperatív 

tanulás  

  

Kötelességeink:  

• személyiségfejlesztés  

• erkölcsi fejlődés elősegítése  

• családi élet értékeire nevelés  

• szülő rendszeres tájékoztatása  

• gyermek testi-lelki egészségének megóvása  

• gyermekek –szülők - munkatársak emberi méltóságának megőrzése  

• ismeretek tárgyilagos és sokoldalú közvetítése  

• tanulók sokoldalú értékelése a pedagógiai program alapján  

• továbbképzéseken való részvétel-minősítés  

• adminisztratív feladatok teljesítése  

• éves munkaterv szerinti iskolai rendezvényeken való aktív részvétel  

• hivatásához méltó magatartás- hivatali titok megőrzése  

• együttműködés munkatársainkkal, más intézményekkel a tanulók érdekében  

  

Intézményszervezési változás:  

Foglalkozásokat 16 óráig kell szervezni, amelyen a tanuló részt vesz, 17 óráig a felügyeletet 

kell biztosítani (Nkt. 27.§ 2)  

• az iskola a tanulók heti kötelező órái és az osztályok (6. sz. M.) engedélyezett 

időkerete közti különbséget csoportbontásra és egyéb foglalkozáshoz veheti 

igénybe, a fenti órák terhére kötelező megszervezni a hh-tanulók, tehetséges 

tanulók, btm-tanulók 1-3 fős foglalkozásait  

• a heti időkeret az iskolában az egyes évfolyamok, osztályok, tanítási év közben a 

tanítási hetek között, az egyes tanulócsoportok, tanítási év közben a tanítási hetek 

között átcsoportosítható.   

• heti 10 órát kell biztosítani a magántanulók foglalkozására az általános iskolában.  

• a gimnazista magyar tanuló önállóan a tanárral konzultálva készül fel az osztályozó 

vizsgára.  

• évismétlés esetén, illetve ha a tanulók eredményes felkészülése szükségessé teszi, 

heti 2 óra egyéni foglalkozást biztosítunk.  

    

1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI  
ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI  
  

  

1.1. Alapelveink  
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A nevelési alapelvek iránymutatóul szolgálnak a nevelés folyamatában.   

  

Legfontosabb alapelveink:   

• A komplexitás elve, azaz, a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichikai és 

társadalmi törvényszerűségek hatásával kell számolnunk.   

• Tervszerű, többoldalú nevelő hatások biztosítása és összehangolása.   

• A nevelőnek vezető szerepe van a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók 

aktivitásának  kibontakoztatásában,  tevékenységük  megszervezésében, 

személyiségük fejlesztésében.   

• A növendékek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevétele: a gyermek 

fejlődését mindenkor a maga fejlődési fokához mérten kell biztosítani.   

• A nevelés az emberi viszonyokban gazdag közösségek hatásrendszerén át a 

közösség aktív részvételével történik.   

• A közösségek biztosítanak teret - a nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe 

mellett - a növendék önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó 

képességének kibontakoztatásához.   

• Bizalom, megértés, tisztelet a tanuló személyisége iránt, törekvés a személyes 

kapcsolat kialakítására.  

• Igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal szemben, egyúttal 

lehetőség nyújtása a tanuló önállóságának, kezdeményezőkészségének, 

kreativitásának kibontakoztatására.   

• A tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása. Pedagógiai tapintat 

irányukban.   

  

1.2. Céljaink  
  

Az iskola célja - a körülmények, a hagyományok és a lehetőségek által meghatározottan - 

kialakítani azokat a személyiségjegyeket, amelyekkel az iskolánkból kikerülő ifjú embereknek 

rendelkezniük kell.  

Szeretnénk elérni, hogy tanulóinkból autonóm, igényes, racionális gondolkodású, 

szorgalmas, érzelmileg gazdag, optimista világszemléletű, együttműködésre képes, a felnőttek 

társadalmába beilleszkedni tudó állampolgárok váljanak.  

  

Szándékunk szerint kvalifikált tantestületünk a jövőben is színvonalas pedagógiai munkát 

végez, melyben első helyen szerepel a tanulók személyiségformálásának igénye.  

A neveléssel és az oktatással, az egyetemes emberi és nemzeti kultúra értékeinek 

közvetítésére vállalkozunk.  

  

Az alsó tagozaton nagy figyelmet fordítunk az óvodából az iskolába történő átmenetre; az 

iskolai szokás és munkarend megismertetésére; az alapkészségek kialakítására és 

megszilárdítására.  

  

A felső tagozaton a tanulók érdeklődésén alapuló orientáló munka folyik.  
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Bizonyos tárgyakban, igénytől függően lehetőséget biztosítunk a tehetséggondozásra, a 

felvételi előkészítésre.  

  

A gimnáziumban törekszünk a csoportok homogenizálására a közismereti tantárgyakon 

belül. Célunk a megfelelő pályairányítás, a sikeres érettségi és a felvételi előkészítés a közép és 

felsőoktatási intézményekbe.  

  

Mindhárom tagozaton képességfejlesztő csoportokat szervezünk idegen nyelvből és 

biztosítjuk a csoportok közötti átjárhatóságot.  

Mindhárom korosztályra vonatkozóan egyéni foglalkozásokat szervezünk a különleges 

bánásmódot igénylők számára:- lehetőséget teremtünk a legtehetségesebbek, valamint a 

lemaradók megkülönböztetett fejlesztésére.  

  

Oktatási és nevelési céljainkat akkor tekinthetjük megvalósultnak,  

• ha beiskolázási mutatóink az elért magas szinten tarthatók,  

• ha tanulóink tantárgyi és pedagógiai követelményeinket elvárásainknak megfelelő 

szinten teljesítik,  

• ha versenyeredményeink által továbbra is a legjobb iskolák közé tartozunk,  

• ha tanulóink a szándékuknak megfelelő legjobb középiskolában, illetve egyetemen 

tanulhatnak tovább,  

• ha saját tanulóink közül minél többen választják a 8. osztály után gimnáziumunkat.  

  

Célkitűzéseinket alapvetően négy program keretében kívánjuk megvalósítani;  

• az emelt óraszámú ének-zeneoktatással,  

• a komplex személyiségfejlesztő és tehetséggondozó idegen nyelvi oktatással,  

• a minden tanulási, kommunikációs képességet, valamint a személyiségfejlesztést 

megalapozó magyar nyelv és irodalom és az írásbeli kifejezőképességet fejlesztő 

poétikaoktatással, valamint a sokoldalú kifejezőképességet fejlesztő 

kommunikáció oktatással,  

• a nyelvi előkészítő osztályok folyamatos fenntartásával.   

  

Korszerű ismeretátadás mellett korszerű nevelési módszereket is alkalmazunk.   

Sajátos helyzetünkből adódóan a három korosztály: kisgyermekkor, serdülőkor, ifjúkor 

életkori sajátosságait messzemenően figyelembe vesszük a bánásmód és az oktatási módszerek 

kiválasztásánál.  

  

Kiváló iskolák működnek a legtehetségesebbek és a leghátrányosabb helyzetű tanulók 

számára, miközben a legszélesebb réteg képzésének színvonala a nemzeti felemelkedés 

kulcskérdése.  

  

Ennek a jó képességű, szorgalmas átlagnak szeretne iskolánk átlagon felüli nevelést, 

oktatást, képzést nyújtani.  
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1.3. Feladataink  
  

Az oktatási-nevelési céljainkban megfogalmazott személyiségnek az alábbi 

követelményeknek, elvárásoknak kell megfelelnie:  

  

1. Legyen képes szellemileg, testileg, érzelmileg és erkölcsileg egészséges életvitelre.  

1.1. Rendelkezzen harmonikus, reális énképpel.  

1.2. Tisztelje az életet.  

1.3. Értékelje, és vállaljon felelősséget test-lelki egészségéért.  

1.4. Rendelkezzen reális önismerettel, törekedjen az önfejlesztésre, a belső 

harmóniára, tudja elfogadni és értékelni önmagát.  

1.5. Legyen szellemileg fogékony, érzelmileg gazdag és erkölcsös.  

1.6. Legyen akaratereje, fegyelmezettsége, legyen képes a kudarcok leküzdésére.  

1.7. Rendelkezzen a megújulás és alkalmazkodás képességével.  

  

2. Rendelkezzen a társas emberi léthez nélkülözhetetlen szokások és magatartásmódok 

ismeretével és gyakorlásával.  

2.1. Jellemezze a tágabb és szűkebb haza szeretete, a közösségi, az egy együvé 

tartozás érzése.  

2.2. Tisztelje szüleit, nevelőit, a pedagógusait, a felnőtteket.  

2.3. Érezzen és vállaljon felelősséget önmagáért és másokért, a közösségért.  

2.4. Legyen határozott, de toleráns, következetes, de változásra, változtatásra képes, 

legyen állhatatos.  

2.5. Tudjon az adott helyzethez illően viselkedni.  

2.6. Legyen képes az önzés leküzdésére, az együttműködésre és kooperációra 

másokkal.  

2.7. Legyen konfliktustűrő.  

2.8. Tartsa kötelességnek a másik segítését, rendelkezzen az együttérzés 

képességével.  

2.9. Érezzen tiszteletet a másik nem, a szerelem szépsége és öröme iránt.  

2.10. Legyen képes fontos és tartós barátságok megkötésére, ápolására.  

  

3. Legyen képes a társadalmi munkamegosztásba való későbbi bekapcsolódásra 

(Továbbtanulás, munkavállalás)  

3.1. Rendelkezzen a tanulás eredményességére vezető képességekkel.  

3.2. Legyen tanulni vágyó és tanulni tudó, legyen igénye a műveltség megszerzésére.  

3.3. Legyen önálló, öntevékeny, érdeklődő, vegyen alkotó módon részt a tanulásban.  

3.4. Legyen önfegyelme a kitartó tanuláshoz.  

3.5. Helyezze előtérbe a gondolkodást és problémamegoldást az egyszerű  

mechanikus tanulással szemben. (problémaérzékeny, kreatív viszonyulás)  

3.6. Jellemezze szellemi igényesség, az intellektuális szükségletek, a permanens és 

sokoldalú önművelés (továbbtanulási aspiráció).  
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3.7. Rendelkezzen korszerű társadalom- és természettudományi, esztétikai, 

szomatikus és technikai általános műveltséggel, szilárd alapképességekkel, 

néhány szakmai tevékenység alapelemeivel, valamint a speciális képzés adta 

átlagon felüli ismeretekkel, készségekkel, jártasságokkal (zene, nyelv, poétika, 

kommunikáció, számítógép kezelés.).  

3.8. Legyen tisztában a világról alkotott fontosabb ideológiákkal, társadalmi 

értékekkel és normákkal. Legyen a világról és önmagáról reális képe. 

Rendelkezzék egyéni világképpel, törekedjék szilárd világnézet kialakítására.  

3.9. Tudjon rövidebb és hosszabb távra tervezni, reális mérlegelés alapján dönteni.  

3.10. Legyen képes a hazafiság tevékeny megélésére, rendelkezzék 

magyarságtudattal. Legyen kész az állampolgári szerep felelős vállalására.  

3.11. Legyen nyitott és toleráns más népek, kultúrák és szokások iránt.  

3.12. Tanúsítson humánus magatartást a kisebbségek; a fogyatékosok, az öregek és a 

deviánsok iránt.  

  

4. Legyen képes az iskola speciális nevelési követelményeinek teljesítésére.  

  

A zenetagozatos osztályok tanulója:  

4.1. Rendelkezzék jó zenei ízléssel, művészi felfogással és ítélőképességgel.  

4.2. Vegyen rendszeresen részt a kórus munkájában, társas muzsikálásban, zenekari 

munkában.  

4.3. Rendelkezzék művészi szellemi igénnyel, igényességgel.   

4.4. Törekedjék a zenei tárgyak mellett a művészeti és közismereti tárgyak egyidejű magas 

szintű elsajátítására.  

4.5. Rendelkezzék a művek megismeréséhez, megtanulásához, előadásához szükséges 

szorgalommal és művészi alázattal.  

4.6. Tudja bevonni a nem zenei osztályokat is közös éneklésbe.  

4.7. A külföldi szereplések során érezze annak felelősségét, hogy hazája kulturális követe. 

Nyilvános szereplések alkalmával legyen képes legjobb tudása szerint teljesíteni, a 

magyar zenetanítás és az iskola ügyét magas színvonalon képviselni.  

  

A nyelvi tagozatos osztályok tanulója  

4.8. Legyen képes az emelt óraszámban tanított élő idegen nyelven beszélni, írni, olvasni.  

4.9. Legyen birtokában a szövegértésnek. Tudjon szöveget alkotni.  

4.10. Legyen tisztában és helyesen alkalmazza a mindennapi társas kapcsolatok és alkalmi 

megszólalás műfajait és stílusait.  

4.11. Tudja és alkalmazza a nyelvi illem szabályait beszédhelyzetben; ki, mit, kinek, mikor 

mond, és azt hogyan mondja.  

4.12. Tudja a szomszédos és partner államok és nemzetek közelmúltjából és jelenéből a 

leglényegesebb ismereteket.  

4.13. A külföldi tartózkodások idején tudjon alkalmazkodni a vendéglátó ország 

szokásaihoz. Érezze annak a felelősségét, hogy hazája kulturális követe.  
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A poétika tagozatos osztályok tanulója  

4.14. Legyen képes az igényes olvasmányok (irodalmi publicisztika) kiválasztására, önálló 

feldolgozására.  

 4.15.  Legyen képes a szöveg rejtett tartalmának megértésére.  

 4.16.  Tudjon különböző műfajokat megkülönböztetni, mintájukra szöveget alkotni.  

4.17. Rendelkezzen irodalmi alkotások megismeréséhez, alkotásához szükséges 

szorgalommal és művészi igényességgel.  

 4.18.  Érezzen felelősséget a leírt szó, szöveg tartama iránt.  

    

A kommunikáció tagozatos osztályok tanulója  

 4.19.  Ismerkedjen meg a kommunikáció általános kérdéseivel.  

4.20. Nyerjen betekintést a hétköznapjainkban oly nagy szerepet betöltő média 

felépítésébe, működésébe.  

4.21. Ismerje meg a kommunikációs rendszerek működését, a társadalmi kommunikáció 

sajátosságait.  

 4.22.  Szerezzen jártasságot a fontosabb média műfajok alkalmazásában.  

4.23. Vegyen részt az iskolai diákújság a „Polyhymnia” szerkesztésében és az iskolarádió 

működtetésében.  
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1.4. Eszközeink, eljárásaink, elvárásaink a tanárokkal szemben  
  

A fenti eredmények elérésének eszközeként az alábbi folyamatos tevékenységi formákat 

folytatjuk:  

Következetes tanári magatartással és követelményrendszerrel dolgozunk tanítványaink 

nevelése és formálása érdekében.  

Folyamatos ellenőrzéssel kitartó munkára, tanulásra késztetjük diákjainkat.  

Rendszeres értékeléssel és osztályozással adunk visszajelzéseket tanulmányaikról.  

Az eredményekről az értékelés megszületését követően azonnal tájékoztatjuk a tanulót és 

a szülőt.  

A hatékonyabb nevelő-oktató munka érdekében: egyéni foglalkozásokat, korrepetálásokat, 

csoportbontást alkalmazunk.  

A tehetséges tanulóknak fakultációs lehetőséget, szakköri munkát biztosítunk.  

A délutáni foglalkozásokon és a szaktárgyi órák keretében a tanulás tanítására kiemelt 

figyelmet fordítunk.  

Az olvasóvá nevelés iskolánk fő feladata, melyet minden tanár, minden tantárgy 

oktatásánál kiemelten kezel. Törekszünk a szaktantermi rendszer kialakítására, az IKT 

eszközök alkalmazására.  

  

Eredményeink elérése érdekében az alábbi eljárásokat alkalmazzuk:  

• minden diákot egyéniségként kezelünk, és megkeressük fejlesztésének, 

nevelésének optimális lehetőségét,  

• osztályfőnöki munkánkban kiemelt figyelmet fordítunk minden tanítványunkkal és 

családjával való folyamatos kapcsolattartásra, fejlődési folyamatuk  

irányítására,  

• a fentiek érdekében folyamatosan együttműködünk a tanulót nevelő családdal, 

jelzéseket adunk és veszünk tanítványunk fejlesztésének biztosítása érdekében.  

• Fontosnak tartjuk annak a tanári mentalitásnak a fejlesztését, amely minden 

tanítványában keresi a tehetséget. Megindítja tehetségének felismerése és 

kiteljesítése irányába, megtalálva az ehhez szükséges kapcsolódási pontokat, 

pedagógusokat, szervezeteket és lehetőségeket.  

    

2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLKATOS PEDAGÓGIAI 
FELADATOK  
  

Fejlesztési területek  

• Az erkölcsi nevelés  

• Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  

• Állampolgárságra, demokráciára nevelés  

• Önismeret, társas kultúra  

• A családi életre nevelés  

• A testi és lelki egészségre nevelés  

• Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  
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• Fenntarthatóság, környezettudatosság  

• Pályaorientáció  

• Gazdasági és pénzügyi nevelés  

• Médiatudatosságra nevelés  

• A tanulás tanítása  

  

Kulcskompetenciák  

  

Európai Unió  NAT  

1. Az anyanyelvi kommunikáció  1. Anyanyelvi kommunikáció  

2. Idegen nyelvi kommunikáció;  2. Idegen nyelvi kommunikáció  

3. Matematikai kompetencia és alapvető 

kompetenciák a természet- és műszaki 

tudományok terén;  

3. Matematika kompetencia  

4. Természettudományos és 

technikai kompetencia  

4. Digitális kompetencia;  5. Digitális kompetencia  

5. A tanulás elsajátítása;  6. Szociális és állampolgári  

6. Szociális és állampolgári  
7. Kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia  

7. Kezdeményezőkészség és vállalkozói 

kompetencia,  

8. Esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség  

8.  Kulturális  tudatosság  és 

kifejezőkészség.  
9. A hatékony, önálló tanulás  

  

Fejlesztési célok érvényesülése  

• műveltségterületek, tantárgyak fejlesztési követelményeiben  

• tantárgyak részterületén, vagy önálló tantárgyakban  

• az erkölcs és etika tantárgyban vagy a hit- és erkölcstan foglalkozásokon  

• az alsó tagozatos tanítók tematikus terveiben, az osztályfőnöki munkatervekben  

  

Személyiségfejlesztés  

Életkori szakaszok megjelenítése Területei:   

• Értelmi nevelés  

• Érzelmi nevelés  

• Erkölcsi nevelés  

    

Tartalma:  

• Állampolgárságra, demokráciára nevelés  

• Önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

• A családi életre nevelés  

• A testi és lelki egészségre nevelés  

• Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

• Fenntarthatóság, környezettudatosság  

• Pályaorientáció  
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• Gazdasági és pénzügyi nevelés  

• Médiatudatosságra nevelés  

• A tanulás tanítása  

  

Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek   

Személyiségfejlesztő nevelés  

Differenciált tanítás-tanulásszervezés  

• belső motiváció kialakítása, fejlesztése  

• a tanulók cselekvő részvéteke a tanulásban  

• a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának feltárása  

• az együttműködő (kooperatív) tanulási technikák és formáik alkalmazása  

• a hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése  

• sajátos tanulásszervezési megoldás a különleges bánásmódot igénylő gyerekek 

nevelésében  

• a tanulásszervezési módok biztosítása az egyes területeken tehetséges tanulók 

fejlesztési igényeihez, támogassák a tehetségek felkutatása  

• az együttműködést és a tanulási esélyek egyenlőségét szolgáló szervezeti formák 

kialakítása  

  

2.1. Az általános személyiségvonások fejlesztése  
1.1. Az érzelmek fejlesztése, mélyítése, gazdagítása  

• szeretet, gyengédség (családtagok, társak, közösség, haza iránt),  

• a szeretettek külső és belső ellenségeivel szemben (személyek, elvek, bűnök, 

tulajdonságok),  

• tisztelete az értéknek, elkötelezettség  

  

1.2. Az akaraterő fejlesztése  

• céltudatosság, elhatározottság, döntési képesség, •  kitartás, a kudarcok és 

akadályok leküzdésének képessége.  

  

1.3. Becsületesség  

• a jó-rossz, helyes-helytelen, igaz-hamis felismerése,  

• őszinteség, a felelősség vállalása,  

• hűség az elvekhez, közösségekhez, emberekhez, önmagukhoz,  

• az igaz ügy szolgálata, lelkiismeretesség.  

  

1.4. Önismeret, önfejlesztés, önellenőrzés  

• a tanulók felkészülésének rendszeres következetes ellenőrzése,  

• a testi és lelki tulajdonságok, adottságok, az erények és hibák ismerete, • 

 igényesség önmagával szemben, törekvés a javításra, fejlődésre,  

• öntudat, önbecsülés.  
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1.5. A tanuláshoz való viszony  

• az értelmi és intellektuális nevelés befogadása,  

• a tanulás, mint személyiségfejlesztés céljának ismerete, közelebbi és távolabbi 

célok kitűzése,  

• az alapvető szellemi (vizuális, akusztikus) és fizikai (manuális, mozgásos) 

tanulástechnikák ismerete, készsége,  

• szorgalom, többre való törekvés,  

• az alapvető gondolkodási műveletek és a problémamegoldás képessége 

(megfigyelés, elemzés, osztályozás, törvény- és szabályalkotás, emlékezet, 

asszociáció, következtetés, kombinálás, stb.),  

• a kiemelkedő egyéni képességek kibontakoztatása az értelmi neveléssel például a 

tudományos  ismeretek  befogadása,  intellektuális  alkotóképesség 

kibontakoztatása  

  

1. 6. Az erkölcsi normák betartása és az illemtudás  

• a rendre, fegyelemre nevelés,  

• a helyzet felismerésének, elemzésének, az ahhoz való alkalmazkodásának a 

képessége,  

• az udvarias, illedelmes, de természetes viselkedés szokása (beszéd, mozgás, 

öltözködés, stb.),  

  

1. 7. Családi életre nevelés  

• a családi szocializáció eredményeire való építés  

• család társadalmi szerepe,  

• a párkapcsolatok; a szerelem, együttműködés, felelősség egymás iránt  

• az egyén felelőssége a családban; káros szenvedélyek megelőzése.  

  

A személyiségfejlesztésben, az önkép kialakításában, a kreativitás, a problémamegoldó 

képesség fejlesztésében, a csoportba való beilleszkedésben az osztálynak mint közösségnek 

elsődleges szerepe van. A jellemformálás az osztályfőnöknek és valamennyi pedagógusnak 

fontos feladata.  

  

A helyi nevelési terv és a tantárgyi programok a személyiségfejlesztés feladatainak konkrét 

feltételeit, kereteit, lehetőségeit teremtik meg.  

    

2.2. A műveltség-anyag, ismeret- és tevékenységi körök  
  

Kommunikációs nevelés, képzés.   

• az anyanyelv és a nemzeti hagyományok megismertetése,   

• beszéd-, olvasás és írástechnika, szövegértés, szövegalkotás,   

• metakommunikáció,  •  informatikai alapismeretek,  •  idegen nyelvi 

ismeretek.   
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Társadalmi, történelmi, politikai, állampolgári nevelés, a haza szeretetére nevelés   

• a magyar történelem legfőbb eseményei, vonulatai,   

• a lakóhely történetének főbb eseményei   

• “kis magyar néprajz” (szellemi, tárgyi ismerete)  

• társadalmi, politikai, gazdasági rendünk jellemzői (államigazgatás, politikai és 

társadalmi szervezetek),   

• állampolgári jogok és kötelességek; bevezetés a kormányhivatalok ügyviteli 

rendjébe   

• a legfőbb hivatalok hatáskörei; ügyiratok fogalmazása, űrlapok kitöltése  

• az Európai Unió és a világ nemzeteinek múltjából és jelenéből a leglényegesebb 

ismeretek   

• a legfontosabb ideológiai irányzatok és világvallások szerepe a történelemben, 

művészetekben.  

  

Természettudományos nevelés   

• a tudomány fejlődése, ágai, szerepe az emberiség fejlődésében   

• alapvető ismeretek, összefüggések és törvények biológiából, kémiából, fizikából, 

földrajzból   

• a tudományos megismerés alapjai, módszerei (a megfigyelés, anyaggyűjtés, 

elemzés, osztályozás, általánosítás...)   

  

Matematikai nevelés   

• becslések, viszonyítások, mérések (sík, tér, térfogat, idő, tömeg, stb. 

mértékegységei)   

• számjegyek, viszony- és műveleti jegyek,   

• matematikai alapműveletek,   

• problémamegoldás matematikai alapműveletekkel, a problémamegoldás menete és 

módszerei   

• sík- és térformák, geometriai ábrázolások és műveletek alapjai   

• számítástechnikai alapismeretek (BASIC-nyelv, a program felhasználása és 

készítése).   

    

Technikai nevelés   

• a mindennapi életben szükséges technikai ismeretek és jártasságok,   

• a technikai szemlélet, látásmód megalapozása,   

• a mindennapi gyakorlatban használatos anyagok, eszközök, s használatuk 

módjának ismerete, készsége,   

• a matematikában, fizikában, kémiában, biológiában tanultak alkalmazásának 

alapelemei az anyagok feldolgozásában,   

• a manuális készségek fejlesztése,   

• az alapvető szakrajzok olvasása és készítése.   

  

Esztétikai nevelés   
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• a szép és rút, esztétikailag értékes és értéktelen megkülönböztetése  •  A 

szépirodalmi ismeretek és képességek alapjai  

−  irodalomtörténeti áttekintés (a legfőbb korszakoknak és legnagyobb 

költőink pályaképének jellemzői),   

−  műfaji alapismeretek (a műnemek, műfajok jellemzői),   

−  a szépirodalmi stílus jellegzetes eszközei; a gyakori versformák; lírai és 

epikai művek elemzésében való jártasság, az olvasás megszerettetése,   

−  irodalmi szemelvények szó szerinti tudása.  

−  színházismeret, a színháztörténet áttekintése (a legfőbb korszakoknak, a 

legnagyobb drámaköltők és színművészek pályaképének jellemzői),   

−  dramatizáció, a drámai műfajok jellemzői,   

−  a színjátszás alapelemeiben való jártasság, vers- és prózamondás,  

−  a bábjáték típusai; a bábkészítés, bábmozgatás technikája,   

−  a bábjáték dramaturgiájának alapelemei; bábjáték készítése és előadása,   

−  színház és bábelőadás látogatása.  

• Zenei nevelés  

−  zenei írás-olvasás,   

−  dallam - szöveg - előadás harmóniája,   

−  a zenei - énekes műfajok, stílusok legjellemzőbb jegyei, műelemzés,   

−  zenetörténeti áttekintés (a legfőbb korszakoknak és a legnagyobb 

zeneköltők pályaképének jellemzői),   

−  egy- és többszólamú (énekes és hangszeres) művek ismerete, 

megszólaltatása; az éneklés megszerettetése,   

−  hangszerismeret, szólóének  

−  hangverseny-látogatás.  

• Képzőművészeti nevelés   

−  az ábrázolási technikák ismerete, jártasság az alapvető technikákban,   

−  építészeti, képzőművészeti alkotások elemzésében jártasság,   

−  művészettörténeti áttekintés (a legfőbb korszakoknak és a legnagyobb 

művészek pályaképének jellemzői),   

−  műemlékek, műkincsek, tárlatok látogatása,   

−  iparművészeti formatervezés; a manuális készségek fejlesztése.   

• Mozgásművészeti nevelés   

−  a testtarás, a harmonikus mozgás fejlesztése, esztétikuma,   

−  a táncfajták (balett, néptánc, népi játék, társas tánc…) jellemzői,   

−  alaplépéseinek, egyszerűbb kommunikációinak ismerete és gyakorlata,   

−  a művészi torna alapjainak ismerete és gyakorlata,   

−  a pantomim alapjainak ismerete,   

−  táncház, tánc-, művészi torna- és pantomim-bemutató látogatása.   

  

Szomatikus nevelés.   

• a mozgás-, játék- és sportműveltség fejlesztése,   

• az alapvető fizikai képességek, teherbíró képesség, edzettség fejlesztése,   
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• az igény kialakulása a szellemi-fizikai harmónia biztosítására,   

• az egészséges életmód alapkövetelményeinek ismerete és gyakorlata (helyes 

táplálkozás, öltözködés, napirend stb.),   

• környezetvédelemre nevelés,   

• a személyi és környezeti higiéniára való nevelés,   

• az elsősegélynyújtás alapelemei.   

  

Filozófiai és erkölcsi nevelés   

A létezésről, a személyről, a közösségről vallott elméletek alapjainak (a filozófia, 

pszichológia, szociológia, etika, pedagógia) komplex szintetizáló tantárgy tanítása által az 

értékválasztás, az emberismeret, a társadalmi viszonyulások, az erkölcsös viselkedés, a 

nevelhetőség kérdéseinek vizsgálata.  

  

A csoportszintű személyiségfejlesztés mellett az egyéni fejlesztés feladata is kötelessége 

az iskolának.   

Hunyady Györgyné és M. Nádasi Mária munkája: „A nevelés-oktatás tervezése” (BTF 

1995.) a Vörösmarty iskola tervezőmunkájának alapját képezi.  

Az osztályfőnök feladatai végsősoron mind egy célt szolgálnak: tanítványaik fejlesztését.   

Az osztályfőnök segíti a gyermekben rejlő potenciálok kibontakozását a megfelelő 

biológiai-szociológiai-pedagógiai körülmények alakításával, támogatja őt saját értékeinek 

megtalálásában, formálódásában, irányítja tudást-szerző tanulási folyamatait.   

Az egyének differenciált fejlesztésének megtervezéséhez a pedagógusnak jól kell ismernie 

növendékeit, lehetőleg pontos információkkal kell rendelkeznie valamennyi diákjáról. Ezeknek 

az információknak egy része viszonylag objektív, megfigyelhető külső tulajdonság vagy 

állapot. Így pl. a gyermek  családi helyzete (a család összetétele, az együtt élő generációk száma 

és kapcsolatai, anyagi ellátottság, kulturális igények, nevelési szokások, érzelmi viszonyok a 

családban, a családnak az iskolával, a tudással, műveltséggel kapcsolatos attitűdjei);  egészségi 

állapota (testi fejlettsége, esetleges érzékszervi fogyatékosságai, fejlődési elmaradásai, 

rendellenességei, egészségügyi szokásai, napirendje, időbeosztása, mentálhigiénés állapota, 

szorongásai, feszültségei);   

(szélesen értelmezett) teljesítményei (tanulmányi és egyéb tevékenységének eredményei, 

a teljesítmény elérésének módja, időráfordítása, önállósága, feladattudata); a teljesítmény 

létrehozásához szükséges pszichikus jellemzők (akarati sajátosságai, figyelme, intellektusa és 

kreativitása, motiváltsága);  szociális képességei (kapcsolatteremtő, kommunikációs 

képességei), társas-közösségi  

kapcsolatai; konfliktusai és kezelésük módja.   

Az információk másik része olyan belső tulajdonságokról, sajátosságokról ad hírt, amelyek 

csak nehezen, áttételesen, olykor szakszerű vizsgálatokkal tárhatók fel. Így pl. a gyermek 

értékeinek tartalma, kiforrottsága, erkölcsi tudata, morális gondolkodása, jelleme, igényszintje, 

önértékelésének realitása, ízlésvilága.  
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3. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 
FELADATOK; AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 
ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV  
  

A teljes körű egészfejlesztés iskolai programja   

  

Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola nevelési programját, ennek keretén 

belül a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokat.   

  

Elméleti alapvetés  

  

A teljes körű egészségfejlesztési programot a nevelési program szerves részét képező 

környezeti és egészségfejlesztési programmal összhangban, a Nat és a tantárgyi kerettantervek 

egyes kapcsolódó tartalmai alapján kell elkészíteni, figyelembe véve, hogy annak 

megvalósítása népegészségügyi, pedagógiai és össztársadalmi cél is.   

  

Az egészségfejlesztési program tartalmi elemeire vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések  
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128. § (1) A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben 

eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi 

állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen 

működő egészségfejlesztő tevékenységekben.  

(2) A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan 

folyamat, amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési-oktatási intézményben végzett 

tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek, a tanuló és a 

szülő részvételét a nevelési-oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek, 

a tanuló egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő.  

(3) A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell 

fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű 

egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen  

a) az egészséges táplálkozás,  

b) a mindennapos testnevelés, testmozgás,  

c) a  testi  és  lelki  egészség  fejlesztése,  a  viselkedési 

 függőségek,  a  

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése,  

d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,  

e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,  

f) a személyi higiéné területére terjednek ki.  

(4) A nevelési-oktatási intézményekben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi 

a gyermekek, tanulók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a nevelési-

oktatási intézményben megvalósuló átfogó prevenciós programokba.  

(5) A nevelési-oktatási intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait 

koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a helyi 

pedagógiai program részét képező egészségfejlesztési program keretében.  

(6) A helyi egészségfejlesztési programot a nevelőtestület az iskola-egészségügyi szolgálat 

közreműködésével készíti el.  
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(7) A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott 

alkalmazottján kívül csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló 

szakember vagy szervezet programjait, alkalmazásában álló munkatársát vonhatja be tanórai 

vagy gyermek, tanuló részére szervezett egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és 

prevenciós tevékenység megszervezésébe, aki vagy amely rendelkezik minőségbiztosított 

egészségfejlesztési, prevenciós programmal és az egészségpolitikáért felelős miniszter által 

kijelölt intézmény szakmai ajánlásával.  

(8) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az egészségfejlesztési és prevenciós programok 

kiválasztásánál beszerzi  

a) az intézményben dolgozó iskolapszichológus,  

b) az iskola-egészségügyi szolgálat, továbbá  

c) amennyiben működik, a helyi vagy megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum  

véleményét.  

(9) A nevelési-oktatási intézményekben megvalósuló teljes körű egészségfejlesztés 

minőségbiztosítási keretrendszerét az egészségfejlesztésért felelős országos intézet dolgozza ki.  

(10) Az alapfokú művészeti iskolában az (1)–(9) bekezdés rendelkezéseit nem kell 

alkalmazni.  

129. § (1) Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és 

házirendben előírt szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező.  

(2) A nevelési-oktatási intézmény közreműködik a gyermekek, tanulók 

veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során tevékenyen 

együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez 

kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.  

(3) Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai 

eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme 

érdekében indokolt, megkeresi a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az 

ifjúságvédelem, területen működő szervezetet, hatóságot, amely javaslatot tesz további 

intézkedésekre.  

(4) A nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a 

gyermekek, tanulók részére szervezett rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 

2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusítható. 

A nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a gyermekek, 

tanulók részére szervezett rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem fogyasztható.  

(5) Az óvoda, az iskola, a kollégium SZMSZ-ében kell meghatározni azokat a védő, óvó 

előírásokat, amelyeket a gyermekeknek, tanulóknak az óvodában, az iskolában, a kollégiumban 

való tartózkodás során meg kell tartaniuk.  

[20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról]  

    

Az iskolai egészségfejlesztési program hatékonyság kritériumai  

  

Az iskolai egészségfejlesztés akkor hatékony, ha teljes körű. Ez az alábbiak 

teljesülését jelenti:  

• ha nem szűkül le egyik-másik beavatkozási területre, hanem mindegyik fő 

egészség-kockázati tényezőt befolyásolja;  
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• ha nem szűkül le egy-egy akció időtartamára, hanem az iskola mindennapi életében 

folyamatosan és rendszeresen jelen van;  

• ha nem szűkül le egy iskolai közösség valamelyik részére, hanem az 

egészségfejlesztést megvalósító iskola minden tanulója részt vesz benne; • ha nem 

szűkül le a tantestület egyes tagjaira, hanem a teljes tantestület részt vesz benne;   

• ha nem szűkül le az iskolán belüli közösségre, hanem bevonja a szülőket és az 

iskola közelében működő, erre alkalmas civil szervezeteket, valamint az iskola 

társadalmi környezetét (pl. fenntartó) is.  

  

A megvalósítás alapvető irányai:  

• Mindennapi testnevelés megvalósítása   

• Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók 

egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás iránti 

igény viselkedésbe épülése érdekében.   

• Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési 

alprogramok kimunkálása  

• Szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési 

alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával  

  

Az egészségfejlesztési program  

• A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, 

életfeltételeinek javítását szolgáló, az intézményi közösséghez tartozók közös 

akaratát összegző cselekvési program, melynek közvetlen és közvetett célja az 

életminőség, ezen keresztül az egészségi állapot javítása, olyan új közösségi 

problémakezelési módszer, amely az érintettek aktív részvételére épít.  

• A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési 

alapfeladat rendszeres végzését jelenti - minden tanulóval, a nevelőtestület és a 

szülők bevonásával, a nevelési-oktatási intézmény partneri kapcsolati hálóban 

szereplő kliensek ésszerű bevonásával:  

• Egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termeléshelyi fogyasztás 

összekapcsolásával);  

• Mindennapi testnevelés/testedzés minden gyermeknek (ennek részeként sok más 

szakmai elvárás közt jól végzett tartásjavító torna, relaxáció és tánc is);  

• A gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú 

pedagógiai módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú 

alkalmazásával (ének-zene, néptánc, RSG, rajz, mesemondás, népi játékok és népi 

rítusjátékok stb.);  

• Számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, 

balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési 

(modulszerű) tantárgy hatékony (= bensővé váló) oktatása.  

    

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában:  

• Az egészség fogalma.  
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• A krónikus beteg egészsége.  

• Az egyén és az őt körülvevő közösség egészsége: felelősségünk.  

• A környezet egészsége.  

• Az egészséget befolyásoló tényezők.  

• Szájhigiénia.  

• A jó egészségi állapot megőrzése.  

• A betegség fogalma.  

• Megelőzhető betegségek.  

• A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata.  

• Az egészséges táplálkozás - helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása.  

• Lelki eredetű táplálkozási zavarok.  

• A beteg ember táplálásának sajátosságai.  

• A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata.  

• Az egészséghez szükséges testmozgás.  

• A szervezet fejlődése testmozgással és annak hiányában.  

• A felnőtt szervezet működése testmozgással és annak hiányában.  

• Gerincvédelem, gerinckímélet.  

• Balesetek, baleset-megelőzés. •  A lelki egészség.  

• Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, ennek 

szerepe a másik önértékelésének segítésében.  

• A két agyfélteke harmonikus fejlődése.  

• Az érett, autonóm személyiség jellemzői.  

• A társas kapcsolatok.  

• A nő szerepei.  

• A férfi szerepei.  

• A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs.  

• A családi élet - kapcsolat a család tagjai között; közös tevékenységek.  

• A gyermekáldás.  

• A várandósság alatti hatások a gyermek fejlődésére.  

• A gyermek fejlődését elősegítő viszonyulás a gyermekhez - családban, iskolában.  

• A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, 

játék-szenvedély, internet- és tv-függés).  

• Művészeti és sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges 

személyiségfejlődést és tanulási eredményességet elősegítő hatásai.  

• A média egészséget meghatározó szerepe.  

• Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvédő módja.  

• Fogyasztóvédelem.  

• Az idő és az egészség, bioritmus, időbeosztás.  

• Tartós egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók 

segítése.  

• Iskola-egészségügy igénybevétele.  

• Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele.  
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• Otthoni betegápolás.  

    

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi részterületeken jelentkező hatások 

révén eredményezi a hatékonyság növekedését (indikátor-tényezők):  

• a tanulási eredményesség javítása;  

• az iskolai lemorzsolódás csökkenése;  

• a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése;  

• a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek 

elsődleges megelőzése;  

• bűnmegelőzés;  

• a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal;  

• az önismeret és önbizalom javulása;  

• az alkalmazkodókészség, a stresszkezelés, a problémamegoldás javulása;  

• érett, autonóm személyiség kialakulása;  

• a krónikus, nem fertőző megbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, 

mozgásszervi és daganatos betegségek) elsődleges megelőzése;  

• a társadalmi tőke növelése.   
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3.1. Az iskolai egészségnevelés célja:   
  

Az élet minden területén már gyermekkorban ki kell alakítani, illetve folyamatosan 

erősíteni a saját szellemi, fizikai állapotáért felelősséget vállaló, tudatos életvitelre 

berendezkedő állampolgári magatartást.   

Az egészségnevelés során a tanulót olyan gyakorlati tudáshoz és képességekhez kell 

segíteni, amelyek használatával saját egészségének megőrzésén túl egy biztos és egészséges 

külső világ megteremtését célzó értelmes döntéseket tud hozni.   

  

3.2. Az egészségnevelés feladata:   
  

Olyan tudatosan tervezett nevelési helyzetek megteremtése a tanulók számára, amellyel 

viselkedésük az előre meghatározott cél elérésére irányul!   

• Az egészség megvédésére, megőrzésére, visszaszerzésére vonatkozó, közérthető, 

de tudományos ismeretek átadása.   

• Megtanítani, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség   

• Ennek megóvására magatartási alternatívákat feladata ajánlani   

• Gyakorlással, segítséggel, példamutatással tanítson megfelelő egészségvédő 

magatartásra  

• Motiválja a tanulókat az egészségvédő magatartás szabályainak megtartására   

• Segítse az egészségvédő öntevékenységet az egészséges életmód kialakítását, a 

helyes döntések meghozatalát   

• Segítse a pozitív énkép kialakulását   

• Alakítsa ki a tanulók életvitelében a mértékletesség, rendszeresség felelősség 

érzését   

• A lelki megőrzés érdekében tanítsa, alakítsa, fejlessze a konfliktusok kezelését, az 

empátiát, toleranciát  

  

3.3. Az egészségnevelési program elemei  
• Környezetünkkel kapcsolatos ismeretek  

• Testünkkel kapcsolatos ismeretek  

• Egészséges táplálkozás   

• Egészségtudatos testápolási szokások   

• Rendszeres testmozgás   

• Megfelelő életkörülmények, a környezet higiénéje   

• Lelki egészség, harmonikus életvitel   

• Függőségre vezető szokások elkerülése (cigaretta, alkohol, drog)   

• Emberi kapcsolatok ápolása (konfliktuskezelés, kommunikáció, kölcsönös 

tisztelet)   

• Megfontolt, felelősségteljes szexuális magatartás   

• Családi életre való felkészülés   

• Szándékos és véletlen balesetek megelőzése   
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3.4 . Az egészségnevelés követelményei  
• A család szerepének megértetése   

• A helyes viselkedés szabályainak elsajátítása, a felnőttek és a társak tisztelete   

• A jó és a rossz tulajdonságok felismerése, önismeret és az önuralom kialakítása, a 

nemet mondás művészete   

• A közösségbeli „én-szerep” felismerése, a tolerancia, empátia és pozitív 

gondolkodás kialakítása. – stresszoldó technikák tanulása   

• A jó emberi és baráti kapcsolatok kialakítására és a problémák konfliktusmentes 

megoldására való igény   

• Az egészségmegőrzés alapvető feltételeinek ismerete, a helyes napirend kialakítása   

• Az egészséges táplálkozás aktuális elveinek ismerete   

• A biztonságos közlekedés és az elsősegélynyújtás alapelveinek elsajátítása, 

háztartási balesetek megelőzése (mérgező anyagok, elektromos berendezések)   

• A káros szenvedélyek negatív hatásának felismerése   

• A testi higiénia iránti igény kialakítása   

• A rendszeres testmozgásra való igény kialakítása   

• Az egészséges életkörnyezetre való igény; tudni, mit tehet az ember a szűkebb / 

tágabb környezetéért   

• A környezetre káros anyagok ismerete   

• A környezet egészségre káros hatásának ismerete   

• Az egészségért és az egészséges környezetért folyó törekvésekben való aktív 

részvétel igényének kialakítása   

• Fogyatékkal élők elfogadása, segítése   
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KÖVETELMÉNYEK MÉRTÉKE AZ EGYES ÉLETKORI SZAKASZOKBAN  

  

A megismerés szintje: +   

A megértés és útmutatással való megoldás (jártasság) szintje : ++   

Az alkalmazás, maximális begyakorlottság (készség) szintje: +++   

  

ELSAJÁTÍTANDÓ 

ISMERET  
ALSÓ  FELSŐ  GIMNÁZIUM  

ÖNELLÁTÁS  

évszaknak megfelelő 

öltözködés  

xxx  xxx  xxx  

kultúrált külső  

megjelenés  
x  xx  xxx  

a ruházat ápolása  x  xx  xxx  

helyes tisztálkodás  xx  xxx  xxx  

kozmetikumok 

használata  
xx  xxx  xxx  

a háztartásban  

használt tárgyak, 

eszközök  

balesetmentes 

használata  

x  xx  xxx  

a lakás ápolása  x  xx  xxx  

a lakókörnyezet  

tisztántartása  
x  xx  xxx  

takarékosság 

jelentősége a 

mindennapi életben  

x  xxx  xxx  

a háztartásban  

használt vegyi 

anyagok  

xx  xx  xxx  

használati utasítások 

betartása  
x  xxx  xxx  

a környezet  

értékeinek védelme,  

személyes holmik 

megbecsülése  

xxx  xxx  xxx  

helyes napirend  

alvás, testmozgás, 

szabadidő  

xx  xxx  xxx  

    

  

ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERET  ALSÓ  FELSŐ  GIMNÁZIUM  

1. TESTI MŰKÖDÉS  

Testünk – alapvető működése  
x  xx  xxx  
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az egészség – a betegség  x  xx  xxx  

felelősség testünk egészsége iránt  xx  xx  xxx  

fogyatékosság  x  xx  xxx  

felelősség a környezetünkben élő 

fogyatékosok iránt  
x  xx  xxx  

szexuális érés okozta testi változások    xx  xxx  

az egyes ember fejlődése, életkorok és 

jellemzői  
x  xx  xxx  

egészséges táplálkozás  x  xxx  xxx  

kultúrált táplálkozás  xx  xxx  xxx  

fogyókúra hatása  x  xxx  xxx  

túlsúly hatása  x  xxx  xxx  

2. LELKI EGÉSZSÉG  

pozitív énkép  
x  xx  xx  

önismeret  x  x  xx  

öntudat, önbizalom  xx  xx  xx  

önzetlenség  x  xx  xxx  

az emberi méltóság fogalmának 

megismerése  
x  xx  xxx  

egyén és közösség viszonya  xx  xx  xxx  

életszínvonal – életmód – életminőség  x  xx  xxx  

érdek  x  xx  xx  

értékrend – erkölcs  xx  xx  xx  

baráti kapcsolatok  x  xx  xxx  

tolerancia  x  xx  xxx  

empátia  x  xx  xxx  

konfliktuskezelés  x  xx  xxx  

káros szenvedélyek negatív hatásainak 

felismerése  
xx  xx  xxx  

a nemet mondás művészete  xx  xx  xxx  

  

    

3.5. AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉS SZÍNTEREI   
  

Tanórán belül  

• környezetismeret   

• magyar irodalom   

• osztályfőnöki   

• testnevelés   

• biológia, kémia   

• technika   

• nyelvórák   

• ének   
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Tanórán kívül  

• mindennapos testnevelés   

• sportkör, szakkör   

• délutáni foglalkozás – iskolai étkezés   

• előadások   

• kiscsoportos megbeszélések  

• egészségnap  

  

Iskolán kívül   

• táborok   

• kirándulások, külföldi utazások  

  

Egészségügyi szolgálat (szakorvosi vizsgálatok)   

  

Nevelési tanácsadó   

  

Az egészségnevelési program részletes leírása megtalálható az iskola 2004-es pedagógiai 

program nevelési tervének 47-83 oldaláig.  

  

3.6. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása  
  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv   

  

Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola nevelési programját, ennek keretén 

belül az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai tervet.  

  

Elméleti alapvetés  

  

Az elsősegély-nyújtási ismeretek szerves részét képezik a NAT kompetenciaterületi 

tudásanyagának, ahogyan ez az eddigiekben oktatott tantárgyi tartalmak közül az osztályfőnöki, 

egészségtan, biológia tematikához is köthető, így onnan is átemelhetőek a konkrétumok.  

  

Lényeges, hogy ez a témaanyag az iskolai éves munkatervvel koegzisztens módon kerüljön 

kidolgozásra, pontosabban a munkaterv kövesse a pedagógiai programot.    

    

3.7. Az elsősegélynyújtás tanításának tartalmi elemei  
  

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely 

sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy 

megérkezése előtt.  
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Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul.  

  

Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott 

kapott alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmek, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az iskolai 

balesetek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a sérülteknek, 

megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás. 

Lehetőség van egészségtan-, osztályfőnöki-, biológia-, órákon, szakkörökön az ismeretek 

elsajátítására.  

Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti 

szemléltető elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására.  

Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával 

rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl. 

hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni.  

  

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

• ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;  

• ismerjék  meg  az  élettannal,  anatómiával  kapcsolatos  legfontosabb 

alapfogalmakat;  

• ismerjék fel a vészhelyzeteket;  

• tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit;  

• sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; •  ismerkedjenek meg 

a mentőszolgálat felépítésével és működésével;  

• sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.  

  

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt 

feladatok:   

• a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel 

és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;  

• a  tanulóknak  bemutatjuk  és  gyakoroltatjuk  velük 

 elsősegélynyújtás alapismereteit;   

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

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel.   

  

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében:  

• az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével;  

• tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe;  

• támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésekre való jelentkezését.  
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4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják:  

• a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:   

  

TANTÁRGY  ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK  

Biológia  

- rovarcsípések  

- légúti akadály  

- artériás és ütőeres vérzés  

- komplex újraélesztés  

Kémia  

- mérgezések  

- vegyszer okozta sérülések  

- savmarás  

- égési sérülések  

- forrázás  

- szénmonoxid mérgezés  

Fizika  
- égési sérülések - 

forrázás  

Testnevelés  - magasból esés  

  

• az ötödik – nyolcadik, tízedik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin 

feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, 

segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők 

hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, 

védőnő) segítségének igénybe vétele az ötödik – nyolcadik, tízedik évfolyamon 

egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel 

kapcsolatosan.   

  

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

• szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó);  

• minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a 

tanulóknak az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az 

Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával;  

• évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással 

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

számára.  

    

3.8. Az elsősegély-nyújtási ismeretek tanítása  
  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül:  

• osztályfőnöki  

• biológia  

• környezetismeret  
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• testnevelés tantárgyakban valósul meg  

  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon kívül:  

• szakkör  

• előadás  

• gyakorlati bemutatón valósul meg  

  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:  

a) elméleti oktatás  

b) gyakorlat  

  

Az elsősegély-nyújtásban résztvevő személyek:  

• osztályfőnök  

• szaktanár  

• iskolaorvos  

• védőnők  

• Országos Mentőszolgálat szakelőadói  
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4. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK  
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK  
  

Elméleti alapvetés  

  

E részegysége a pedagógiai (nevelési) programnak az iskolai nevelés-oktatás színterének 

alapvető fontosságú, nélkülözhetetlen résztvevőinek az együttműködésével kapcsolatosan 

meghatározott kizárólag pedagógiai jellegű feladatokat tartalmazza, mely hatékony 

közösségfejlesztő tevékenység keretében alakul.  

  

Az iskola szereplői:  

• a tanuló,  

• a pedagógus,  

• a szülő  

  

Az iskola szereplői közötti együttműködés és a kapcsolattartás szervezeti rendjét az 

SZMSZ az alábbi részekben szabályozza:  

1. a vezetők és az iskolaszék, az intézményi tanács, valamint az iskolai szülői 

szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formáját, rendjét,  

2. a diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti 

kapcsolattartás formáját és rendjét.  

  

A közösségfejlesztés intézményi szinten  

  

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő-oktató munka egyrészt a nevelők és a 

tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a 

tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül, melyhez elengedhetetlen a szülői közösség 

aktív részvétele.  

  

Mindez az iskola szereplőinek – a tanulóknak, a pedagógusoknak, a szülőknek – hatékony 

együttműködéséhez kötött, s egyes intézményi pedagógiai feladatok megvalósítása révén érhető 

el.  

  

A tanulók jogai, annak érdekében, hogy:  

• megismerhessék és gyakorolhassák a demokrácia elemeit;   

• érvényesíthessék jogaikat és kötelességeik teljesítéséhez segítséget kaphassanak;  

• gyakorolják a demokratikus munkakultúrát, a hatalommal való élést, a közösség 

szolgálatát, az alkalmazkodást az eltérő nézetekhez; • a tanuló egyéni problémáival 

keresse meg tanárát   

• az intézmény feladata:   

• az osztályközösségek, a diákképviselői fórumok és az iskolagyűlés működésének 

pedagógiai tartalmú tevékenységét elősegíteni és koordinálni;  

• az osztályfőnöki órák tartalmi kereteit adó tematikus célok meghatározása;  
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• az éves munkatervben ütemezettek szerint a közösségfejlesztés tanórai, és tanórán 

kívüli programjainak meghatározása.  

    

A pedagógusok jogai, annak érdekében, hogy:  

• képesek legyenek kollégáikkal, a szülőkkel, de főleg a tanulókkal a mindennapos 

kapcsolattartásra, vegyék észre gondjaikat, hallgassák meg véleményüket,  

javaslataikat;  

• rendelkezzenek alkalmazható és ténylegesen is alkalmazott kommunikációs-, 

döntési-, szervezési- és elemzőkészséggel  

• az intézmény feladata:   

• kialakítani a kapcsolattartás kommunikációs csatornáit és azok hatékony 

működtetésének feltételeiről gondoskodni;  

• a szakmai műhelymunkák intézményén keresztül a nevelési-szakmai 

együttműködés lehetőségeit megteremteni az iskolavezetés bevonásával és aktív 

részvételével;  

• a diákképviselet és az osztályközösségek pedagógusokkal való konzultációjának 

tereit megteremteni;  

• a pedagógusok és a tanulók valamint a szülők között a nevelési tartalmak alakítása 

vonatkozásában a folyamatos érintkezés lehetőségeit megteremteni (szülői 

fórumok, egyeztető fórumok, szülők akadémiája-programsorozat);     

• a hatékony kapcsolattartás, továbbá a közösségformálás és -fejlesztés céljait 

szolgáló pedagógusképzési formákat az anyagi lehetőségeknek megfelelően kezeli 

a továbbképzési és beiskolázási tervek kialakításánál.  

  

A szülők (gondviselők) jogai annak érdekében, hogy:  

• mindenkor bizalommal fordulhassanak véleményeikkel, javaslataikkal vagy 

problémáikkal a pedagógusokhoz;  

• kapjanak támogatást az iskolától problémáik megoldásához; • 

 együttműködhessenek a pedagógusokkal gyermeke nevelésében  

• az intézmény feladata:  

• a partnerközpontú hálózat kiépítése a szülőkkel, az érintettek neveléssel 

kapcsolatos kérdések megvitatásának folyamatába való minél szélesebb körű 

bevonásával; • megteremteni annak a lehetőségét, hogy az iskola pedagógusai a 

tanulókkal kapcsolatos   

• igazgatói tájékoztatás a szülői összejövetelek alkalmával:  

• a szülőkkel való találkozás alkalmával a családi nevelés és a gyermek pozitívumait 

erősíteni, őszinte légkört kialakítani, hogy a szülő elmondhassa a véleményét;  

• a szülők bevonása az intézmény különféle programjaiba.  

    

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos kiemelt preferenciájú pedagógiai 

feladatok:   

  

• A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.  
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Ennek keretében: Létrehozni, működtetni kell a közösségen belüli a kölcsönhatások, a 

közvélemény irányításának speciális feltételrendszerét: az információs és értékelő fórumokat, 

szerveket, kereteket, valamint a perspektívákat és hagyományokat. Az iskolai élet egyes 

területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek 

kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.  

  

• A tanulók életkori sajátosságainak, fejlettségének figyelembevétele a 

tanulóközösségek fejlesztésében.  

  

Ennek keretében: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell 

az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a gyermek heteronóm – a felnőttek elvárásainak 

megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és 

irányítani képes – személyiséggé válásig.  

  

• Az önkormányzás képességének kialakítása.  

  

Ennek keretében: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, 

hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt 

módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.  

  

• A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.  

  

Ennek keretében: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a 

közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói 

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

szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi 

együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.  

  

• Az iskolai közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.  

  

Ennek keretében: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, 

viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, 

ápolása.  

    

4.1. A közösségfejlesztés céljai, feladatai és módszerei  
  

A közösségi nevelés legfőbb célkitűzése a csoportban, közösségben elvárható 

együttműködés, viselkedés, magatartás kialakítása, megerősítése. A közösségfejlesztést az 

iskola szervezetének sokszínű tevékenység együttese által biztosítjuk.  

A közösségfejlesztő magatartás és tevékenység szükségletrendszerét az iskolai közösségek 

fejlődését előmozdító szükségletek együttese alkotja az alábbiak szerint:  

- a szellemi, fizikai és közéleti munka szükséglete;  

- a közösség értékeinek védelme, óvása  
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- a közösségek, valamint egyes tagjaik tiszteletének, megbecsülésének, 

segítésének szükséglete;  

- a közösség életét, munkáját aktívan segítő, fegyelmezett magatartás igénye.  

- a tágabb közösségekre vonatkoztatva, vagyis a nemzettel és az Európai Unióval 

kapcsolatban;  

- meg kell erősíteni az iskolai és az osztályközösségeket, valamint családokkal az 

együttműködést,  

  

A közvetlen (direkt) nevelési módszerek  

  

A közvetlen nevelési módszerek együttesét a következőképpen alkalmazza tantestületünk 

a közösségfejlesztés érdekében.  

  

a) A követelés módszere  

b) A gyakoroltatás módszere  

c) A segítségadás módszere  

A beidegzés módszerei  

d) Az ellenőrzés módszere  

e) Az ösztönzés módszere  

  

a) Az elbeszélés módszere  

b) A tények és jelenségek bemutatásának  

A magatartási-tevékenységi modellek módszere közvetítésének módszerei 

c) A műalkotások bemutatása  

d) Személyes példaadás  

  

a) 
Előadás, magyarázat, beszélgetés

  

A tudatosítás közvetlen módszerei  

b) A tanulók önálló elemzőmunkája  

  

    

Közvetett (indirekt) nevelési módszerek  

  

a) A  közösségi  tevékenyég 

megszervezésének módszere  

b) A  perspektívák  megszervezésének 

módszere  

 A beidegzés közvetett módszerei  c) A hagyományok kialakításának módszere  

d) A közvetett követelés  

e) A közvetett ellenőrzés  

f) A közvetett ösztönzés  

  

 a) A  nevelő  személyes  részvétele  a  
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 A  magatartási-tevékenységi  modellek  közösségi tevékenységben  

b) Pozitív  egyéni  és  csoportos 
 minták közvetítésének indirekt módszerei  

kiemelése a közösség életéből  

  

a) A közvetett felvilágosítás módszere  

A tudatosítás közvetett módszerei  

b) A vita módszere  

  

  

A közösségi nevelés-közösségfejlesztés gyakorlata  

  

Az egyéni fejlesztés intézményes keretek közt közösségben történik.  

Célja:  

• közösségi kapcsolatok kialakítása,  

• a közösségi érzés fejlesztése,  

• a közösség szervezeti formáinak megismerése, abban eligazodás, másokhoz való 

alkalmazkodás,  

• közösségi emberré nevelés,  

• a közösségi tevékenységben való részvétel útjai.  

  

Állandó közösségek:  

• osztály,  

• napközis csoport,  

• énekkar,  

• évfolyam,  

• tagozat,  

• hittan,  

• néptánc,  

• művészi torna.  

  

Egyéb közösségek:  

• iskolai diákönkormányzat,  

• szakkör,  

• sportkör,  

• tábor,  

    

4.2 Közösségi nevelési feladatok  
  

1. Tartalmas közösségi élet szervezése  

A programok kialakításában ötletadóként, szervezőként, lebonyolítóként a közösség 

tagjainak bevonása. A közös sikerek, az esetleges kudarcok átélése az összetartozás érzésének 

felkeltése érdekében.  
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2. Életkornak megfelelő felelősi rendszer az osztályközösségben az osztályfőnök 

vezetésével. A diákönkormányzat kialakítása, pedagógus-segítséggel való működtetése.  

  

3. A kommunikációs kultúra fejlesztése, melynek eredményeként tanítványaink képesek 

lesznek  

• véleményük kialakítására,  

• érveik kifejtésére,  

• álláspontjuk megvédésére úgy, hogy a másik felet ne sértsék. Ugyanakkor a 

meggyőző érvek hatására képesek  

legyenek álláspontjuk felülvizsgálatára, megváltoztatására is.  

  

4. Példamutatással megtanítani és a mindennapi életben gyakorolni a türelmet, a másság 

elfogadását.  

  

5. A beleérző képesség fejlesztése. Elfogadó, segítőkész magatartás kialakítása az  elesett, 

segítségre szoruló emberek iránt.  

  

6. Megismertetni különböző kultúrákat, lehetőséget teremteni a nemzetközi kapcsolatok 

felvételére.  

  

7.Mozgósítani a közvetlen és tágabb környezetben lévő természeti és társadalmi értékek 

megismerésére, megóvására, gyarapítására.  

    

4.3. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok  
  

Az iskola hagyományai, a tanórán kívüli foglalkozások indirekt módon segítik a közösség 

fejlődését.  

  

Ezek az alábbiak:  

• ünnepélyes tanévnyitó, elsősök „vörösmartyssá” fogadása,  

• nemzeti ünnepeink méltó megünneplése – ünnepi műsor,  

• megemlékezések az iskolarádión keresztül,  

• kerületi Vörösmarty szavalóverseny,  

• Vörösmarty-nap (két évtizedes hagyomány),  

• évnyitó a zene világnapi és évzáró koncert,  

• Adventi hangverseny, Karácsonyi hangverseny,  

• német és angol karácsony,  

• a gólyabál az újonnan felvett gimnazisták számára,  

• a végzős évfolyam hagyományokon alapuló szalagavató ünnepsége,  

• farsangi bál a diákság számára,  

• szülői bál,  

• „Hazafias költészet a magyar irodalomban”című budapesti szintű szavalóverseny,  
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• megemlékezés a költészet napjáról,  

• gyermeknapi programok,  

• osztálykirándulások,  

• iskolai ballagás.  

• táborok és túrák,  

• iskolai szakkörök  

• nemzetközi kapcsolatok  

• óvoda-iskola, gimnázium-egyetem együttműködése  

• testvér osztályok együttműködése  

• mikulás ünnepségek szervezése pedagógus és nem pedagógus gyermekeknek  

Iskolazászlónk, iskolajelvényünk, valamint a Vörösmarty plakett (Nagy János felvidéki 

szobrászművész alkotása kifejezetten iskolánk részére) összetartozásunkat szimbolizálja.  

A fenti követelmények s a hozzájuk kapcsolódó nevelési-oktatási feladatok természetesen 

mindenkor a tanulók értelmi-érzelmi-fizikai fejlettségének függvényében értendők. A norma 

a tizenkilenc éves tanuló szintjére teendő. Az ismeret- és tevékenységi körök konkretizálása, 

évfolyamonkénti meghatározása, a nevelési-képzési tevékenységekhez a művelődési anyag 

kiválasztása - a tanterv és az érvényben levő vagy beszerezhető tankönyvek, segédletek 

figyelembevételével - a szakmai munkaközösségek műhelymunkájával készült és a HELYI 

TANTERV tartalmazza.  

    

5. A PEDAGÓGUSOK HELYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI  
MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI  
  

5.1. Tanári kompetenciák  
  

Az intézményi elvárások a Vörösmarty iskolában:  

  

A vezető pedagógiai-szakmai ellenőrzésének területei   

Az értékelés során az alábbi területekről származó adatokat és tapasztalatokat használjuk:   

A vezetői értékelés területeit az International Cooperation for School Leadership 

(Nemzetközi együttműködés az iskolavezetésért) projekt keretében kidolgozott iskolavezetői 

kompetenciák keretrendszere, a Central5 alapján definiáltuk, értelmeztük. (Forrás: Glynn, A. 

K. Révai, N. (szerk., 2013): The art and science of leading school – Central5: CentralEuropean 

view on competencies for school leaders. [Az iskolavezetés tudománya és művészete – 

Central5: Az iskolavezetők kompetenciái közép-európai megközelítésben] Tempus 

Közalapítvány, Budapest.)  

  

Ennek megfelelően az értékelés során az alábbi területekről származó adatokat és 

tapasztalatokat használjuk fel:  

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása stratégiai vezetése 

és operatív irányítása.   

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása   

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása  
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4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

5. Az intézmény stratégiai vezetése és irányítása  

  

A pedagógusok pedagógiai-szakmai ellenőrzésének területei  

  

1. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése  

2. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése  

3. Módszertani felkészültség  

4. A pedagógiai folyamat tervezése  

5. A tanulás támogatása, szervezése és irányítása  

6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése  

7. A kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás  

8. Az autonómia és a felelősségvállalás  

    

5.2. A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott 
munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb  helyi 
feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

• A tanítási órákra való felkészülés,  

• A tanulók dolgozatainak javítása.  

• A tanulók munkájának rendszeres értékelése,  

• A megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák 

vezetése,  

• Érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása,  

• Kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és 

értékelése,  

• Tanulmányi versenyek lebonyolítása,  

• Tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,  

• Felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,  

• Iskolai kulturális és sportprogramok szervezése,  

• Osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok 

ellátása,  

• Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,  

• Szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,  

• Részvétel a nevelő testületi értekezleteken, megbeszéléseken,  

• Részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,  

• A tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,  

• Tanulmány kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,  

• Iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,  

• Részvétel a munkaközösségi értekezleteken,  

• Tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés,  

• Az iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,  
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• Szertárrendezés, szakleltárok és szaktantermek rendben tartása  

• Osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása,  

    

5.3. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre  
  

Az osztályfőnököt- az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva- az igazgató 

bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.  

  

Az osztályfőnök feladatai és hatáskörei  

• Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, 

munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.  

• Együttműködik az osztály diákönkormányzati tagjaival, segíti a tanulóközösség 

kialakulását.  

• Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját  

• Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével  

• Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 

helyzetét.  

• Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelő testület 

elé terjeszti.  

• Szülői értekezletet tart.  

• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.  

• Segíti és nyomon követi az osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.  

• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő gyermekvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola gyermekvédelmi felelősével  

• Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek 

szervezésében.  

• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, tűntetésére, segélyezésére.  

• Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

• Rendkívüli estekben órát látogat az osztályban.  

  

Az osztályfőnök a gyermekről többféle forrásból tájékozódhat: felkeresheti a családot, 

megismerheti a gyermekkel korábban foglalkozó pedagógus véleményét, megfigyelheti diákjait 

tevékenység közben, társaik körében, beszélgethet velük. Mindezek - s a hasonló korú 

gyermekekre vonatkozó régebbi tapasztalatai és pszichológiai-pedagógiai ismeretei - alapján 

viszonylag hamar kialakíthat minden tanítványáról egy képet, amely kiinduló pontja lehet 

fejlesztési elképzeléseinek. Az igényes osztályfőnöki munka megkövetel bizonyos 

feljegyzéseket: célszerű rögzíteni a kiinduló helyzetet (például szociometria), azaz milyennek 

ismertük meg az osztályt és tanulóinkat; mindenképpen le kell írni a munkánkat irányító 

értékeket, a gyermekekkel közösen megfogalmazott célokat, programokat, a munkamegosztást. 
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Ahhoz, hogy a tanítványainkról szerzett információk megbízhatóak, később is felhasználhatóak 

legyenek, szükséges rögzíteni a növendékekkel kapcsolatos fontosabb eseményeket, 

megfigyeléseket. Ennek formája nagyon változatos lehet. Vannak, akik (önállóan kidolgozott 

vagy valahonnan átvett) szempontrendszer alapján, esetleg jelrendszer segítségével 

szisztematikusan feljegyzéseket vezetnek. Mások csupán alkalmanként, a nagyon feltűnő, 

szokatlan viselkedésformákat, eseményeket írják le. A lényeg az, hogy az osztályfőnök a 

tapasztalatokat folyamatosan elemezze, s ennek megfelelően módosítsa az egyes gyerekek 

fejlesztésére irányuló nevelő hatásokat.   

    

6. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS  
PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE  
  

Elméleti alapvetés  

  

E fejezetben határozzuk meg a bármilyen alapos okból speciális nevelési – így 

szocializációját, a tantárgyi tartalmak elsajátítását, a készségek és képességek fejlesztését 

tekintve a többségi környezethez tartozókétól eltérő – szükségletű tanulók fejlesztésére, 

felzárkóztatására vonatkozó pedagógiai elveket, módszereket, eljárásokat.              

  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermek meghatározása az ágazati kerettörvényben  

  

4. § 13. 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,  

b) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 

szerint hátrányos és  

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló,  

  

25. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral  

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

  

3. 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,    
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14. kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

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

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

[2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről]  

  

Fogalmi elhatárolás:  

  

A sajátos nevelési igényű tanulók (SNI), a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (HHH) 

integrációjára vonatkozó különleges nevelési-oktatási tartalmakat magába foglaló speciális 

implementációjú programelemek olyan nevelési-oktatási programok, amelyeket az oktatásért 

felelős miniszter ad ki, s melyeket az iskola a helyi tantervébe külön beépít, így az a nevelési 

programban nem szerepel.  

    

6.1. A tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarokkal összefüggő  

pedagógiai tevékenység  
  

A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem 

felzárkózat, hanem olyan képességeket fejleszt, melyek a gyerekek iskolai teljesítményét 

javítják.  

  

A komplexitás elvének érvényesítése szellemében a fejlesztés az alábbi területeket öleli 

fel:  

• mozgás (nagy- és finommozgás),  

• testséma,  

• téri orientáció,  
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• percepció (vizuális, auditív, taktilis), melyekhez mindig kapcsolódik a verbális 

tudatosítás.  

  

A fejlesztésbe bekerülők köre   

  

• Azon tanulók, akik az intelligencia szintjük alapján elvárhatóan lényegesen alacsonyabb 

tanulási teljesítményt mutatnak.   

• A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok (továbbiakban: 

szakértői bizottságok) tanulási képességvizsgálata alapján részképesség zavarokkal, tanulási 

nehézséggel, illetve másodlagosan kialakuló magatartási zavarokkal küzdenek.  

  

A képességfejlesztés a szülő beleegyezésével és aktív támogatásával végezhető. A 

fejlesztés tartalmilag kiterjed mindazon részterületekre, amelyeket a szakértői bizottság 

megjelöl (mozgás, testséma, téri orientáció, percepciófejlesztés, stb.).  

  

Szervezeti formái  

  

• Egyéni fejlesztés (1-3 fő),  

• Kiscsoportos fejlesztés (4- 6 fő),  

• a szakvéleményben illetve a szakértői véleményben rögzített óraszámok szerint.  

  

A fejlesztés célja  

  

• Személyiségfejlődés, boldog, egészséges, erkölcsös ember  

o Pozitív énkép, jó kommunikációs képesség o 

Idegrendszer fejlődésének biztosítása  

o Mozgásfejlődés o Érzelmi élet fejlődése o Beszéd fejlődése o Érzékszervek 

fejlődése  

o Prevenció, reedukáció  

  

• Részképesség zavarok megszüntetése o Figyelem-, 

viselkedési-, tanulási zavarok csökkentése  

o Egészséges működéssel való ellensúlyozás (korrekció, kompenzálás)  

    

• Ismeretek bővítése o Iskolai szerepeknek, elvárásoknak 

való megfelelés.  

  

A fejlesztés elmélete és módszertana  

  

A tanulási alkalmasság megítéléséhez szükséges pszichikus funkciók:  

• pontos és differenciált vizuális észlelés  

• forma, méret, szín pontos felfogása  

• összetartozó részek értelmes egészként való észlelése (Gestalt-látás).  
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• megadott formák–színek megtalálása, kiemelése egy képi környezetből (figura, 

háttér észlelése)  

• adott tárgyak térbeli helyzetének helyes felismerése, megítélése  

• vizuális információk téri elrendezése  

• vizuális információk sorba rendezése, szekventálása  

• a hallott (auditív) információk pontos észlelése, megkülönböztetése – adott hangok 

kiemelése  

• adott hangok helyes egymásutániságának felismerése, hangcsoportok egységbe 

foglalása  

• összerendezett, koordinált mozgás, szem-kéz összerendezett, célszerű együttes 

mozgása  

• a látott-hallott információk összekapcsolásának képessége, motoros visszaadása (a 

keresztcsatornák együttműködése)  

• rövid idejű vizuális-verbális memória  

• szándékos figyelem - kb. 10 perces figyelemkoncentráció  

  

Ütemterv az egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez  

  

Szeptember: szintfelmérések; csoportalakítások; egyéni fejlesztési tervek kidolgozása; a 

kijelölt fejlesztési területek negyedévenkénti felülvizsgálata, havonkénti nyomon követéssel az 

egész tanév folyamán.  

Szeptembertől januárig: egyéni és csoportos fejlesztések  

Február: értékelések, tájékoztatás a szülők felé  

Februártól májusig: egyéni és csoportos fejlesztések  

Június: értékelések, tájékoztatás a szülők felé  

  

Módszerek  

Életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó, lehetőség szerint játékos, az érzelmi motivációra 

építve kerülnek kialakításra.  

  

Kidolgozott fejlesztő programok  

• Tervezett szenzomotoros tréning  

• Sindelar-program  

• Tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban  

  

Egyéb fejlesztő terápiák  

• Érzékszervek működésének fejlesztése  

• Érzelmi intelligencia  

• Beszédfejlesztés  

• Mozgás, illetve idegrendszer fejlesztő tornák  

• Korai fejlesztés módszerei  

  

Számolás, írás, olvasás zavarok kezelése  
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Viselkedés korrekciós módszerek  

Figyelem fejlesztő gyakorlatok   

Kommunikációs készség fejlesztése  

Családpedagógiai módszerek   

Tanulást segítő programok  

Informatika és audiovizuális technika alkalmazása  

Relaxációs módszerek  

  

A fejlesztés fő területei  

  

Nagymozgások  

• kúszás, mászás, járás, futás, ugrások, dobás, szökellések, önazonosság, 

testfogalom,    testséma, testi egészség.  

  

Szenzomotoros integráció (érző-érzékelő idegi szabályozás összhangja)  

• egyensúly, ritmus, téri- és idői tájékozódás, reakcióidő növelése, taktilis 

érzékelés, téri orientáció, oldaliság  

  

Perceptuomotoros készség (érzékelő-észlelő mozgások)  

• a halláshoz és a látáshoz kapcsolódó érzékelő-észlelő mozgásfejlesztések, hallási   

• diszkrimináció, hang-szó-szöveg összefüggése, szerialitás, vizuális 

diszkrimináció,   

• szemmozgás koordináció, alak-háttér megkülönböztetése, vizuális emlékezet,   

• finommozgások vizuomotoros koordinációja, térbeli formaészlelés, 

azonosságok–  

• különbözőségek meglátása, vizuomotoros integráció.  

  

Személyiségfejlesztés  

  

A foglalkozások légköre, az életkori sajátosságok figyelembevétele, a játékosság mind 

hozzájárulnak a jótékony cserehatáshoz mely végső soron a pszichomotoros és a 

motorospszichés kiegyensúlyozott fejlődést eredményezi.  

A személyiség fejlesztésekor fontos figyelembe venni a fejlesztőpedagógus személyiségét 

is.  

  

Pszichomotoros fejlesztés részterületei  

  

Téri–idői tájékozódás   

A testséma és a téri tájékozódás két olyan terület, amelyek a fejlesztés folyamán 

szétválaszthatatlanok egymástól. Elméletben a pontos meghatározás és megértés érdekében 

szét-bonthatók, de a gyakorlatban már csak a térben való elmozdulás, hely-helyzetváltoztatás 

miatt is összekapcsolódnak. Inkább hangsúlyeltolódásról beszélhetünk az egyik vagy másik 

terület javára. Ha rangsorolni szeretnénk, akkor azt mondhatjuk, hogy a testséma 
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részképességeink egyik alappillére, amelyre a téri tájékozódás épül. Részképességeink mereven 

nem választha¬tók el egymástól, az egyik megléte szükséges a másik fejlődéséhez.  

Egy hierarchikus rend¬szerben épülnek egymásra, és egyénekre jellemző sajátos mintázatot 

alkotnak.  

    

Testséma  

Ezen terület alapja a testkép kialakulása, a test testrészeinek megismerése. A 

gyermekeknek meg kell ismerniük saját testük felépítését, meg kell tapasztalniuk testrészeik 

létét, kiterjedését, és természetesen meg is kell tudniuk nevezni azokat. Fel kell velük fedeztetni 

testüket, annak azonosságait és különbözőségeit, és mindezekkel együtt elfogadtatni velük. A 

testről alkotott kép kialakítása a mozgásban fejeződik ki, csakis mozgással együtt tapasztalható 

meg. Először a főbb testrészeket kell megismerni, megnevezni, majd ezt követik a testrészek 

részei. A folyamat része a szimmetria fokozatos tudatosítása is. A fejlesztés legfontosabb 

eszköze a tükör, melyben a gyermekek látják magukat, másokat, ténylegesen szembesülnek 

saját – és mások – testének tulajdonságaival. (méret, alkat, színek). A gyakorlati munka során 

nem csak a testrészeik helyét, nevét, kiterjedését tanulják meg, hanem azok funkcióját, 

mozgathatóságát is. Ez már a testfogalom tudatosítását segíti elő. Fontos a testrészek többféle 

módon történő érzékeltetése, ennek megfelelően a jobb-bal színnel, szalaggal történő jelölése, 

jobb-bal fogalmának fokozatos kialakítása. Kezdetben elég csak érzékeltetni a két oldal létét 

(jobb=bemutatkozós kezünk, bal=dobogó szívünk), a megnevezés később is ráér.  

  

Téri tájékozódás  

A saját test pontos ismerete, viszonyítása ad segítséget a térben való eligazodáshoz. A 

gyermekek önmagukhoz viszonyítva lesznek képesek meghatározni a környezetükben lévő 

tárgyak elhelyezkedését, később pedig a dolgok helyét egymáshoz viszonyítva is meg kell 

tudniuk határozni. A testsémához tartozó ismereteket a mozgás rendszerén belül sajátítják el, 

hiszen e tevékenységi forma áll legközelebb fejlettségi szintjükhöz. Mozgás közben van 

lehetőségük arra, hogy megtapasztalják a térirányok elhelyezkedését, majd később a térben való 

elmozdulások neveit (előre, hátra, oldalra, mellette, mögötte, alatta, fölötte). Ezeket a 

tapasztalatokat nehéz megfogalmazni, nem mindig tudjuk számukra megfelelően szavakba 

önteni. Kezdetben el kell fogadnunk azt, hogy a térben el tudnak igazodni, értik a térirányokat 

jelölő szavak jelentését. Az önálló meghatározás, megnevezés elég lesz később is. Minden, ami 

állandóan változik nehezebben felfogható, de ha nap mint nap tapasztalják a folyamatos 

változásban rejlő állandóságokat, akkor hamarabb bevésődik. A mozgás az, melynek elemei 

megismételhetők, követhetők, és térben nemcsak láthatók, hanem tapasztalhatók, 

kivitelezhetők is. Ugyanakkor a mozgás már önmagában véve is egy örömforrás a gyermekek 

számára.  

  

Idői tájékozódás  

Az idői relációk, összefüggések megértése talán a legnehezebb a gyermekek számára. Míg 

a mozgás kivitelezhető, érezhető, látható, addig az időben való tájékozódás megfoghatatlan 

számukra. Segítő tényező, ha mindent valamilyen eseményhez, cselekvéshez, tevékenységhez 

kötünk.   
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Lateralitás (oldaliság)  

  

Szem-kéz-láb dominancia (egyik vagy másik oldal hangsúlyozottsága)  

A gyermekek születésüket követően már elkezdenek mozogni, és ehhez kapcsolódva kezd 

kirajzolódni a mozgásközpont helye az agyban. Az emberiség nagyobb százalékára az agy 

baloldali féltekéjének domináns szerepe a jellemző, ami eredményezi – ha semmilyen zavaró 

tényező nem befolyásolja – a jobb oldali szem-kéz-láb dominanciát. A lateralitás kialakulása 

egy igen hosszú folyamat, mely a kisgyermekkor, óvodáskor egészét felöleli. Fejlődésének 

alapja egy megfelelő mozgás- és érzékszervi fejlődés, mely folyamat végkifejletének tekinthető 

a dominancia kialakulása.  

A testséma fejlesztésének nagy szerepe van az oldaliság alakulásában. A páros testrészek 

felfedeztetésével, érzékeltetésével, megérintésével alakul ki tudatukban a két oldal léte. A 

gyakorlati munka során fontos az állandó szóbeli megerősítés arra vonatkozólag, hogy ezekből 

kettő van. (Pl.: Érintsd meg az egyik térded! Most érintsd meg a másik térded is!) Az ilyen 

típusú gyakorlatok során szerzett tapasztalatok sokaságából alakul ki az oldalak elkülönülése, 

azok megnevezése, megkülönböztetése; a tér irányokra történő felosztása, ennek 

eredményeként pedig a lateralitás.  

A kezesség megállapítása nem minden esetben egyszerű. Pontos megfigyeléseket kell 

végezni a gyermekek tevékenységeit vizsgálva. Azoknál a feladatoknál, ahol a két kéz közös 

munkájára van szükség (pl.: gyümölcsszeletelés), egyértelműen nem dönthető el. A nehezebb 

feladatok kivitelezését általában a domináns kéz végzi (pl.: tárgyak egyensúlyozása, guruló 

tárgyak megfogása). Tapasztalható a vegyes kezűség problémája is, amikor a gyermek egyik 

keze sem domináns, hol az egyiket, hol a másikat használja. Találkozhatunk, olyan esetekkel 

is, amikor a kezességhez nem azonos szem-láb dominancia párosul (pl.: jobb kezességhez bal 

láb használat társul).  

A fejlesztő munkát a nagymozgások területénél érdemes kezdeni, összekapcsolva a 

testséma- és téri tájékozódás alakításával. Hiszen, ahogyan az előzőekben említésre került, az 

oldaliság kialakulásának talaja a testséma (páros testrészek), ami szorosan összekapcsolódik a 

téri tájékozódás fejlődésével a mozgás keretén belül.  

  

Mozgásfejlesztés  

A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája, mondhatnánk lételeme. 

A mozgásos tevékenység az alapja egészséges fejlődésüknek. Fejlesztő hatással bír egész 

énjükre, szellemi és fizikai állapotukra egyaránt. Kedvezően befolyásolja 

személyiségfejlődésüket, ugyanakkor a környezet által közvetített információk nagy részét 

mozgásos tevékenységek által szerzik meg. A mozgás fejleszti a gyermekek testsémáját, téri 

tájékozódását, egyen¬súlyérzékét, a test összerendezett (koordinált) mozgását, állóképességét, 

izomrendszerét, testi erejét.  

Sok más fejlesztési területtel összekapcsolódik, jelen esetben mondhatjuk, hogy a fejlesztő 

munka alapja. A mozgásfejlesztés egyik fontos szabálya a fokozatosság elvének érvényesítése, 

a nagymozgásoktól haladva a finommozgások felé. Csak akkor szabad a következő, nehezebb 

gyakorlatot végeztetni, ha az előzőt teljes biztonsággal kivitelezni tudja a gyermek. A másik 

fontos követelmény a többszöri helyes bemutatás a fejlesztő személy részéről, ugyanakkor a 

pontos megfigyelés és lemásolás a gyermekek részéről.  
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Nagymozgások  

Ide tartoznak az alapmozgások (járás, futás, ugrás, csúszás, kúszás, mászás, dobás). A 

mozgásformák nem veszíthetnek fontosságukból, hiszen az adott mozgássor egyszerre több 

funkciót is fejleszt. A fokozatosság elvét betartva, és a folyamatos ismétlések eredményeként a 

mozdulatok vagy mozgássorok egyre pontosabbá válnak, tovább finomodnak, részleteiben 

pedig specializálódnak (pl.: a szökdelésből ugrás lesz).  

A gyakorlati munka során fejlesztési sorrend csak abból a nézőpontból alakítható ki, hogy 

mely terület, funkció fejlesztésével kapcsoljuk össze a tevékenységet, hiszen valamennyi 

mozgásforma nehézségi foka változtatható, még a legegyszerűbb is bonyolítható. A mozgásos 

gyakorlatokat mondókákkal, rövid versekkel érdekesebbé lehet tenni, ami jó hatással van  

a ritmusérzék fejlődésére.  

    

A mászás-terület nehézségi sorrendben megtervezett fejlesztési terve:   

• talajon történő mászások térden és kézen támaszkodva  

• talajon történő mászások talpon és kézen támaszkodva  

• talajon megjelölt sávokban történő mozgássorok  

• a megjelölt sávok szűkítése  

• talajon történő mászások hátrafelé térden és kézen támaszkodva  

• talajon történő mászások hátrafelé talpon és kézen támaszkodva  

• talajon megjelölt sávokban történő mozgássorok hátrafelé  

• a megjelölt sávok szűkítése  

• az előző analógiát követve padon végeztetve a mozgássorozatot  

• az előző analógiát követve pad páron végeztetve a mozgássorozatot oda–vissza    

• irányba  

  

Finommozgások   

A mozgások e csoportjába azon mozdulatok, tevékenységek tartoznak, melyek 

kivitelezéséhez a kézre van szükség. Úgy is szoktuk említeni, hogy „kézügyesség". A 

gyermekek iskolába kerülése előtti időszakban szintén nagyfokú figyelmet kell fordítani a 

finommotorika fejlesztésére. Fontos, hogy az írástanulás folyamata minél kevesebb 

nehézségekbe ütközzön, ugyanakkor a kézügyességre a többi tantárgy ismereteinek 

elsajátításánál is igen nagy szükség van.  

Az aprólékos mozgások kivitelezése kisebb izomcsoportok, izomrészek elkülönített 

szabályozását, rugalmas izomműködését igényli. Minél jobban képesek erre az irányításra a 

gyermekek, annál inkább összerendezettebbek, koordináltabbak lesznek mozdulataik, egyre 

nehezebb és bonyolultabb tevékenységek elvégzését teszi lehetővé számukra.  

A finommozgások fejlesztésének alapja a kéz és az ujjak izomzatának erősítése és lazítása, 

az ujjmozgások tökéletesítése, a kéz mozgékonyságának fejlesztése. A gyakorlati munkához 

számos tevékenység tartozik.  

Ezek a következők: ujjgyakorlatok játékos mozdulatokkal, rövid ritmusos mondókákkal, 

ver¬sekkel kísérve. Színezés, rajzolás, vonalvezetési gyakorlatok, ragasztás, nyírás, gyurmázás, 

festés, varrás, ujjbáb készítés. A kéz ügyességének fejlesztése során is ügyelni kell a 
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fokozatosságra. Soha nem szabad a munkát a feltárt hiányosság gyakoroltatásával kezdeni. 

Mindig egy alacsonyabb szintű tevékenység begyakoroltatása alapozza meg a következő 

nehezebb funkció fejleszthetőségét, fejlődését. Fontos, hogy megtaláljuk azt a területet, ahol a 

feladatvégzés szinte tökéletes, ezáltal biztos alap a kiinduláshoz, ugyanakkor már a tréning 

kezdetén sikerélményhez jut a gyermek. Például: nagyméretű golyók fűzése merev pálcára, 

majd fonálra – fokozatosan csökkenő nagyságú lyukakkal fűzés vékony fonálra, zsinórra –apró 

gyöngyök fűzése damilra, cérnára.  

  

Egyensúlyérzék  

A helyzet-helyváltoztatás, mozdulat, mozdulatsor, egyszóval mindenféle mozgás esetében 

jelen van az egyensúlyozás. Ahhoz, hogy a motoros tevékenységeket kivitelezni tudjuk, 

nélkülözhetetlen az egyensúlyérzék bizonyos fejlettségi foka. Ezt a területet éppen olyan fontos 

fejleszteni, mint a többit. A szakirodalmak az egyensúlyozó képesség fejlődésének első jelentős 

kezdeti szakaszának a 4-8 éves kort jelölik meg. Ez nem azt jelenti, hogy korábban nincs jelen. 

Ez a képesség segít például abban, hogy a csecsemőkorú gyermek át tudjon fordulni egyik 

oldaláról a másikra, az egyéves korú gyermek meg tanuljon járni. Az egyensúlyozás lényege, 

hogy a gyermekek a test kibillent egyensúlyából minél hamarabb vissza tudjanak térni.  

Természetesen minél rövidebb ez a visszatérési idő, annál fejlettebb az egyensúlyérzék 

képességük. Ehhez azonban sok gyakorlásra van szükség. Az egyensúlyérzékelésért felelős 

szervünk a fül, az érzékelő központ a belső fülben található. Ahhoz, hogy az ember 

egyensúlyozni tudjon, alátámasztási felületre van szüksége, így jelen esetben a talp fontos 

szerepet tölt be. A fejlesztő tréning folyamán – mint valamennyi képesség esetében – szintén 

figyelni kell a fokozatosság elvének betartására. Ennek megfelelően a nagyobb alátámasztási 

felületen végzendő feladatoktól kell haladni a kisebb felületeken végzendő gyakorlatok felé. 

Természetesen a nehézségi fokozatokat is figyelembe kell venni, például csúszások lejtőn 

(padon): egész test¬felületen (hason, háton) – a test oldalán sarokülésben (előre, háttal) – 

térdelőtámaszban (előre, háttal); nehezíthető a feladat, ha párosan végzik a gyermekek a 

gyakorlatokat.  

  

Beilleszkedési és  magatartási zavarok  

  

A beilleszkedési és magatartási zavar komplex jelenség, a személyiség problémája, 

amelyben értelmi, érzelmi és akarati tényezők ötvöződnek.   

A zavar létrejötte egy folyamat eredménye, melynek kezdete többnyire az első 

óvodásiskolás években és a családi háttérben keresendő.   

Általános feladatunk súlyos magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő tanulóknál a 

szakértői bizottságokkal való kapcsolat felvétele, és szakvélemény kérése.  

A szakértői bizottságok pszichológusainak javaslatai alapján, pedagógiai módszerekkel a 

tanuló támogatása, osztályközösségbe történő visszaillesztése, és kapcsolatainak javítása 

osztály- és iskolatársaival a pszichológus és a fejlesztő pedagógusok közreműködésével.  

A kitűzött célok elérése érdekében folytatott tevékenység alatt mindvégig előttünk áll, hogy 

minden gyerek individuum.  
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A beilleszkedési zavarok okának ismeretében a problémákat három csoportba 

soroljuk:  

• Pszichés zavarok állnak a probléma hátterében (önértékelési zavar, gyenge 

fékrendszer, konfliktuskezelési deficit, sérülékeny kudarctűrő képesség, tolerancia 

hiány, szabálytartás hiánya), illetve különböző kompenzációs mechanizmusok, 

mint projekció, elfojtás, agresszivitás, stb.  

• Tanulási nehézségek váltják ki a problémát (percepció-dyslexia, dysgrafia, 

figyelem-hiperaktivitás, kommunikáció-autisztikus jelek, a szenzomotoros mozgás 

fejletlensége, csak szekunder jellegű memória).  

• Rossz vagy hiányos szocializáció okozza a problémát (túlzott engedékenység, 

szeretet- és figyelemhiány, túlzott elvárások stb.)  

A további célok csak az okok (részleges) elhárításával érhetők el, ennek megfelelően a fenti 

csoportok mindegyike számára más-más feladatok adódnak.  

Fő célunk minden gyermek számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi 

fejlődést, a testi–lelki és szociális kibontakozást, hogy belső harmóniában, önmagával és 

környezetével egyensúlyban éljen.  
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I. Pszichés zavarok esetén: az adott 

diszfunkció csökkentése, esetleg 

megszüntetése  

a korábbi fejlődési szakaszban gyökerező 

hiányosságok és torzulások feltárása, 

rendezése, újratanulása.  

Érzelmi életük egyensúlyban tartása, sikereik 

és kudarcaik egészséges feldolgozásának 

segítése.  

  

A kompenzáló magatartásformák elhagyása.  

Az okok (diszfunkció) felkutatása különböző 

diagnosztikai módszerekkel (pszichológus).  

A diszfunkció kezelése megfelelő terápiákkal: 

személyiségfejlesztés  

- egyéni és csoportos tanácsadás, relaxáció, 

kognitív terápiák (Coping Cat), elsődleges  

és másodlagos kontroll erősítése, program  

(PASKET),  

- kommunikáció,szerepjátékok,  

szerepáttétel, szituációs játékok  

Életkorának megfelelően a gyermek is értse 

meg a problémát.  

Érezze szükségét és fogadja el a 

segítségnyújtást.  

Kooperáljon (tanácsadó- kliens kapcsolatban). 

Csökkenjenek a szorongások.  

A megküzdő mechanizmusok erősödjenek. 

Érzelmi reakcióik a helyzethez adekvátak 

legyenek.  

Kompenzáló mechanizmusaik száma és 

intenzitása csökkenjen.  



 

 

II. Tanulási zavar esetén:  

A tanulási nehézség csökkentése vagy 

megszüntetése   

(ez feltételezi az ezt kiváltó ok 

megszüntetését).  

Beszédfejlesztés (logopédus):  

- arány- és hangsúlyeltolódás alkalmazása,  

- a környezet pontos észlelésén és 

tapasztalásán alapuló fejlesztés.  

A tanulási zavart kiváltó okok felderítése és 

kiküszöbölése a fejlesztő pedagógusok által. 

Képesség és készségszint felmérés.  

  

Fejlesztő, felzárkóztató programok kidolgozása 

személyre szabottan, részleges kiemeléssel, 

arány és hangsúlyeltolódással.  

A támasztott követelmények pontos, objektív 

meghatározása az egyén lehetőségeihez 

mérten.  

A teljesítményorientáltság csökkentése.  

  

Oldott, bensőséges, szeretetteljes légkör 

megteremtése.  

  

A fejlesztő és fejlesztett összmunkája 

eredményeként fejlődés, változás mutatkozzék. 

(A fejlődés mértéke és ritmusa problémánként 

és tanulóként változó.)  

  

Legyen látható eredménye a fejlesztésnek az 

adott tanuló korábbi szintjéhez képest.  
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 Valamennyi apró, pozitív irányba történő 

változás megerősítése.  

  

A negatív kompenzáló magatartás ignorálása, 

más kompenzálási lehetőségek feltárása, az 

okok megszüntetése.  

Törekvés a szülőkkel való együttműködésre.  

 

III. Szocializációs zavar esetén:  

mivel a problémák a gyermek rendszerint a 

korai szocializáció rendellenes tanulási 

folyamatából, illetve a családi diszfunkciókból, 

vagy a szűkebb környezetéből erednek, ezért a 

problémából adódó zavarokat csupán 

csökkenteni tudjuk, de megszüntetni nem.   

  

Célunk tehát a kompenzálás és a kooperáló 

szülők segítése a nevelési kérdésekben.  

Fontos, az életkori sajátosságok ismeretében, 

az iskolás gyermektől elvárható 

viselkedésformák, és a még nem követelhető 

kontroll szétválasztása.  

  

Pontos meghatározása annak, amit elvárunk a 

gyermektől és ennek a gyermek számára jól 

érthető (életkorának megfelelő) közlése.  

  

Feladatunk a pozitív modellnyújtás, a pozitív 

megerősítés és a minősítés.  

A gyermekben rejlő pozitív értékeknek 

kiaknázása.  

  

Szeretetteljes, meghitt légkör megteremtése.  

Tudja, hogy mit várnak el tőle.  

  

Döntéshelyzetben tudjon jó és rossz, helyes és 

helytelen között választani.  

  

Legyen képes elfogadni és követni a pozitív 

modellt.  

Érezze tanárai, nevelői jó szándékát.  

 
51  
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 7.  A  TANULÁSI  KUDARCNAK  KITETT  TANULÓK  
FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK SEGÍTÉSE  
  

Az iskolába járó gyermekek jelentős része szociális, műveltségi hátránnyal küzd. 

Felzárkóztatásukhoz a tanórán kívüli korrepetálások, speciális, egyéni foglalkozások nyújtanak 

segítséget, és lehetővé teszik a hátrány minimalizálását vagy lehetőség szerinti megszüntetését. 

Ennek leghatékonyabb eszközei a rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés, családlátogatások, 

szülői értekezletek, fogadónapok, nyílt tanítási napok. A felzárkóztatásra szoruló tanulókkal 

való foglalkozást differenciáltan, csoportbontással oldjuk meg.  

  

Felzárkóztatásra szorul a gyermek, ha  

• szórt figyelmű;  

• nehezen tud koncentrálni;  

• gyorsan felejti, és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat;  

• túlmozgásos vagy túlzottan lassú;  

• kézügyessége fejletlen;  

• lassan vált át egyik feladatról a másikra;  

• olvasási, helyesírási, matematikai problémái vannak;  

• a szakértői bizottság javaslata alapján egyéni fejlesztést igényel   

• valamely részképesség területén adódó lemaradás miatt.  

  

A felzárkóztatás célja  

• A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály illetve az iskolai közösségbe 

való   

• bekapcsolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség   

• megteremtése.  

• Készségek, képességek fejlesztése.  

• A napi tanulás feltételeinek biztosítása, a korrekciós tevékenység és a korrepetálás 

révén a napi lépéstartás megszervezése, az eredményes tanulási folyamat 

megszervezése.  

• Valamely részképesség területén megnyilvánuló hátrány kompenzálása.  

• Viselkedési szokások kialakítása, változtatása, gyakorlati alkalmazása, az általános 

emberi normák, valamint az iskolai házirend szellemében.  

• Pályára irányítás, pályaválasztás, a beiskolázás segítése.   

    

  

Tevékenység  Módszer  Felelős  Határidő  



Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi általános Iskola és Gimnázium  

  

PEDAGÓGIAI PROGRAM  

56  

  

1. A tanulási 

kudarcnak  

kitett tanulók 

felismerése  

- képességek felmérése 

iskolába lépéskor – prevenció; pl. 

Prefer,  

Sindelar, ABC teszt  

- képességek felmérése az 

iskoláztatás folyamán; pl.  

induktív gondolkodás mérése  

pedagógus, fejlesztő 

pedagógus, 

gyógypedagógus, 

szakértői bizottságban 

fejlesztő pedagógus, 

pszichológus  

tanév eleje  

megfigyelés  

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, fejlesztő 

pedagógus, 

gyógypedagógus  

folyamatosan  

dokumentumelemzés (a tanuló 

iskolai produktumainak célirányos 

áttekintése)  

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, fejlesztő 

pedagógus, 

gyógypedagógus  

tanév eleje, 

illetve közben  

beszélgetés (gyerekkel, szülővel)  
tanító, szaktanár, 

osztályfőnök  
folyamatos  

a tanulók tanulási szokásainak 

felmérése (kérdőív)  

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök  
első félév  

2. A tanulási 

kudarcnak  

kitett tanulók 

fejlesztése (az 

iskolán  

belül)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

egyéni fejlesztés (fejlesztési terv 

alapján)  

pedagógus, fejlesztő 

pedagógus, 

gyógypedagógus  

folyamatos  

differenciált tanóravezetés  minden pedagógus  folyamatos  

korrepetálás  érintett pedagógus  folyamatos  

napközi, tanulószoba  
napközis nevelő, 

tanulószoba-vezető  
folyamatos  

előkészítő évfolyam (az első 

osztály sikertelen elvégzése esetén 

az első osztály megismétlése a 

szülő kérésére)  

tanító  tanév vége  

mentesítés bizonyos tárgyak 

értékelése alól  

igazgató, tanító, 

szaktanár, szakértői 

bizottság szakemberei, 

szakértői bizottságok 

szakemberei  

tanév eleje,  

illetve 

folyamatos  

kis létszámú osztályok  
iskolavezetés, tanító, 

fejlesztő pedagógus  

tanév eleje, ill.  

folyamatos  

tanulásmódszertan, tanulás 

tanítása  

osztályfőnök vagy a 

kurzust oktató 

pedagógus  

tanév eleje,  

illetve 

folyamatos  

tréning (tanulástechnika, 

koncentráció stb.), relaxáció  

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus, 

pedagógus  

folyamatos  
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2. A tanulási 

kudarcnak  

kitett tanulók 

fejlesztése (az 

iskolán belül)  

a tanulási zavarokkal küzdő  

tanulók speciális 

szakemberekhez történő 

irányítása (szakértői bizottságok, 

orvosi intézmények)  

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, fejlesztő 

pedagógus,  

gyermekvédelmi  

felelős  

folyamatos  

a tanulók tanulási szokásainak 

felmérése (kérdőív)  

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök  
tanév vége  

dokumentumelemzés (a tanuló 

iskolai produktumainak 

célirányos áttekintése)  

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, fejlesztő 

pedagógus, 

gyógypedagógus  

tanév vége  

fejlesztő szakemberek szöveges 

értékelése az egyéni haladásról  

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus  

negyedévente,  

illetve tanév 

végén  

megfigyelés  

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, fejlesztő  

pedagógus, 

gyógypedagógus  

folyamatos, 

illetve tanév 

vége  

tanulmányi eredmények 

elemezése (dokumentumelemzés)  

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, fejlesztő 

pedagógus, 

gyógypedagógus  

tanév vége  

beszélgetés (gyerekkel, szülővel)  
tanító, szaktanár, 

osztályfőnök  
tanév vége  

  

Az iskolai nevelő-oktató munkában a tanulási zavar vagy a tanulási nehézség 

magatartászavarral és a szociális hátránnyal gyakran együtt jelentkezik, egymással szoros 

kölcsönhatásban van.  

  

A tanulási nehézség vagy a tanulási zavar oka lehet születési, fejlődési rendellenesség 

illetve fogyatékosság vagy kisgyermekkori betegség.  

  

Ez megmutatkozik a következőkben:  

• az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjén (hibás ejtés, szegényes szókincs, a 

szövegemlékezet fejletlensége).  

• olvasás-írás és a számolás zavara  

• mozgáskoordináció zavara  

• kialakulatlan testséma, tér- és irányérzékelési bizonytalanság  

• ritmusérzék fejletlensége  

• a vizuális elemző- és megfigyelőképesség gyengesége  

• a tartós figyelem hiánya  
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Az iskolai tanulási kudarcok hatására a gyermekben olyan pszichés tünetek alakulnak ki, 

(érzelmi labilitás, szorongás, önbizalom hiánya, hiperaktivitás stb.) amelyek kedvezőtlen 

magatartási megnyilvánulásokat eredményeznek.  

  

Ehhez társulnak olyan szociális kapcsolati zavarok, mint például a nem megfelelő anya- 

gyermek kapcsolat, az ingerszegény környezet, az elhanyagolt családi háttér stb.  

  

Tapasztalataink alapján ezek a gyermekek a normál iskolai körülmények között, nagyobb 

létszámú osztályban, a megszokott módszerekkel nem képesek a tanulásban előrehaladni, 

fejlődni.  

  

Az egyes képességek terén jelentkező elmaradás, lassúbb fejlődés rendszerint más 

pszichikus folyamatokkal is kapcsolatos. Például a felidézés nehézségei többnyire az észlelés 

és a megfigyelés folyamatainak elégtelenségeivel is összefüggenek, ezért elképzelhetetlen egy- 

egy képesség elszigetelt fejlesztése. Mindig a különböző intellektuális és érzelmi tényező 

együttes feltárására és fejlesztésére törekszünk.  

  

Az érdeklődés a megismerő tevékenység belső motívuma. A képesség fejlődésének a belső 

aktivitás a legfontosabb indítéka, amely a tanulást, a valóság megismerését örömteli, szívesen 

vállalt tevékenységgé teszi. Lényeges, hogy a gyermeknek sikerélményt nyújtson a feladatok 

megoldása, hiszen ez növeli az érdeklődését, fokozza az erőfeszítést.  

  

Az egyéni fejlődés szempontjából döntő fontosságú a szocializációs képességek, a társas 

kapcsolatok kialakítása. A tanulási zavar vagy nehézség társas beilleszkedési zavarral is 

párosulhat. Jobb intellektuális teljesítmény erősebb szociális kontaktussal járhat együtt.  

  

Az értékelő-minősítő viszonyt fel kell váltani a megértő-okkereső beállítottságnak. A 

tünetek megváltoztatására, illetve kiküszöbölésére irányuló alkalmi, gyors beavatkozások nem 

oldják meg a személyiségzavart, nem eredményeznek hosszabb távon is ható belső pszichikus 

változást a gyermeknél. A zavar igazi korrekciójáról csak akkor beszélhetünk, ha az okok 

ismeretében a tanuló mindennapi életfeltételei, tevékenysége folyamatában törekszünk a 

pszichikus folyamatok befolyásolására. Fontos tényező tehát a tevékenységek feltérképezése, 

megfelelő környezet biztosítása, a megfelelő eszközök használata.  

  

A tanulási kudarc komplex jelenség, ezért a leküzdésére irányuló tevékenységnek is 

sokoldalúnak kell lennie. A fejlesztő osztályok tanulóiban - még a felsőbb évfolyamokon is - 

nagyon erős az osztályfőnökükhöz és a többi tanárhoz való személyes kötődés. Igénylik a 

mindennapi együttlétet, a gondok rendszeres megbeszélését. Az így kialakított oldott légkör 

feltétele a sikeres munkavégzésnek. Gyakran az otthoni környezet nevelési hiányosságait is az 

iskolában kell pótolni. A szülők nagy része nem motivált arra, hogy gyermekét a tanulásban 

segítse, de még arra sem, hogy teljesítményét értékelje. Ezért kiemelt helyen kell foglalkozni a 

helyes tanulási szokások és képességek kialakításával, a helyes önértékeléssel.  

  

Alkalmazott pedagógiai módszereink, elveink a fejlesztő tevékenységben  
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• A tananyagot a minimumra csökkentettük, és főként az elsajátítás módjában, 

tempójában igyekszünk a tanulók egyéniségéhez alkalmazkodni.  

• A fejlesztő pedagógusok meghatározott órarend szerint emelik ki a tanulókat az 

órákról, szabadidős tevékenységekről, és a fejlesztő foglalkozások keretében 

változatos módszerekkel fejlesztik a tanulók személyiségét és tárgyi tudását.    

• A nyelvi-kommunikációs készségek fejlesztését minden tanár feladatának tekinti. 

Fokozottan figyelünk arra, hogy a diák – a családi kommunikációs kapcsolat 

hiányából adódóan is – vagy egyáltalán nem érti a tankönyv szövegét, vagy 

egyszerre csak egy utasítás végrehajtására képes.  

• Új tantárgy belépésekor megismertetjük tanulóinkkal a munkaeszközöket, 

szakkifejezéseket. A szaknyelv gyakorlása, tanulása beépül a mindennapi 

munkába.   

• Az elméleti anyag súlypontozásával, gyakorlásával juttatjuk el a tanulókat az 

ismeretek alkalmazásszintű elsajátítására. Ehhez nélkülözhetetlen a vázlatkészítés, 

és annak megtanulása.  

• Az átlagosnál több időt fordítunk a gyakorlásra, ismétlésre.  

• Az olvasási nehézségek miatt a gyerekek nagy része auditív módon képes csak az 

ismeretek befogadására, ezért a szemléltető eszközök használatát a vizuális 

képességek szempontjából is fontosnak tartjuk.  

• Az írási, olvasási és számolási nehézségekkel küzdő gyermekek tanításakor és 

teljesítményértékelésekor speciális pedagógiai módszereket alkalmazunk.  

• A videóra, hanglemezre, magnószalagra, vagy kazettára felvett anyagok a csökkent 

olvasási igényt is pótolják, kiegészítik a tanári közlést. Munkánkat 

megkönnyítették az írásvetítőkhöz készült fóliák, az előre elkészített feladatsorok, 

megoldási kulcsok.  

• Jelentősen növelik munkánk hatékonyságát a játékok, amelyek egy része mozgásos 

tevékenység. Beépülnek az órai munkába, csökkentik a fáradság érzését, fejlesztik 

a tanulók mozgáskoordinációját, térérzékelését.  

• Az egyes osztályok közötti átjárhatóságot az azonos értékelési rendszer biztosítja. 

A felmérő feladatait az osztály szintjéhez alkalmazkodva állítjuk össze. Az 

értékelés azonban azonos norma szerint történik. Az értékelésbe beleszámítjuk a 

választható szorgalmi feladatokat, amelyek többnyire valamilyen alapkészség 

gyakorlását segítik. A tanulók aktivitása szintén beleszámít az értékelésbe.  

  

Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő további programelemek  

  

A gyerekek túlnyomó többségének továbbtanulási esélye, műveltségük várható szintje az 

általános iskolából kilépve attól függ, hogy a gyermek milyen fejlettségi szinten kezdi meg 

tanulmányait az első évfolyamon, és a továbbiakban milyen képességekkel, készségekkel, 

jártasságokkal rendelkezik a tanuláshoz és egyéb ismeretszerzéshez. Ezt legoptimálisabban a 

kisiskolás korban lehet kialakítani (képességfejlesztés).   

  

Kiemelt területek:  
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1. anyanyelvi (dyslexia, dysgrafia)  

2. matematikai (dyscalculia)  

A tanulók képességeinek nehézségei összefügghetnek a különböző értelmi és személyiségi 

folyamatok problémáival is.  

  

Célkitűzések  Feladatok  Kritériumok  

Dysgrafia, dyslexia esetén:  

Az írás, olvasás 

elsajátításának, tanulási 

zavarainak csökkentése, ha 

lehet megszüntetése. Az 

elmaradások mielőbbi 

felismerése, korrigálása.  

Súlyosabb esetekben 
speciális szakemberhez kell 

juttatni a gyerekeket  

(pszichológus, logopédus, 

szakorvos, a szakértői  

bizottság szakemberei stb.)  

Diagnosztizálás, okok feltárása 

(logopédus, pszichológus).  

Dysgrafia, dyslexia korrekciója: 

A fejlesztő pedagógus terápiás 

foglalkozásai, mozgásfejlesztés – 

finommotoros, nagymozgások 

erősítése,  

írástechnikai gyakorlatok 

(betűelemek, rajzok stb.), 

betűkapcsolási gyakorlatok, 

térbeli tájékozódás, 

kommunikációs képesség 

fejlesztése, korrekciója.  

A gyerekek legyenek 

tisztában problémáikkal.  

Fogadják el az erre irányuló 

javítást, segítséget  

Működjenek együtt 

mindenkori segítőjükkel, 

tanáraikkal, szakemberrel.  

Legyen az osztályközösség 

és a család megértő, 

elfogadó, segítő.  

  

Célkitűzések  Feladatok  Kritériumok  

 Logopédiai foglalkozások: 

artikulációs gyakorlatok, 

akusztikus gyakorlatok (utánzás, 

térbeli tájékozódás),  

összeolvasás,  olvasástechnika  

fejlesztése, intonáció, 

képzeletfejlesztés, 

szövegértés 

fejlesztése.  
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Dyscalculia esetén:  

A nehézségeket előidéző 

okok enyhítése,  

megszüntetése.  

A tünet intenzitásának 

csökkentése.  

A lemaradás korrigálása.  

Legyen képes a gyermek a 

matematikai gondolkodás  

elsajátítására korosztályának 

megfelelően.  

Diagnosztizálás, a legrövidebb 
időn belül a korrekció  

megkezdése. Fejlesztő  

pedagógus, pszichológus:  

korrigáló korrepetálás egyéni 

foglalkozással (méret,  

mennyiség, számfogalom 

kialakítása),  

logikus gondolkodás fejlesztése 

(következtetések, ok–okozat stb.),  

a sikertelenség, a kudarcélmény 

minimálisra csökkentése,  

az értéshez szükséges szókincs 

biztosítása,  

megértés gyakoroltatása  

(elemzés, összehasonlítás), 

figyelem korrekciója  

(memóriafejlesztés), önkontroll 

fejlesztése, kialakítása 

(önértékelés).  

A tanuló legyen partnere 

segítőinek.  

Gyakorlásaival önállóan is 

próbálkozzon problémája 

megoldásával.  

Legyen tisztában 

lehetőségeivel és 

képességeivel.  

Vállalja a „küzdést”.  

    

8. TEHETSÉGGONDOZÁS  
  

A tehetség- és a képességek kibontakoztatása szempontjából elsődleges, hogy tanulóink 

versenyképes, használható, gyakorlatias tudásra tegyenek szert. Mindehhez szükséges az 

egyéniség, személyiség erőteljesebb fejlesztése. A magasabb szintű gondolkodási képességek 

erősítése, a természeti és gazdasági jelenségek értelmezése, a probléma megoldási technikák 

megismertetése, igazi műveltségélményhez juttatás.  

Tehetségen azt a velünk született, adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés 

által kibontakoztatott képességeket értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos, vagy 

több területén az átlagosat túlhaladó teljesítményt tud létrehozni.  

A tehetség jellemzői: átlagosnál magasabb intelligencia, magas fokú kreativitás, a 

következtetés képessége, önálló útkeresés, szorgalom és kitartás, előítéletektől való mentesség, 

bizonytalanság tolerálása, becsvágy, kockázatvállalás, divergens gondolkodás, folyamatos 

kommunikáció.  

  

A tehetség kibontakoztatását serkenti:   

• a megfelelő légkör megteremtése,   

• a motiváció, a pedagógus ösztönző attitűdje,   

• a bizalom,   

• a megfelelő szervezeti strukturáltság,   

• a játékosság.  

  

A tehetség kibontakoztatását gátolja:   
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• a kreativitás lebecsülése,   

• a túlzott fegyelem,   

• a teljesítménykényszer.  

  

A tehetséggondozás az iskolai oktatás egyik lényegi kérdése. Erre kötelez minket a 

világban elszórtan élő magyar származású tudósok öröksége is.  

  

Legfontosabb feladatunk idejében felfedezni a gyermekek speciális képességeit, s 

készségeiket az adott iskolatípus adta maximális szintig fejleszteni. Ehhez pedagógusaink 

rendelkezzenek megfelelő pedagógiai-pszichológiai ismeretekkel  

  

Forrásaink:  

• óvodai vélemények  

• egyéb jelzések (zene, sport stb.)   

• pedagógusok megfigyelései  

• szülők, környezet véleménye  

  

Módszerek:  

• óvodai látogatás     

• iskolán kívüli elfoglaltságok megismerése  

• kötetlen beszélgetések (szülők, edzők stb.)   

• pedagógus (osztályfőnök, szaktanár) céltudatos munkája  

• adatgyűjtés  
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A tehetséget fel kell fedezni, alakítani, fejleszteni, ösztönözni kell. Ez a környezet, s ezen 

belül ez az iskola feladata. Ehhez azonban ismernünk kell a tehetség megnyilvánulási formáit:  

1. tudományos tehetség  

2. vezetői tehetség  

3. pszichomotoros tehetség  

4. művészi tehetség  

  

Tudjuk, hogy idejekorán, a szükséges valószínűsséggel bármely társadalmi rétegben 

született gyermekről megállapíthatjuk a vele született vagy tanult tehetséget. Az 

esélyegyenlőség csak abban az esetben valósulhat meg, ha a kedvezőtlen helyzetben élő, jó 

adottságokkal rendelkező gyermekek minél hamarabb hozzájuthatnak adottságaik, képességeik 

kifejlesztésének a lehetőségeihez. A speciálisan szervezett, céltudatos munkával, speciális 

gondozással és feltételekkel a kiemelkedő képességek fejleszthetők. Ahányféle emberi adottság 

és képesség van, annyi fejleszthető tehetséggé, s szinte ahány ember, annyi tehetséges ember is 

van. A felismert tehetség neveléséhez világosan megfogalmazott célra, mindenre kiterjedő 

nevelési koncepcióra és következetes, szorgalmas munkára van szükség.  

  

A tehetséggondozás szervezeti formái  

  

• A tanítási órán differenciált feladatok biztosítása. Csoportbontásnál fontos a 

viszonylagos homogenitás, hogy a tehetséges gyermekek a velük versenyképes 

kortárstanulókkal ismételten összemérhessék képességeiket, erejüket. 

Megvalósulhat a tantervdúsítás, tananyag gazdagítás. Egyes anyagrészekkel 

elmélyültebben foglalkozhatnak, gazdagíthatják a követelményrendszert, projektet 

készíthetnek, gyűjtő- és kutatómunkát végezhetnek.   

• Emelt óraszámú tantárgyak tanítása  

• Szakkörök, klubok  

• Második idegen nyelv  

• Pályázatok  

• Képzőművészeti kiállítások  

• Versenyekre felkészítés (iskolai, kerületi, budapesti, országos)  

• Vetélkedők  

• Középiskolai előkészítők  

• Szaktáborok, sporttáborok, vándortáborok, nyelvi táborok, erdei iskolák  
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Célok  Feladatok  Kritériumok  

Célunk a felismert tehetség 

fejlesztése, ösztönzése, 

kibontakoztatása az 

önmegvalósítás jegyében.  

A  szükséges  szakmai 

támogatás  biztosítása, 

melynek eszközei:  

• tanórai 

 csoportbontás,  

differenciálás;  

• érdeklődés alapján 
szerveződő szakkörök,  

klubok;  

• tagozatos, speciális 
tantervű osztályok  

létrehozása;  

tantervdúsítás;  

• tanulmányi versenyekre  

való felkészítés;  

• középiskolai előkészítő 

tanfolyamok;  

• táborok, erdei iskola.   

A szakkörök és klubok 

sikeres működése.  

  

Tanulmányi versenyeken 

való sikeres részvétel.  

  

Sikeres  felvételi 

 vizsgák 

(továbbtanulás).  

  

Közösségi produkciókban 

való sikeres szereplés.  

  

Egyéni produktumok, 

publikációk, műalkotások 

létrehozása.  

  

Kiegyensúlyozott, elégedett, 

sikeres gyerekek  

Célunk  az 

 esélyegyenlőség 

biztosítása  valamennyi 

tehetséges  gyermek 

 számára társadalmi 

 hovatartozástól 

függetlenül.  

Meg kell próbálnunk 

kompenzálni a családi és 

anyagi háttér hiányosságait. 

Pályázatok útján biztosítanunk 

kell a szükséges anyagi, tárgyi 

feltételeket azon tehetséges 

tanulók részére, akik rossz 

anyagi körülmények között 

élnek.  

Hozzáférhetővé kell tennünk 

számukra a különböző 

Táborozási hozzájárulások  

elnyerése, a kerületi 

önkormányzati stb. 

pályázatok felhasználásával.  

  

  

Célok   Feladatok   Kritériumok   

a tehetséges  Iskolánk célja  

tanulók korai felismerése,   hogy  

minél hamarabb elkezdhessük  

fejlesztésüket.   

Látogatás az óvodában, illetve  

óvónők  látogatása  az  az  

az  iskolában,  óvónők  

véleményének kikérése.   

Osztályfőnökök, szaktanárok  

megfigyelései,  céltudatos  

adatgyűjtés.   

Iskolán kívüli elfoglaltságok  

megismerés e  beszélgetés  a  

edzőkkel,  szülőkkel,  

tanárokkal.   

A  való  partnerekkel  

permanens kapcsolattartás.   
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szakkönyveket, folyóiratokat, 

feladatgyűjteményeket.  

Célunk, hogy a tanulók vállalják 

tehetségüket és használják fel az 

érvényesülésükhöz.  

Feladatunk a lehetséges helyes 

utak, lehetőségek minél tágabb 

körét bemutatni.  

A tanulók találják meg a  

tehetség 

gyümölcsöztetésének 

módját.  

Tudjuk, hogy a 

tehetséggondozás csak a család 

támogatása mellett lehetséges, 

ezért célunk a családdal való 

együttműködés.  

A családnak tudtára kell adni a 

felismert tehetséget, a 

fejlesztés lehetőségét, 

formáját, helyét.  

Folyamatosan informálni kell 

az aktuális helyzetről, az elért 

(rész) eredményekről, 

sikerekről, kudarcokról.  

A család lehetőségeihez 

mérten támogassa mind 

anyagilag, mind erkölcsileg 

a gyermek fejlesztését.   

  

  

    

8.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység  
  

A Vörösmarty Mihály Iskolában hagyomány a tehetségekkel való foglalkozás. A tagozatos 

osztályok az azonos érdeklődésű tanulók eredményes tanításának színterei. Iskolánkban 1957 

óta működik ének-zene tagozat. Jelenleg ezen kívül még angol-német, mozgásművészeti, 

poétika és kommunikációs osztály működik. A tehetséggondozás fő színtere a tanóra. Az egyéni 

foglalkoztatásra az osztálykeret nem alkalmas, ezért biztosítjuk a csoportbontásokat, a tanórán 

kívüli foglalkozásokat.  

A csoportokat ének-zenéből, nyelvből tudásszint szerint, a többi tantárgyból vegyesen 

alakítjuk. A csoportok átjárhatók, változtathatók.  

A tehetségfejlesztés jó műhelye a versenyeztetés. Versenyrendszerünk a Vörösmarty Nap 

házi versenyeivel indul, itt zajlanak a zenei, nyelvi, irodalmi versenyek házi fordulói. Az 

országos versenyekre tantárgyi szakkörökön, illetve egyéni foglalkozásokon készülnek a 

diákok.  

  

1) A tehetséggondozás rendszere  

• Tehetségesek kiválasztása, felvétele  

• Játékos foglalkozások óvodásoknak („Csipegető”)  

• Alapvető zenei, anyanyelvi képességek felmérése a hatévesek körében  
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• Előkészítő szakkörök a nyolcadik osztályos tanulóknak  

• Szóbeli felvételi vizsga ének-zene, angol/német, poétika/ kommunikáció 

tantárgyakból   

  

2) Felkészítés az érettségire  

Bizonyos tárgyakból próba érettségiket tartunk a vizsgahelyzet szimulálására, a drukk 

legyőzésére. Matematikából, magyarból, történelemből és angolból 3 órás – próbadolgozatok 

íratása, értékelése.  

  

3) Felkészítés a továbbtanulásra  

A 8. osztályos tanulóknak matematikából és magyarból felvételi előkészítőt szervezünk. A 

középiskolai intézmények nyílt napjain való részvétel lehetőségét biztosítjuk.  

A 11. és a 12. évfolyamon minden tanuló választhat a továbbtanulási irányának megfelelő 

tantárgyakból, erre emelt óraszámban keretet biztosítunk. A fakultációs órák száma 

tantárgyanként 2 óra.  

Felvételi előkészítőket szervezünk igény szerint.  

A felsőoktatási intézmények nyílt napjain való részvétel lehetőségét biztosítjuk.  

  

4) Osztályozó vizsgák rendszere Három vizsgaidőszakot jelöltünk meg: 

november, január, május.   

  

5) Speciális tehetséggondozás  

A képzés során különös hangsúlyt kap az ismeretek többszintű nyújtása. Célunk, hogy a 

legkülönbözőbb képességű tanulók különböző szinteken kibontakoztathassák képességüket. 

Nemcsak az “elit”- képzés a célunk, hanem az átlagos képességű tanulók optimális felkészítése. 

A különböző szinteket nem képzeljük el mereven, ezek átjárhatóak. A különböző szintek 

egymásra épülését szemlélteti a következő ábra a zene és az idegen nyelv vonatkozásában.  

  

E két tantárgynak a szemléltethetőség kedvéért megkülönböztetünk hat szintet.  
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kombinált programok (utazások)  

   

bemutatók, táborok tanfolyam,  

  

  

   

 zenei képzés  nyelvi képzés  

  

8.1.1. Zenei képzés  

  

A zenei képzés első szintje a tantervi követelmények szintje.  

Természetszerűleg ezen a szinten minden gyermek zenei képzésben részesül. Erre az 

általános képzésre épül a tagozatos tananyag. Ebben a tanulók 50%-a vesz részt, az általános 

iskola első osztályától a középiskola negyedik osztályáig. (Ilyen jellegű speciális képzés az 

országban néhány helyen folyik.)  

Korszakonként változik a családi ház elvárása, ezért most nem jelentkezik nagymértékben 

a szülők zenei igénye. Perspektivikusan törvényszerű azonban, hogy felerősödik az összes 

humán és a zene iránti igény is. A speciális szintre épül az énekkari képzés.  

Négy kórussal foglalkoznak tanáraink jelenleg: az alsós, a felsős, a gimnáziumi leány- és 

vegyes karokkal. Az énekkarok fellépési lehetőségére rendszeresen szervezett programjaink 

vannak. Pl. a Vörösmarty-napon való szereplés, a különböző felekezetek templomaiban tartott 

karácsonyi koncertek, ünnepségek, fellépések nemzeti ünnepek alkalmából. Ezeken a 

műsorokon az összes tanulónak biztosítjuk a szereplési lehetőséget. Az énekkarosok szűkebb 

köre vesz részt a fővárosi, országos és nemzetközi versenyeken, exkluzív bemutatókon.  

A rádiófelvételen való részvétel még szűkebb körre korlátozódik.  

A “piramis tetején” tanulóinknak viszonylag szűk köre vehet részt. Ezek az ún. kombinált 

programok, amikor a külföldi utazással egybekötött fellépésekre kerül sor..  

  

Kötelezően választható tárgyak  

Utazások, versenyek  

kötelezően választható 

tárgyak 

Utazások, 

versenyek, 

nyelvvizsga  

táborok, műsorok    

  40%  

50%  

speciális ké 

énekkar, 

  

levelezés 

pzés  

100% általános ké 
pzés  

30 %   

10 %   

20 %   
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A legkiválóbb tehetségek a 11. évfolyamtól egyéni hangképzésben, zeneelméleti 

képzésben részesülhetnek.   

Ez a szint tehát a felvételi előkészítés foka.  

    

8.1.2. Az idegen nyelvi tehetséggondozás  

  

A piramis a nyelvi képzésnél is felépíthető. A tanterv szerinti nyelvi képzés egy nyelvvel 

és 4. évfolyamon indul. Ez az általános nyelvi képzés iskolánkban a zenetagozatos osztályokra 

vonatkozik. Magasabb szintű képzést jelent a nyelvi tagozatban, a magasabb óraszámban és 

bontott csoportban 1. évfolyamtól megvalósított angol-német nyelvtanítás.  

  

Első három osztályban nyelvi előkészítőként jelentkezik, negyedik évfolyamtól indul a 

tagozatos képzés 13. osztályig.   

  

Negyedik, hatodik és nyolcadik osztályban év végi írásbeli, szóbeli vizsgarendszert 

működtetünk. Kilencedik évfolyamon két NYEK- es osztály indul, mely középfokú 

nyelvvizsgával kell, hogy záródjon (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet).  

  

Természetesen a legmagasabb szintű programot itt is az utazás jelenti, ahol nyelvi 

környezetben, német anyanyelvű idegenvezető társaságában, az intézményes oktatástól 

legtávolabb van módjuk tanulóinknak a megszerzett ismeretek alkalmazás szintjén történő 

gyakorlására. Legtehetségesebb diákjainak másik lehetősége a felsőfokú nyelvvizsga 

megszerzése.  

  

8.1.3. Anyanyelvi tehetséggondozás  

  

• Igényes, magas szintű magyar nyelv és irodalomoktatás – az átlagosnál magasabb 

követelményrendszer   

• A tanulók nagy részét érintő háziversenyek szervezése pl.: házi Vörösmarty 

szavalóverseny, próza és versíró pályázat  

• Kerületi, budapesti szavaló, prózamondó, helyesírási, komplex anyanyelvi 

versenyen indítjuk tehetséges tanulóinkat.  

• Budapesti, határon túli szavalóverseny megrendezése: „Hazafias költészet a 

magyar irodalomban” címmel.  

• Színjátszó szakkör több korosztálynak.  

• Kerületi  és  más  rendezvényeken  szereplési  lehetőség 

 biztosítása  a legtehetségesebbeknek.  

  

8.1.4. Tehetséggondozás a természettudományos tárgyak területén  

  

• Magas szintű szaktárgyi oktatás.  

• Szakkörök az érdeklődő tanulóknak (matematika, csillagászat, „zöld-ülés”,  

• túraszakkör)  
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• A tanulók nagy százalékának bevonás az ÖKO – programokba.  

• Előadások, kirándulások szervezése (Meteorológiai Intézet, Csillagvizsgáló, Paksi 

Atomerőmű). • Matematika, környezetismeret, fizika, földrajz és biológia 

tantárgyakból házi versenyek. • OKTV szervezése. • Kerületi, budapesti, országos 

versenyekre történő egyéni felkészítés.  

  

Az alulteljesítő tehetséges tanulók számára biztosítja az intézmény egyidejűleg a 

tehetségfejlesztést és felzárkóztatást.  

    

8.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program  
  

Noha iskolánk profilja a tehetséggondozás, ugyanolyan elkötelezettséggel karoljuk fel a 

lemaradókat is. A zene, a mozgásnevelés (néptánc, művészi torna) személyiségfejlesztő hatásán 

túl, a fejlesztő pedagógia minél teljesebb eszközrendszerével segítjük a tanulási nehézséggel 

küzdő tanulóinkat.  

  

Jellemző problémák: figyelemzavar, magatartás probléma, olvasási nehézségek, finom 

motorika zavara, szóbeli kifejező készség zavara, írási-olvasási és számolási nehézségek, 

beszédhiba, szorongás, általános tanulási nehézségek.  

  

Feladat:   

1. A problémás tanulók kiszűrése: bemenetmérés (DIFER) és a tanórán jelentkező 

jelzésértékű tünetek alapján.  

2. A gyermekek irányítása a pedagógiai szakszolgálat megfelelő szintjeihez (Nevelési 

Tanácsadó)  

3. A diagnózis alapján egyéni fejlesztési tervek készítése, amely a fejlesztő 

foglalkozások irányát jelölik ki.  

  

Az egyéni fejlesztés iskolai megvalósításának módja: a fejlesztő pedagógia A 

terápiát fejlesztő pedagógus végzi. folyamatosan együttműködve a szaktanárral.  

Fejlesztő munkánkban együttműködünk a XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadóval  

  

A gyerekek fejlesztő pedagógiai ellátása az órai differenciálással karöltve történik.  

  

Formája: A fejlesztés kiscsoportos, illetve egyéni formában történik. Meghatározott 

időben heti 2-3 alkalommal egyéni foglalkozásban részesülnek a rászoruló tanulók. A tanuló 

időbeosztásától, órarendjétől és a kezelendő probléma súlyától függ a foglalkozások időtartama, 

rendszeressége és szervezési módja.  

  

Cél:   

A probléma mielőbbi körülhatárolása, a gyermek eljuttatása lehetőségei szerinti 

legmagasabb szintre.  
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7. és 8. évfolyamon már ne legyen olvasási és súlyos helyesírási gonddal küszködő 

gyermek.  

  

Az érintett gyerekek köre: A pedagógiai szakszolgálatok által véleményezett 

részképesség gyengeséggel küzdő tanulók: (2011. évi Köznevelési Törvény 47.§ (8) bekezdése 

ételmében)  

  

Az iskola karöltve a fejlesztő pedagógussal nyomon követi a fejlesztő munkát és biztosítja, 

hogy időben megtörténjenek a kontroll vizsgálatok.  

A fejlesztő pedagógus az év végi osztályozó értekezleten tájékoztatja a nevelőtestületet a 

fejlesztés eredményeiről, valamint tájékoztatja a szülőket gyermekük éves munkájáról.  

  

Azok a tanulási kudarcnak kitett tanulók, akik nem részesülnek fejlesztő pedagógus 

támogatásában, részt vesznek az iskola felzárkóztatást segítő programjában az alábbiak szerint:  

• Az első évben több alkalommal osztályfőnöki órán és a tanítási órákon 

foglalkozunk a tanulási módszerekkel, hogy minél hatékonyabban alkalmazzák 

azokat tanulóink.  

• A tanulási kudarc legfontosabb oka a „tanulni tudás” hiánya vagy hiányos volta. A 

nem megfelelő vagy nem célszerű formában tanuló diákokkal és szüleikkel az év 

elején konzultál az osztályfőnök vagy az érintett pedagógusok. A sikeres 

együttműködés érdekében minden körülmények között felhívjuk a szülő figyelmét 

a problémára.  

• A felzárkóztatás formája a korrepetálás. Célja az alapképességek fejlesztése és a 

tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. Ezeket a foglalkozásokat az 

igazgató által megbízott pedagógus tartja, vagy – a pedagógusok munkaköri 

kötelezettségeként – tanórán kívüli tevékenységi formában is végezhető.  

• differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények  

  

A tanulási esélyegyenlőség biztosításának elvei  

  

Minden tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a számára megfelelő oktatásban 

részesüljön. Ennek érvényesítéséhez a következő elvek szerint kell biztosítani a nevelő-oktató 

munkát:  

• Az osztályfőnöki órán és a tanítási órákon foglalkozunk a tanulási módszerekkel.  

• A nem megfelelő vagy nem célszerű formában tanuló diákokkal és szüleikkel év 

elején konzultál az osztályfőnök vagy az érintett pedagógus és felhívja a szülők 

figyelmét a problémára.  

• A felzárkóztatás legfontosabb formája a korrepetálás. Célja az alapkészségek 

fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. Ezeket a 

foglalkozásokat az igazgató által megbízott pedagógus tartja tanórán kívüli 

tevékenységi formában.  

• Differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények és ellenőrzési értékelési 

eljárások alkalmazása  
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8.3. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 
tevékenység  

  

Tanítványaink döntő többsége a jól szocializált társadalmi rétegek gyermekeiből 

származik, így kevés esetben találkozunk beilleszkedési és magatartási nehézségeket felmutató 

diákokkal. Ugyanakkor látjuk azt, hogy az elmúlt években ezeknek a diákoknak a számaránya 

a mi iskolánkban is jelentős módon emelkedik, e változás a társadalomban végbemenő 

folyamatok egyenes következménye.  

  

A leggyakoribb rendellenességek:  

  

• személyiségfejlődési zavarok o önismereti, 

önelfogadási, önértékelési problémák,  

o hospitalizáltság, regresszió, neurózis, magányérzés, szorongás, agresszió 

o hiperaktivitás o magatartászavar  

    

• a szocializáció nehezítettsége o az anya-gyermek 

kapcsolat zavara, oltalomhiány  

o az apa-gyermek kapcsolat zavara, az apa normatív funkciójának kiesése 

o a mintakövetés, utánzás, azonosulás akadályozottsága o a belső 

kontroll kiépítésének elmaradása o a magatartásszabályozók hiánya, 

fejletlensége o értékrend hiánya, labilitása, o a viselkedési szabályok 

nehéz elsajátítása  

o a lelki egészség kialakítását és fenntartását segítő erkölcsi normák o 

ismeretlensége, inaktív volta  

  

• az értelmes életvitel tudatosításának hiánya o a 

kommunikációs és beilleszkedési zavarok o a 

társkapcsolat terén o a társas érzelmek terén o a társas 

viselkedésben  

o a mentális egészségkárosító és veszélyeztető tényezőkkel szembeni 

védtelenség  

o tájékozatlanság, gyakorlatlanság az illem és etikett terén  

  

Ezért a beilleszkedési és magatartási nehézségeket mutató tanítványokhoz sohasem 

haraggal, hanem inkább figyelemmel fordulunk. Biztosítanunk kell számukra a kapaszkodót, 

hogy családi, szociális problémákban, esetleg már a személyiség nem megfelelő fejlettségében, 

a családi és létbizonytalanságban rejlő gondok megoldási útján megindulhassanak. Ehhez az 

iskola minden pedagógusának érzékeny odafigyelésére, előítélet-mentes pedagógusi 

személyiségére szükség van, mindenekelőtt azonban az osztályfőnökök kötelessége a 
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problémákkal küzdő személyiség felismerése, az osztályban tanító pedagógusok diszkrét 

informálása. Nem mellőzhető a felismert esetekben a problémák négyszemközti megbeszélése, 

az elvárások és a pedagógusi tanácsok világos megfogalmazása. Feltétlenül igénybe vesszük 

ezekben az esetekben a pedagógiai munkánkat segítő iskolapszichológus és iskolai védőnő 

szakmai segítségét, valamint – szükség esetén – az ifjúságvédelmi felelős tanár szakmai 

támogatását. Azokban az esetekben, ahol tanítványunk szociális létbizonytalanságban van, 

kérni kell az illetékes önkormányzat segítségét.  

  

8.4. Gyermek- és ifjúságvédelem  
  

Iskolánk a Havanna lakótelep és a kertváros között helyezkedik el, így tanulóink szociális 

háttere hosszú évek óta nagyon heterogén. A vegyes összetétel megnyilvánul mind a családok 

anyagi helyzetében, mind a gyerekek érzelmi-értelmi indíttatásában.  

Gyermekvédelmi helyzetünket ez nagymértékben meghatározza.  

Tanulóink 16%-a csonka családban nő föl, s a szülők 13%-a munkanélküli, így a családok 

anyagilag is nehéz helyzetben vannak. Diákjaink 11%-a halmozottan hátrányos helyzetű.  

Gyermekvédelmi nyilvántartásba vett tanulóink létszáma folyamatosan változik, általában 

emelkedik, ezért különösen nagy hangsúlyt helyezünk a prevencióra.  

    

Prevenció  

  

I. Órakeretben  

  

Osztályfőnöki órán:  

A tanulók érezzenek igényt saját személyiségük megismerésére és fejlesztésére. Legyenek 

képesek egymás megértésére és elfogadására, értékeljék az örök emberi tulajdonságokat. 

Ismerjék meg az alapvető emberi jogokat.  

Ismerjék testük felépítését, az egészséges működés feltételeit.  

Képesek legyenek ellenállni a szervezetet károsító élvezeteknek. Ismerjék meg, hogy 

hogyan lehet leszokni a káros szenvedélyekről önsegítő módon, és milyen segítséget 

igényelhetnek a különböző intézményektől.  

  

Érezzenek felelősséget az egyéni és társadalmi jövőért. Főbb témáink a következők:  

• életmódfelmérés  

• szociometriai felmérés  

• életvitel  

• társas kapcsolatok  

• konfliktusok az emberi kapcsolatokban  

• az egészséget támadó környezet  

• káros szokások, élvezeti szerek, egészségrombolás  

• stressz-oldás egészséges módjai stb.  

• az én harmóniája  
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• DADA-program  

  

II. Tanórán kívül  

  

1) Délutáni iskolai foglalkozások  

A gyermekek életkorának megfelelő ellátási kötelezettség keretében gondoskodunk 

azokról a gyerekekről, akikről szüleik munkavégzésük vagy egyéb ok miatt gondoskodni nem 

tudnak a délutáni órákban.  

A tanulmányi nehézségekkel küzdő gyerekek szüleit meggyőzzük a napközi otthon 

fontosságáról, jelentőségéről.  

  

2) Diákönkormányzat programjai  

Iskolánk diákjai gondoskodnak hétköznap és hétvégén a szabadidő hasznos eltöltéséről 

különböző programok megszervezésével, mint például:  

• iskolai és társadalmi ünnepek, megemlékezések;  

• dohányzás káros hatásai, Egészséges életmód címmel rajzverseny és kiállítás; • 

 kiállítások megtekintése;  

• túrák szervezése.  

  

2) Gyermekvédelmi felelős koordinációs munkája  

Az intézmény azonosítja a lemorzsolódás kockázatának kitett tanulókat és egyéni 

segítséget nyújt számukra, lehetőség szerint a család bevonásával.  

A pedagógusok a tanórákon és az iskola egyéb foglalkozásain folyamatosan megfigyelik a 

kudarcokkal küzdő tanulókat, erősségeikre, érdeklődésükre alapozva juttatják őket 

sikerélményhez. Az eredmények fokozatos javulása növeli önbecsülésüket. A pedagógus 

dicsérete is fontos a teljesítmény növekedése szempontjából.  

  

A tantestület ismeri a gyermekvédelmi törvény 2012. évi júliusi módosítását, amely 

megjelent a Magyar Közlöny 2012/98. (VII.23.) http://magyarkozlony.hu/pdf/13606 

dokumentumban.  

Szükség esetén ennek értelmében intézkedik.  

  

Iskolánk a saját hatáskörébe az alábbi feladatok segítségével igyekszik kezelni a szociális 

hátrányos körülmények között élő tanulók problémáit.  

  

• Szociometriai felméréseket készítünk a tanulók valódi körülményeiről a 

személyiségi jogok messzemenő figyelembevételével.   

• A rossz anyagi helyzetben levő tanulók, a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű diákok segítésének formái: o ingyenes tankönyvellátás biztosítása a 

jogszabályok által meghatározott módon,  

o tankönyv-vásárlási támogatás biztosítása, o tanulmányi kirándulások 

anyagi támogatása, o kedvezményes ebéd biztosítása, o javaslat tétele 
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rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására. o Mentálisan sérült 

tanulók esetén pszichológus tanácsának kikérése, munkájának igénybevétele.  

o A tanulók jogainak fokozott védelme. o Az életmód-program keretében 

rendszeres felvilágosító munka végzése az osztályfőnök, a szaktanárok és a 

védőnő segítségével (drog, alkohol, dohányzás). o Törekszünk arra, hogy minél 

több pedagógus szerezzen alapos ismereteket a sikeres kábítószer-ellenes 

program megvalósításához.  

o Rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel. o A veszélyeztetett, 

illetőleg hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel kísérése.  

• Az intézmény pedagógusai a hátrányos helyzetű tanulókról megfelelő 

információval rendelkeznek. A törvényes kereteken belül biztosított támogatások 

elnyeréséhez a szükséges az adminisztrációt elvégzik. (tankönyvtámogatás,  

ösztöndíj, stb)  

• A szociális, kulturális körülményeik miatt alulteljesítő, magatartási problémákkal 

küzdő tanulókról megfelelő információkkal rendelkeznek, és a szociális 

intézmények felé jelzési kötelezettségüknek eleget tesznek.  

• A gyámhatóssággal, a szociális és a gyermekjóléti intézményekkel kapcsolatot 

tartanak.  

  

8.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység  
  

A Vörösmarty-s tanulók körében az átlagos népességhez viszonyítva alacsonyabb számban 

fordulnak elő szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek. Az iskolánk pozitív diszkriminációt 

alkalmaz velük. A szegény tanulók elfogadó közösségbe kerülnek, ami nem biztosítható a 

többségi iskolák mindegyikében. A tehetséggondozás, az egyénre szabott követelmények jó 

esélyt biztosítanak a tanulóknak, hogy saját képességeiktől függően felzárkózzanak 

kortársaikhoz. Javítják tanulóink társadalmi esélyeit a helyi támogatási rendszer finanszírozási 

többletei: így az étkezési támogatás, a tankönyv és taneszköztámogatás, valamint Vörösmarty 

Éva adományai.  

Gyermekvédelmi felelősünk a szülők szociális ügyeinek intézésében is eredményes 

segítségnyújtást biztosít. Információt nyújt a lehetőségekről, gyakorta magára vállalja az 

ügyintézést, "kijárja" a szükséges támogatást.. Gyermekvédelmi megbízottunk közvetlen 

kapcsolatot tart fenn a kerületi gyermekvédelmi intézményekkel, szükség esetén tanulóink 

igénybe veszik szolgáltatásait.  

A tantestület tagjainak, elsősorban az osztályfőnököknek a figyelme, illetve a tanulók 

szüleivel kialakított viszony, a családok helyzetének ismerete messzemenően elősegíti a 

prevenciós munkát.  

Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn jótékonysági szervezetekkel, a tantestület tagjai 

maguk is szerveznek ruhagyűjtést a rászorulóknak.  

Az iskola VIDÁMSÁG HÁZA ALAPÍTVÁNYA a hátrányos helyzetű tanulók 

kirándulásait, táborozását támogatja.  
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A pályázati lehetőségeket kihasználva további segítségnyújtási lehetőségek felkutatása 

szükséges a hátrányos szociális helyzetben élő tanulók támogatása érdekében.  

  

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek  

  

1. Ingyenes felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése:  

  

Alsó tagozatban:  

• 3-6. osztályig az informatika megismerésére biztosítunk órakeretet  

Az alsós osztályokban a lemaradók segítésére van lehetőség korrepetálási órák keretében.  

  

Felső tagozatban és a gimnáziumban:  

• Differenciált osztálybontás igény szerint idegen nyelv tantárgyakból.  

• Korrepetálási órák matematikából 7-8. osztályban.  

• Középiskolára, egyetemre előkészítő tanfolyamot szervezünk a 8., illetve 12.  

osztályosok számára.  

  

2. Pályaorientáció  

Ez egy folyamatos tevékenység a tehetséggondozással és a lemaradók felzárkóztatásával 

összekapcsolva, amely már az alsó tagozatban elkezdődik, és a tizenkettedik osztályban sem 

fejeződik be.  

Iskolánk tanulóinak 90-95 %-a gimnáziumban, illetve kb. 50 %-a főiskolán tanul tovább, 

tehát erre kell felkészítenünk őket.  

Önismereti képességek kialakításával  

Az érdeklődési körüknek megfelelő információk beszerzési lehetőségének biztosításával  

• a fővárosi középiskolák, ill. egyetemek kínálatáról  

• a szakmáról, foglalkozásokról, hivatásokról  

• a hazai és az európai munkaerőpiac helyzetéről.  

  

Tevékenységi formák:  

1. Osztályfőnöki órák  

2. Pályaválasztási tanácsadás  

3. Iskolalátogatások  

4. Gimnáziumra, egyetemre előkészítő tanfolyamok matematikából és magyarból  

5. A tanulás tanulása című tanfolyam  

6. Egyéni beszélgetések tantárgyakba építetten.  

  

3. Életvezetési ismeretek és készségek című program az osztályfőnöki és a 

közismereti tárgyak anyagát képezi.  

  

4. Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleten  
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Különös gondot fordítunk a családdal együtt történő nevelés erősítésére. Ennek 

megfelelően a családok segítségére felvilágosító munkánk keretében már az első szülői 

értekezleten a szociális juttatásokat ismertetjük a szülőkkel.  

A létező támogatások rendszere:  

1. Átmeneti gyermekvédelmi támogatás  

2. Étkezési díjkedvezmény  /állami és adomány/  

3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  

4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás  

5. Szociális ösztöndíj  

A feltételeket folyamatosan ismertetjük.  

  

5. Figyelemmel kísérjük a kiírt pályázatokat  

1. a minisztériumok által kiadott pályázatokat  

2. a XVIII. ker.-i Önkormányzat pályázatait  

3. a XVIII. ker.-i Városkép c. lap felhívásait  

  

6. A tanulók szociális hátterének ismeretében a tanulmányi munka 

hatékonyabb előmenetele érdekében a rászorulókat tanulószobai vagy napközis 

foglalkozásra irányítjuk.  

  

7. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a szociális hátrányok enyhítését célzó 

pályázatokat, részt veszünk azokon.  

  

8. Minőségi oktatással csökkentjük a társadalmi esélyegyenlőtlenségeket.  

  

„Az iskolázott társadalomban megmaradhatnak ugyan a társadalmi egyenlőtlenségek, 

csakhogy magasabb kulturális szinten termelődnek újjá. S ez a folyamat a társadalom egészének 

kulturális szintjét emeli. Minden jel szerint ez a fölemelkedés és a polgárosulás európai 

mintája.”  

(Kozma Tamás)  

    

9. AZ INTÉZMÉNY DÖNTÉSI FOLYAMATÁBAN VALÓ TANULÓI  
RÉSZVÉTEL RENDJE  
  

Tanulók részvétele az intézményi döntési folyamatban   

• Nkt. 48.§ (4), EMMI r. 120.§  

• DÖK-ön keresztül- osztálygyűlés   

• DÖK megválasztása: szeptember- pedagógus megbízása – diákközgyűlés tanév 

rendje szerint  

• DÖK javaslatot tehet: tanórán kívüli foglalkozások szervezésére, 1 tanítás nélküli 

munkanap programjára,   

• DÖK vélemény nyilváníthat: egész közösséget érintő kérdésekben, pályázatok, 

sportkör, könyvtár, énekkar, szakkörök programjával, működésével kapcsolatban  
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• Egyéni: pedagógiai programon belüli tantárgyválasztás és pedagógus választás 

lehetősége  

  

Tanulóink és tanáraink egyaránt szabadon és ingyen használhatják az iskola számítógépes 

erőforrásait a nap jelentős részében. A könyvtárak nyitvatartási idejében (reggel 8 és délután 3 

óra között), az internet és az egyéb lehetőségek a diákok rendelkezésére állnak. A tanárok az 

iskola nyitvatartási ideje alatt használhatják a nagytanári és a munkaközösségi szobák 

számítógépeit. Az épületben lévő vezeték nélküli internet is elérhető mind tanáraink, mind 

pedig diákjaink számára.  

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendjét.  

A diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) képviseleti alapon működik: az osztályok 

választott képviselőket delegálnak a szervezetbe. A DÖK évente egy alkalommal 

diákparlamentet hívhat össze, illetve képviseltetheti magát a kerületi Diákönkormányzatban, 

illetve Diákparlamenten.  

A DÖK a Nkt 48§-ban, illetve a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározottak 

alapján működik. A diákbizottság saját működését a tanulóközösség által elfogadott, és a 

nevelőtestület által jóváhagyott SZMSZ-ben fogalmazza meg. A nevelőtestület a jóváhagyást 

csak akkor tagadhatja meg, ha a diákönkormányzat munkáját szabályozó SZMSZ 

jogszabálysértő vagy ellentétes a fontos iskolai dokumentumokkal (SZMSZ, Pedagógiai 

program, házirend)  

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt saját működéséről  

• a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról  

• hatáskörei gyakorlásáról egy tanítás nélküli munkanap programjáról  

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelés-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az iskolai DÖK a következő 

kérdésekben kell kikérni: az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek 

elfogadása előtt  

• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt  

• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor  

• a házirend elfogadása előtt  

• a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,  

• a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,  

• a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,  

• az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,  

• az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához,  

• a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,  

• az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben  

Az IDB programokat kezdeményezhet az iskola diákjai számára, részt vesz a az iskolai 

életben hagyományosan meglévő, valamint új rendezvények megszervezésében és 

megvalósításában  
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10. KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL, A TANULÓKKAL, AZ ISKOLA  
PARTNEREIVEL  
  

A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partneri kapcsolattartásának szabályai  

  

Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola nevelési programját, ennek keretén 

belül a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formáit.   

  

Az iskola kettős szervezet, amely a tanári és tanulói közösség együttműködésén alapul.  

  

Elvárásaink a hatékony nevelés és oktatás érdekében  

  

Tanulóink   

• kapjanak az iskolától értékálló tudást az anyanyelv, az idegen nyelv, a művészet, a 

sport és az informatika területén;  

• ismerjék meg és érvényesítsék jogaikat: vegyenek részt az iskola színes, sokoldalú 

életében (működő diákönkormányzat);  

• értékeljék saját és mások tudását, a tanulásnak legyen tekintélye;  

• fejlődjön önismeretük;  

• saját képességeiknek megfelelő maximális tudást (jártasság, készség) szerezzenek, 

• olyan humán értékeket sajátítsanak el, mint becsület, tisztesség, egymás tisztelete, 

hazaszeretet, magyarságtudat;  

• kapjanak  személyiségfejlődésüknek  és  képességeiknek  megfelelő 

 egyéni bánásmódot.  



Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi általános Iskola és 

Gimnázium  

  

PEDAGÓGIAI PROGRAM  

79  

  

Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi általános Iskola és Gimnázium  

  

PEDAGÓGIAI PROGRAM  

 
  

Célkitűzések  Feladatok  Kritériumok  

Alakuljanak ki a 

személyiség olyan 

értékes 

tulajdonságai, mint 

a szervezőkészség, 

aktivitás, önállóság, 

kitartás, érdeklődés, 

kollektivitás.  

  

Az osztályközösség és az iskola és a diákönkormányzat legkisebb működő 

egysége, amelynek alapértékei: a tanulói joggyakorlás, célok demokratikus 

meghatározása, közösségen belüli vita, kritika, választott tisztségviselők 

tevékenysége.  

  

Az osztályközösség választja meg az osztály tisztségviselőit, s delegál 

képviselőket az iskola diákönkormányzatába.  

  

Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezető, az osztályfőnök áll. Feladata 

sokrétű.   

  

Az ezzel kapcsolatos legfőbb elvárások:  

• szabad véleménynyilvánítás lehetőségének és a demokratikus döntés 

létrejöttének biztosítása.  

• irányítsa úgy a tanulókat, hogy minél többen jussanak érdemi munkával 

járó megbízáshoz (titkár, helyettes, tanterem-, tanulmányi-, kulturális-, 

sport-, szekrényfelelős, ügyeletvezető és  ügyeletesek stb.),  

• az iskolai és osztály önkormányzattól kapott információkat építse be 

nevelő munkájába.  

A tanulók tudjanak:  

• együttműködni társaikkal,  

• mások szempontjait is figyelembe 

véve cselekedni,  

• felmerülő akadályok esetén dönteni 

az életkoruknak megfelelő szinten,   

• tetteikért felelősséget vállalni  



 

 

A tanulók 

megismerhessék és 

gyakorolhassák a 

demokrácia elemeit, 

jogaikat és 

kötelességeiket.  

Diákönkormányzat (DÖK) működtetése:  

• Az iskolai diákmozgalmat a DÖK-segítő pedagógusok támogatják és 

fogják össze.  

• A DÖK-nek legyen a tanulók által elfogadott szervezeti és működési 

szabályzata.  

• Tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.   

• Véleményt nyilváníthat:  

o a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések tárgyalásakor,  

o a  tanulói  pályázatok,  versenyek  meghirdetésekor, 

szervezésekor,  
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Célkitűzések  Feladatok  Kritériumok  

 o a tanórán kívüli tevékenységek formáinak meghatározásakor, 

o a könyvtár és az iskolai sportkör működési rendjének 

megállapításakor,  

o más jogszabályban meghatározott kérdésekben.  

• A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt az 

iskolai diákönkormányzat képviseli.   

• A DÖK képviseli tanulótársait az iskola vezetősége, a nevelőtestület, az 

SZMK értekezleteinek vonatkozó napirendi pontjánál.  

• A diákönkormányzat a tanulókat faliújságon, iskolarádión keresztül, 

valamint az iskolagyűlésen tájékoztatja.  
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Gyakorolják a 

demokratikus 

munkakultúrát, a 

hatalommal való 

élést, a közösség 

szolgálatát, az 

alkalmazkodást az 

eltérő nézetekhez.  

Az Iskolagyűlés a legmagasabb fórum, amelyet évente legalább egy 

alkalommal össze kell hívni.  

Az iskolagyűlésen a DÖK és az iskolavezetés beszámolhat az előző 

iskolagyűlés óta eltelt időszak:  

• munkájáról, és minősítheti azt,  

• a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről, •  tanulmányi 

versenyekről,  

• ügyeletesi munkáról.  

  

Az iskolagyűlésen:   

• bárki felszólalhat, közérdekű észrevételt, javaslatot tehet, kérdezhet,  

• döntést csak a megtárgyalt ügyekben születhet.  

  

A  tanuló 

 egyéni (akár 

 magán- 

jellegű) 

problémáival 

keresse meg tanárát.  

• Az osztályfőnök, vagy bármelyik pedagógus keressen megoldást a 

felmerülő problémára.  

• Szükség esetén álljon rendelkezésre a pszichológus is.  

• Kívánság-láda.  

A tanuló teljes biztonsággal és bizalommal 

fordulhasson segítségért a pedagógushoz.  
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A pedagógus  

• rendelkezzen színvonalas, korszerű szaktudással, pedagógiai ismeretrendszerrel, 

befogadási és önművelődési készséggel;  

• készüljön fel a tanítási óráira szaktárgyilag, didaktikailag, és módszertanilag;  

• ismerje és alkalmazza a differenciált képességfejlesztés formáit, módszereit;  

• legyen képes kollégáival, a szülőkkel, de főleg a gyermekekkel a mindennapos 

kapcsolattartásra, vegye észre gondjaikat, hallgassa meg véleményüket, 

javaslataikat;  

• értékvállaló magatartással hitelesen érvényesítse az iskola által közvetített nevelési 

elveket;  

• rendelkezzen kommunikációs-, döntési-, szervezési- és elemzőkészséggel;  

• nevelőtestületünk tagjaként egységesen képviselje a munka tiszteletét, 

megbecsülését, valamint a műveltségnek és igazságosságnak, mint feltétlen 

értékeknek a fontosságát.  

  

A szülő  

• ismerje saját és gyermeke jogait, kötelességeit;  

• mindenkor bizalommal fordulhasson véleményével, javaslatával vagy 

problémáival a pedagógusokhoz;  

• kapjon támogatást az iskolától problémáinak megoldásához;  

• együttműködhessen a pedagógusokkal gyermeke nevelésében.  
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Célkitűzések  Feladatok  Kritériumok  

Az iskolában a nevelő és oktató munka segítése, 

a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az 

intézmény-fenntartó, intézmény  

működésében érdekelt más szervezetek 

együttműködésének előmozdítása.  

A partnerközpontú hálózat kiépítése.  Közös  gondolkodás,  a  felelősség 

vállalása.  

Tanulóink többsége különböző társadalmi és 

természeti környezetből érkezik. Ezért 

különösen fontos a szülői közösségek 

kialakítása és fejlesztése. Nagyon sok a 

hátrányos helyzetű, csonka család, és az ő 

érdekeiket nehéz feladat összefogni.  

A környéken lakók segíteni tudnak minket:  

- iskoláink  környezetének  ápolásában,  

tisztántartásában,  

- programjaink megvalósításában.  

Az iskola segítséget adhat:  

- lakógyűlések, rendezvények megtartásához,  

- hasznos hulladék gyűjtéséhez,  

- akciók,  kulturális  és  sport 

 programok szervezéséhez.  

Ki kell alakítani az iskola és a környéken 

lakók barátságos, kölcsönös 

segítségnyújtáson alapuló kapcsolatát.  

A szülők szervezett együttműködése törvény 

adta jogaik és kötelességeik érvényre 

juttatására.  

Szülői munkaközösség (SZMK)    

- dönt saját szervezeti és működési rendjéről.  

- feladata az iskolai és  családi nevelés 

összehangolása, vélemények és javaslatok  

közvetítése az iskola felé,  

- az intézményt segítő kezdeményezések, munkák 

szervezése,  

- mozgósítás az iskolai rendezvényekre,  

- pályázatok írása,  

- szülők közötti kapcsolattartás,  

Az iskola életének ne csak szemlélői, 

hanem aktív résztvevői legyenek a szülők.  
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- vezetőit az igazgató összehívhatja, ahol 

tájékoztatást ad az intézmény munkájáról, 

feladatairól, aktuális problémákról.   

 

Célkitűzések  Feladatok  Kritériumok  

Ismerjék meg a szülők az iskola helyzetét, 

céljait, feladatait, terveit, és az elért 

eredményeket.  

Igazgatói tájékoztatás a szülői összejövetelek 

alkalmával: tanévnyitó ünnepély, tájékoztató 

értekezletek (évente két alkalom), évzáró ünnepély-a 

tanulmányi év értékelése, jutalmak, oklevelek 

kiosztása.  

A szülők legyenek jól tájékozottak az 

iskola életéről.  

Konstruktív véleményükkel segítsék az 

iskolai munkát.  
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A szülők nevelő munkájának intenzívebbé 

tétele.  

A szülők elméleti és gyakorlati pedagógiai 

ismereteinek fejlesztése.  

Az iskola és a család pedagógiai törekvéseinek 

összehangolása.  

  

Szülői értekezlet (3 alkalom/év)  

- Az azonos osztályba járó tanulók szülei 

számára az osztályfőnök tartja.  

- A szülők tájékoztatást kapnak a tanév 

rendjéről, az aktuális feladatokról.  

- Az osztályfőnök beszámolót tart az osztály 

tanulmányi  eredményeiről,  magatartásáról, 

szorgalmáról, a munka körülményeiről, a nevelést 

segítő és gátló tényezőkről.  

- 5. évfolyamon szeptemberben összevont 

formában a tantárgyi követelményeket, 8. 

évfolyamon decemberben a beiskolázás rendjét 

ismertetjük.  

- Az osztály sajátos pedagógiai-pszichológiai 

problémáit alapul véve az osztályfőnök tartson 

előadást a nevelés minden fontos és időszerű 

kérdéséről. A szülőkkel beszélje meg a hallottakat, s 

közösen tűzzenek ki feladatokat nevelőmunkájuk 

irányára   vonatkozóan. (Szülők 

Akadémiájaprogram)  

- Rendkívüli szülői értekezlet hívható össze, ha 

a szülők vagy pedagógusok ezt kérik.  

- Pszichológusi, fejlesztő pedagógusi előadások 

a szülők problémáinak csökkentése érdekében.  

Legyenek tájékozottak a szülők 

gyermekük osztályával kapcsolatban. 

Kapjanak használható segítséget a 

gyerekek problémáinak megoldásához.  

  

  

 

Célkitűzések  Feladatok  Kritériumok  
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A  tanuló  körülményeinek  objektív 

megismerése.  

  

Szükség esetén az osztályfőnök a gyermekvédelmi 

felelőssel, esetleg családgondozóval 

családlátogatásra megy. A családlátogatás keretében 

lehetőség nyílik környezettanulmány végzésére. Ez 

alkalomból a következőket vizsgáljuk: - szociális 

helyzet, a tanuló helye a lakásban,  

- családi légkör, a gyermek helyzete a családban,  

- nevelési elvek, konkrét nevelés (testi, értelmi, 

erkölcsi, esztétikai),  

- szabadidő eltöltése,  

- a  család  véleménye  az  iskoláról,  a 

pedagógusokról,  

- a gyermek iskolai munkájának támogatása a szülő 

részéről.  

  



Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi általános Iskola és Gimnázium  

  

PEDAGÓGIAI PROGRAM  

88  

  

Közvetlen kapcsolat kialakítása pedagógus és 

szülő között.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fogadóórák tartása  

- Szaktanári és tanítói fogadóóra november és 

március hónap első hétfőjén.  

- Rendkívüli fogadóóra (a szülő vagy pedagógus 

külön kérésére) a kialakult különleges helyzet 

azonnali megoldására.  

- Igazgatói fogadóóra.  

 -    

A szülőkkel való találkozás alkalmával  

- Meg kell erősíteni a családi nevelés és a gyermek 

pozitívumait, és erre alapozva kell a hibák 

kijavítását megkezdeni.  

- Őszinte légkört kell kialakítani, hogy a szülő 

elmondhassa a véleményét; a családról megtudott 

adatokat titkosan kell kezelni.  

- Együttműködési  területet  kell  keresni 

 a szülőkkel, de csak tanítási időn kívül.  

Emberi, bizalmon alapuló, őszinte 

kapcsolat kialakítása a szülőkkel.  

 

Célkitűzések  Feladatok  Kritériumok  

Közvetlen kapcsolat kialakítása pedagógus és 

szülő között.   

-  Megállapodás a közösen meghatározott eljárás 

végrehajtásáról.  
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Az iskola és a család közti állandó, naprakész 

kapcsolattartás.  

  Írásbeli tájékoztatás (tájékoztató füzet)  

- Érdemjegyek beírása:a tanár feladata (szóbeli 

feleletet aznap, az írásbelit a kiosztás napján).  

- Az egyes tantárgyaknál félévente az éves 

óraszámnak megfelelő számú, de minimum kettő 

érdemjegy alapján osztályozhatók a tanulók. 

Negyedévente aktuális a szöveges értékelés 

bejegyzése minden tantárgyból 1-3. évfolyamon és 

4. évfolyam félévéig.  

- A fejlesztő pedagógusok negyedévi értékelése a 

tanuló egyéni haladásáról.  

- Magatartással, szorgalommal, kapcsolatos 

közlemények.  (dicséretek, elmarasztalások) - 

Szülői értesítések, meghívók.  

- A szülők közlései, igazolások.  

- Telefonos kapcsolat olyan sürgős esetekben, ami 

nem tűr halasztást.  

A szülők tájékozottak legyenek  

gyermekük iskolai életével kapcsolatban. 

Tisztában legyenek azzal, hogy a 

pedagógusokat a szülőkkel azonos célok 

vezérelik.  

A szülők lássák gyermeküket iskolai 

körülmények között.  

Nyílt napok szervezése a szülőknek  

- Minél többféle tantárgyi óra bemutatása, hogy a 

szülők minél többféle helyzetben láthassák 

gyermeküket.  

- Érzékeljék  a  tanuló  helyét  az 

osztályközösségben.  

- Érezzék a tanórák légkörét.  

Gyermekük megítélése reálisabb legyen.   

Fontos mutató számunkra a részvételi 

arány.  

Célkitűzések  Feladatok  Kritériumok  



Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi általános Iskola és Gimnázium  

  

PEDAGÓGIAI PROGRAM  

90  

  

Az iskola mutassa be a nevelő-oktató munka 

sikereit.  

Kulturális bemutató:  

- A legjobbak mutassák be, mit tudnak az irodalom, 

zene, színjátszás, tánc területén.  

- Különböző korábbi programok sikeres 

szereplőinek, versenyek (nem csak iskolai) 

helyezettjeinek bemutatója.  

  

Kiállítás:  

- Tanulók munkáiból: a legszebb (legjobb) füzetek, 

rajzok, kerámiák, kézműves munkák.  

- Versenyeken szerzett díjak, oklevelek, sport trófeák 

bemutatása.  

  

Szakmai konferencia:  

- Bemutató órák és foglalkozások fővárosi szinten az 

érdeklődő kollégák és szülők számára.  

- Magas  színvonalú  szakmai  előadások 

 és szekciófoglalkozások.  

A szülő:  

- tudjon tájékozódni gyermeke helyéről 

az iskolában,   

- ismerje meg gyermeke tehetségét.  

  

Váljanak széles körben ismertté a 

kerületben és más szakmai berkekben az 

intézmény szakmai munkájának 

eredményei.  

  

Teremtsen oldott hangulatú találkozást a tanulók, 

szülők és a nevelőtestület között.  

További programjaink: - 
 farsang,   

- sport- és egészségnap,  

- anyák napja,  

- karácsony,  

- kirándulások,  

- évszakonkénti játszóház,  

- csoportközi napközi,  

- nemzetiségek napja, -  iskolanapok, - 

 ballagás.  

A közös programok erősítsék meg a 

sokoldalú kapcsolatot.  

A szülők érezzék a pedagógus 

gondoskodását, megértését, szeretetét 

gyermekük iránt  
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10.1. A diákokkal való kapcsolattartás formái  
  

A diákokkal való kapcsolattartás elsődlegesen a mindennapi érintkezés során történik a 

tanítási órákon, az órák közti szünetekben, a tanítás előtt és után. A diákok bármely tanárukat 

megkereshetik javaslataikkal és egyéni gondjaikkal, személyükről és az osztályközösségről 

információkat kérhetnek tőlük és az iskola vezetőitől. A diákok személyét érintő problémákkal 

elsődlegesen az osztályfőnök és a szaktanárok foglalkoznak.  

A diákok többségét, vagy jelentős részét érintő információk közlésére illetve cséréjére a 

következő fórumokat működteti az iskola illetve a diákönkormányzat:  

  

Osztályfőnöki óra  

A diákokat az intézmény vezetői és tantestület döntéseiről az osztályfőnökök rendszeresen 

tájékoztatják az iskolával kapcsolatos eseményekről, eredményekről, tervekről, melyekről az 

iskola valamennyi diákja véleményt alkothat. A tájékoztatás formája az osztályfőnöki óra.  

  

Diákközgyűlés  

A diákönkormányzat kezdeményezésére évente kötelezően összehívandó fórum, ahol a 

diákönkormányzat a tanulók jelentős részét vagy egészét érintő problémákat, panaszokat vethet 

fel, azokra választ kérhet. A diákközgyűlés az a legmagasabb fórum, amelyen az intézmény 

tanulói és diákönkormányzata minden olyan problémát fölvethetnek, amely a tanulói jogok 

érvényesülésével akár az intézményen belül, akár a jogi szabályozásban sérelmet, feszültséget, 

méltánytalanságot okoz.  

  

10.2. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai iskolánkban a 
következők  

  

Szülői értekezlet  

Az iskola éves munkatervébe beütemezett szülői értekezletek feladata, hogy tájékoztassa a 

szülőket gyermekük előmeneteléről, az osztály aktuális problémáiról, az osztályban és az 

iskolában jelentkező feladatokról. A szülői értekezleten minden alkalommal nevelési kérdések 

is előkerülnek, valamint áttekintő képet ad az osztályfőnök osztálya neveltségi szintjének 

alakulásáról. Szülői értekezletet évente legalább két alkalommal tartunk. Ha az osztály helyzete, 

problémái, a csoport előtt álló feladatok azt indokolják, az iskola igazgatója rendkívüli szülői 

értekezletet hívhat össze a szülők tájékoztatására, a problémák közös megoldási lehetőségének 

megtalálására.  

  

Fogadóóra  

Célja, hogy a szülők egyénileg információt kapjanak gyermekük előmeneteléről, 

magatartásáról, a szaktanár róla alkotott véleményéről, valamint a pedagógus tanácsokat 

adhasson a tanuló nevelésével kapcsolatosan. Az iskola biztosítja, hogy a fogadóórán a szülő 

négyszemközt beszélhessen gyermeke tanárával személyes problémáiról. A fogadóórákat 
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évente legalább három alkalommal, minden pedagógus számára egységes késő délutáni 

időpontban tartjuk.  

    

A szülők írásos tájékoztatása  

A szülőket folyamatosan értesítjük tanítványunk előrehaladásáról, hiányzásáról, 

késéseiről, valamint a személyét érintő dicsérő és elmarasztaló intézkedésekről az ellenőrzőn 

keresztül. A tanuló félévi és év végi eredményeiről a szülő tájékoztatást kap a félévi értesítő és 

az év végi bizonyítvány révén. Az iskola minden jelentős intézkedését írásban közli a szülőkkel 

Az osztályfőnök folyamatosan figyelemmel kíséri a diákoknak beírt osztályzatokat, a tanulói 

hiányzásokat és késéseket.  

A Közoktatási törvény hatályos előírása szerint a szülőket a megelőző tanév végén 

tájékoztatjuk azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és 

más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség 

lesz. Tájékoztatjuk őket továbbá az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és 

más felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői 

kiadások csökkentéséhez.  

  

Nyílt nap  

A nyílt napot az iskolába készülő általános iskolások (elsősorban a 8. osztályosok) számára 

szervezi az intézmény igazgatósága és tantestülete. Célja bepillantást adni az iskola életébe, 

információt adni az intézmény által indított osztályokról, a képzés formájáról és tartalmáról, a 

nyelvoktatásról. A nyílt napon szülők és pedagógusok is részt vehetnek.  

  

Az iskolaszék  

Az iskolaszék a szülő, a pedagógusok és az iskolai diákönkormányzat azonos számú 

képviselőkből álló választott szervezete. Az iskolaszék dönt minden olyan kérdésben, amelyben 

az igazgató, a nevelőtestület vagy a fenntartó döntési jogát átruházza e szervezetre. Egyetértési 

jogot gyakorol a szervezeti és működési szabályzat, az adatkezelési szabályzat, valamint a 

házirend elfogadásakor. Véleményezési joga van az intézmény működését érintő összes 

kérdésben, így az iskolában folyó hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásában 

is.  

  

A szülői munkaközösség  

A szülői munkaközösség célja a legaktívabb szülőkből álló közösség megalkotása, amely 

átfogja az iskola működésének egészét. A szülői munkaközösséget annak szervezeti és 

működési szabályzatában foglaltak szerint épül föl és működik. Vezetőjét a szülői 

munkaközösség maga választja az intézménybe járó diákok szülei közül. A munka 

koordinálását a tantestület javaslatára az igazgató által megbízott pedagógus végzi. A szülői 

munkaközösség véleményt nyilváníthat, információt kérhet az intézményt érintő bármely 

kérdésben. Feladata az iskola hagyományrendszerében szereplő események lebonyolításában 

való közreműködés is.  

A partnerszervezetekkel és a diákokkal való együttműködés fejlesztése érdekében az 

együttműködés során kiemelt figyelmet kell fordítani a közös munka eredményességének 
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értékelésére, a partnerszervezetek és a diákság jogainak gyakorlására. Amennyiben akár 

egyetlen területen a rendellenes működés, a kapcsolatok lazulásának jelei mutatkoznak, 

tárgyalásokat kell kezdeményezni az érintett partnerszervezettel az együttműködésben 

mutatkozó gondok feltárására, a szabályozó rendszer módosítására.  

    

11. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK, A SZÓBELI FELVÉTELI  
VIZSGA KÖVETELMÉNYEI  
  

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai:  

  

1. osztályozó vizsga: 20/2012-es EMMI r. 51.§-a  hiányzás, 

felmentés, engedély esetén megszervezése - eredménye  

2. javítóvizsga 64.§ (7) o legfeljebb 3 tantárgyból bukik, o 

ha osztályozóvizsgáról távol marad  

3. különbözeti vizsga 64.§ (5)  

  

A vizsgák követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati 

vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell meghatározni.  

Vizsgabizottság: 3 tagú, legalább 2 fő adott tantárgyat tanító  

Szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető  Középiskola: 

szóbeli felvételi vizsga követelményei –Nkt. 50.§ (4)   

  

A tanulmányok alatti vizsga és az alkalmassági vizsga szabályai:  

  

Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola nevelési programját, ennek keretén 

belül a tanulmányi vizsgák és az alkalmassági vizsgák szabályait     

  

Jogszabályi háttér: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a tanulmányi 

kötelezettségek teljesítéséről   
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64. § (1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó 

vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a 

továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. 

A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.  

(2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha  

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben  

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

c) 6 az 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a 

nevelőtestület  

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,  

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.  

(3) Egy osztályozó vizsga - a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel - egy adott 

tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását 

szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.  

(4) Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában - a szakképzésre vonatkozó 

rendelkezések szerint - szervezett beszámoltató vizsga is.  

(5) Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait  

folytatni kívánja.  
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(6) Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból 

elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a 

válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való 

részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a 

vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy 

az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető 

legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei 

megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott 

válaszait értékelni kell.  

(7) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha  

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

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol  

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

(8) A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az 

augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. Szakmai gyakorlatból akkor 

lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte.  

65. § (1) A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két 

vizsgaidőszakot kell kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig 

terjedő időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző 

három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola 

a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő 

jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.  

(2) Tanulmányok alatti vizsgát - az e rendeletben meghatározottak szerint - 

független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, 

amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem 

ismételhető.  

(3) Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független 

vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a vizsgázó 

az (1) bekezdés szerint előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.  

(4) Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége 
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alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki 

jogosult az adott tantárgy tanítására.  

(5) A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, 

a gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell 

meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga - ha azt az iskolában szervezik - vizsgabizottságának 

elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg 

illetékes kormányhivatal bízza meg.  

66. § (1) A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű 

és jogszerű megtartásáért, ennek keretében  

a) meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-

e a vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a 

szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását,  

b) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,  

c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint 

aláírja a  

vizsga iratait,  

d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.  

(2) A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A 

kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete szerint 

taníthatja.  

(3) A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az 

igazgató felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek 

megteremtéséért. Az igazgató e feladata ellátása során  

a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben,  

amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe,  

b) írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről,  

c) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,  

d) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan,  

pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.  

(4) A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig - alapfokú 

művészeti iskolában, művészeti szakközépiskolában húsz óráig - tarthat.  
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67. § (1) Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati 

vizsgára, amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga 

befejezését követően a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően - így különösen rajz, műszaki 

rajz, festmény, számítástechnikai program formájában - kell elkészíteni.  

(2) Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a 

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

ne segíthessék.  

(3) A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus 

jelenlétében megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga 

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

segítség nem adható.  

(4) Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott 

lapon, feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A 

rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap 

előírhatja számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek kell 

biztosítania.  

(5) Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához 

szükséges segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem 

cserélhetik.  

68. § (1) A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik 

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

jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.  

(2) A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló 

maximális idő tantárgyanként hatvan perc.  

(3) Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt 

kiesett idővel a vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni.  

(4) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató 

engedélye alapján  

a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt 

legfeljebb harminc perccel meg kell növelni,  
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b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott 

segédeszközt használja,  

c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő  

vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,  

d) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő  

vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le.  

  

  

(5) Ha a vizsgázó a (4) bekezdés d) pontja alapján a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a 

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

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

kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa.  

69. § (1) Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát 

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

pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga - szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával - 

harmadik vizsgaként is megszervezhető.  

(2) Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a 

vizsgázó feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos 

idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató 

pedagógus a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az iskola 

igazgatójának, aki az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a 

szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Az iskola igazgatója a megállapításait 

részletes jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató 

pedagógus nyilatkozatát, az esemény leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, 

amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a 

vizsgáztató pedagógus, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó különvéleményét 

a jegyzőkönyvre rávezetheti.  

(3) Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a 

feladatlapokat - az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt - a kidolgozási 
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idő lejártával átveszi a vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával - az 

időpont feltüntetésével - lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli.  

(4) Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, 

tévedéseket a vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, 

röviden értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat.  

(5) Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre 

jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, 

megállapítását rávezeti a feladatlapra, és értesíti az iskola igazgatóját.  

(6) Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola 

igazgatójából és két másik - a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - pedagógusból 

álló háromtagú bizottság a cselekmény súlyosságát mérlegeli, és  

a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, 

és  

az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt,  

b) az adott tantárgyból - ha az nem javítóvizsga - a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, 

vagy  

c) amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy 

eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó 

teljesítményét.  

(7) A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba 

kell foglalni.  

70. § (1) Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli 

vizsga. A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.  

(2) A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga 

helyszínén, mint amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe 

beosztották.  

(3) A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, 

és - amennyiben szükséges - kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes 

tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik.  
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(4) Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell 

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

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

a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több.  

(5) A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. 

A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.  

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

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

tagjaitól segítséget kaphat.  

(7) A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, 

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

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

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

logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt.  

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

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

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

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

alapján kell kiszámítani.  

71. § (1) Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás  

előtt legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget 

elhagyhatja.  

(2) Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt 

értékelést a vizsgajegyzőkönyvre.  

(3) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató engedélye 

alapján  

a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő  

vizsgázó számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,  

b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő  

vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le,  

c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő  

vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet.  

(4) Ha a vizsgázónak a 68. § (4) bekezdése alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga 

helyett szóbeli vizsgát tegyen vagy a szóbeli vizsgát írásban tegye le, és a vizsga írásbeli és 

szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket 

kell kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell 

számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell 

adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.  

(5) Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét 

zavarja, a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti 

ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság 

megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében 

fel kell tüntetni.  
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(6) A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az 

igazgató az írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza.  

72. § (1) A gyakorlati vizsgarész szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgy helyi 

tantervben meghatározott követelményei eltérő rendelkezést nem állapítanak meg.  

(2) A gyakorlati vizsgafeladatokat - legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal - az iskola 

igazgatója hagyja jóvá.  
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(3) A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke 

meggyőződött a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről.  

(4) A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 

vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati 

vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi 

előírásokról.  

(5) A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál 

helyben meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének 

ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok 

szerinti megosztására vonatkozóan a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket. 

Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel 

nem róható okból kieső idő.  

(6) A gyakorlati vizsgarészt - a vizsgafeladatok számától függetlenül - egy érdemjeggyel 

kell értékelni. Az értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a 

tanszak megnevezését, a vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt 

osztályzatot. Az értékelést a gyakorlati oktatást végző szaktanár írja alá.  

(7) A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga 

helyszínén készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott gyakorlatra 

kapott osztályzatok alapján kell meghatározni.  

73. § (1) A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a 

kormányhivatal szervezi. A kormányhivatal a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati 

vizsgatantárgyak esetén az érintett szakközépiskolai ágazat vagy szakképesítés - szakképzési 

törvényben meghatározott - országos szakképzési névjegyzéken szereplő szakértőjét kéri fel a 

vizsgabizottság tagjának  

(2) A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a félév vagy a tanítási év utolsó napját 

megelőző harmincadik napig, az 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az engedély 

megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából 

független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, 

hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon 

belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó 

hetében szervezi meg a vizsgát.  

(3) A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon 

belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt 

független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a 

kormányhivatalnak.  

(4) A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a 

pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a 

vizsgázó tanulói jogviszonyban áll.  

[20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról]  

  

  

A tanulmányok alatti vizsgák (a továbbiakban: vizsga) a következők:  

• javítóvizsga  
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• osztályozó vizsga  

• különbözeti vizsga  

• pótló vizsga  

    

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend  

• A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet 

tenni, azzal, hogy az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet.   

• A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon 

valamint az intézmény honlapján közzétesz.   

• A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, pec) és helyszínéről (cím, épület, terem 

száma) a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum 

a vizsga kezdete előtt 10 nappal tértivevényes postai értesítést kap  

• Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. Három 

évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben igazgatói engedéllyel lehet 

vizsgázni.  

• Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az igazgató engedélyezi. Az 

osztályozó vizsgára való jelentkezés az iskola titkárságán elérhető 

formanyomtatványon történik, az igazgató által meghatározottak és kihirdetettek 

szerint. A jelentkezési lapot a tanuló, valamint kiskorú tanuló esetében a 

gondviselő is aláírja). Az osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák 

látogatásának kötelezettsége alól.  

• A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák 

meg. A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 6 héttel 

írásbeli tájékoztatást kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján 

folyamatosan megtekinthetők   

• A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított 

valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság 

szakvéleményében foglaltak alapján, az igazgató adhat engedélyt.   

  

Vizsgaforma, vizsgarészek  

• szóbeli vizsga  

• írásbeli vizsga  

  

A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási - szabályai  

1. Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő 

esetek kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, magyar nyelv és 

irodalom tantárgyból 60 perc.   

2. Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni.  

3. A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt 

vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg 

az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította.  

4. Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el.   



Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi általános Iskola és Gimnázium  

  

PEDAGÓGIAI PROGRAM  

106  

  

5. A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak 

jelen kell lennie.  

6. A tanulónak az írásbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több feladatból állhat) 

kidolgozására legalább 20 percet kell biztosítani, kivéve a 1. pontban tett kivételt.   

7. A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja 

megoldani, teljes tájékozatlanságot, árul el az elnök egy alkalommal póttételt 

húzathat vele. Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet 

időtartama.   

8. A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani.  

9. Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére 

meg nem megengedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától 

eltilthatja, a vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát  
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úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült. Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás 

esetén módot kell adni, annak megismétlésére.  

10. A vizsga a vizsgázó számára díjtalan  

11. A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg.  

12. A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola 

irattárában a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.   

13. A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.   

14. A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni.   

15. A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák 

szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. Az írásbeli feladatlapot és jegyzetelés 

(vázlatkészítés) céljára kapott papírlapot az iskola körbélyegzőjével el kell látni. A 

tanuló és a szülő kérésre, egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a 

vizsgadokumentumokba betekinthet, írásos megjegyzést fűzhet az értékeléshez, melyet 

jegyzőkönyvbe kell venni.   

16. Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és 

aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva kell eszközölni.  

17. A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott 

záradékokkal be kell vezetni  

  

Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb teljesített 

vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie.  
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12. A TANULÓK FELVÉTELÉNEK ÉS ÁTVÉTELÉNEK SZABÁLYAI:  
  

• EMMI r. 7.§(3) a tanuló átvételének szabályait, szükség esetén különbözeti vizsgával, 

egyéni segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel.  

• Mely szaktárgyakból mérjük fel a tudását?  

• Mikor kell felzárkóztató foglalkozást szervezni? Milyen keretek között? Újból mérjük 

–e az eredményt?  

  

12.1. Az iskolába kerülés feltételei:  
  

Elsősorban azoknak a családoknak a gyerekeit várjuk, akiknél a humán értékek a család 

életvitelében és nevelésében is fontos szerepet játszanak.  

  

Az általános iskolában két párhuzamos osztály működik:  

• z ének-zene tagozatos osztály,  

• a  angol vagy német tagozatos osztály.  

  

A speciális tantervű tárgyakat emelt óraszámban tanítjuk. A jelentkező tanulókat bizottság 

választja ki. A képességvizsgálatot az iskola körzetenkívüliségéből adódó sajátos jellege és a 

négyszeres túljelentkezés indokolja.  

  

12.2. Felvétel az iskola első osztályába  
  

A gyermek képességét, figyelmét, gondolkodását stb. ismerkedés jellegű beszélgetésen az iskola 

alsó tagozatos munkaközössége vizsgálja.  

A zenetagozatra jelentkezők közül a legjobbakat az énektanárok hallás, ritmusérzék és kiállás 

szerint választják ki.  

  

A tagozatokra bekerült gyerekek szüleinek az általános, a nyelvi és a zenei képzés sikeréért 

feltétel az iskolával való szoros együttműködés.  

  

12.3. Felvétel a gimnáziumba  
  

A felvétel alapját a központi írásbeli vizsgán elért teljesítmény képzi. Továbbá figyelembe 

vesszük az általános iskolai bizonyítványt és a tanulmányi versenyeken elért helyezéseket. Az 

általános felvételi eljárásra a tanulók a saját általános iskolájukban jelentkezhetnek.  

  

A szóbeli felvételi vizsgán a Nemzedékek tudása Tankönyvkiadó, a Mozaik Tankönyvkiadó, az 

Apáczai Kiadó tantervi követelményei a mérvadók.  
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• a zenei osztályba jelentkezők zenei alkalmassági vizsgára, énekkel, szóbeli, esetleg 

hangszeres játékra készüljenek,  

• a kommunikáció tagozat iránt érdeklődőknek a szóbeli kommunikációs készségét 

mérjük fel,  

• a nyelvi osztályba (angol/német) jelentkezőknél idegen nyelvű teszt kitöltésére és 

beszélgetésre kerül sor.  

13. FELVÉTELI ELJÁRÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYAI  
  

13.1. Felvételi követelmények  
  

Felvétel- átvétel helyi szabályai   

Kötelező felvétel- ezen felül, 1. hhh-s tanulók előnyben részesítése, 2. helyi döntés szempontjai  

  

Valamennyi tanulmányi területre a jelentkezések elbírálása egységes. A felvételi eljárásban 

figyelembe vesszük: a központilag szervezett vizsgák eredményét és a felvételi vizsgán szerzett 

eredményt 50 – 50%-ban.  

  

 Hozott pontok:   a)  50 / 60 pont (ének-zene tagozat)  

  

  7. o.  

év végi  

8. o.  

félévi  
  

magyar nyelv  5  5  

maximum 50 pont  

irodalom  5  5  

történelem  5  5  

matematika  5  5  

idegen nyelv  5  5  

ének-zene  5  5   +  10 pont  

ének-zene tagozatra  

jelentkezés esetén az 

elérhető:  

maximum 60 pont  

  

 b) központi írásbeli felvételi vizsgán elért eredmények  (max. 100 pont)   

magyar nyelv és irodalom    max. 50 pont    matematika      max. 50 pont   

    

  

Felvételi vizsgán szerzett pontok  

  angol nyelv        50 pont   német nyelv       50 pont   poétika       50 pont   

ének-zene       40 pont kommunikáció      50 pont   

  

Az intézményünk 8. osztályt végzett tanulói felvételi vizsga nélkül folytathatják a 

tanulmányaikat a gimnáziumi tagozaton.   
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Ennek feltételei: tanulmányi átlag legalább 4,0,  

magatartás és szorgalom minősítése nem lehet változónál gyengébb, az 

adott tagozat tantárgyából az osztályzata: jeles vagy jó.   

    

Az köznevelési 30. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jogszabályban felsorolt 

tanulók részére a felvételi vizsgán hosszabb felkészülési időt biztosítunk, az írásbeli vizsgán, 

szükség esetén lehetővé tesszük a tanuló iskolai tanulmányai során alkalmazott segédeszköz 

(írógép, számítógép) alkalmazását, szükség esetén pedig az írásbeli beszámoló szóbeli 

beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. Amennyiben 

a jelentkezők a hozott pontot képező tantárgyak közül nem mindegyikből rendelkeznek félévi, 

illetve év végi osztályzattal, a felvételi pontszám megállapításához másik tantárgy(ak) 

figyelembe vételét kérhetik (kivétel a testnevelés, rajz és ének-zene tantárgy).  

  

A jelentkezők rangsorolása:   

  

Az elért pontok alapján a jelentkezők sorrendjét a (hozott + szerzett) pontszámok szerint 

csökkenően állapítjuk meg tagozatonként.   

  

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a 

rangsorban  

1. a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót (igazolás alapján),  

2. azt a jelentkezőt, akinek lakóhelye, illetve tartózkodási helye az iskola székhelyének 

településén található,   

3. aki a felvételi írásbeli vizsgán a tagozatának megfelelő tantárgyakból jobb eredményt 

ért el.  

  

Az iskola nagy gondot fordít az átjárhatóság biztosítására. Elvileg minden évfolyamra 

lehet jelentkezni. Az új tanulók felzárkóztatását a tanári munkaközösségek végzik.  

  

A tanulók évközi átvételére abban az esetben kerül sor, ha a családok az iskola 

környezetébe költöznek, és az emelt szinten oktatott tantárgyakból megfelelnek az iskola 

követelményeinek.  

  

Az évközi felvétel feltételei a következők:  

• legalább jó magatartás és szorgalom osztályzat  

• legalább jó érdemjegyek a közismereti tantárgyakból  

• sikeres szóbeli felvételi az emelt szintű tantárgyakból (ének-zene, vagy idegen nyelv, 

vagy magyar nyelv és irodalom tantárgyból)  

• minden évfolyamon írásbeli felvételi dolgozatot írnak a tanulók anyanyelv és 

matematika tantárgyakból  

• az általános iskola és a gimnázium utolsó évében csak különleges esetben és tantestületi 

vélemény figyelembe vételével nyerhet felvételt új tanuló az intézménybe.  
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