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NEVELÉSI   PROGRAM 

 

Bevezető 

Iskolánk nyolc évfolyammal működő általános iskola. Célja a tankötelezettség teljesítését szolgáló, 

az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, minden tanuló felkészítése érdeklődésének, 

képességeinek és tehetségének megfelelő iskolatípusban való továbbtanulásra, valamint a 

társadalomba való beilleszkedésre. 

Iskolánk óvja és tovább fejleszti az általános iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a 

megértés és a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot. A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, 

érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyermekeket együtt 

nevelve biztosítja a test és a lélek harmonikus fejlesztését, elősegíti a szocializáció folyamatait, 

kialakítja és tovább építi tanulóink elemi műveltségbeli alapjait, megalapozza és fejleszti tanulási 

stratégiáit. 

A nevelés és oktatás kiemelt célja a tehetség kibontakoztatása és a hátrányos helyzetű tanulók 

felzárkóztatása. 

Olyan tevékenység kialakítására törekszünk, melynek során a kitűzött célok érdekében egységes 

és hatékony feladatrendszerben folyik az igényes munka. A követelmények, az értékelés az adott 

korosztályhoz igazodik. Az alkalmazott módszerek megfelelnek a gyerekek, az osztályok és az 

iskolaközösség igényeinek. 

Nevelő-oktató munkánk a tanulóink érdeklődésére épülő nevelési program megvalósításán alapul, 

mely az alapműveltség megszerzése mellett biztosítja számukra az alapvető kommunikációs 

készségek és a viselkedési normák elsajátítását is. Munkánkban kiemelt szerepet kap a 

környezetvédelemre, az egészséges életmódra nevelés. Kiemelt figyelmet fordítunk tanulóink 

mozgásigényének kielégítésére, fizikai állóképességének növelésére és a nyelvoktatásra is. 

Rendszeres és tanulóink körében közkedvelt szabadidős programjainkat nevelő-oktató munkánk 

szerves részének tekintjük. Iskolánkat a megengedő szigorúság, a békés légkör jellemzi. 

A 2014-2015. tanévben indítottuk el a német nemzetiségi nyelvoktatást a Dunakeszi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére és támogatásával. A környező települések német 

kapcsolatokkal rendelkező családjai körében népszerű oktatási formát évről évre többen választják. 

Programunkban külön fejezet foglalkozik a magyarországi németek nyelvét, hagyományait aktívan 

őrző, továbbító osztályok tantervével.  
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Nevelő-oktató munkánkat sok tényező befolyásolta, befolyásolja.  

Intézményünk épülete megfelelő, bár az elmúlt évek során sok minden felújításra, cserére került. 

Tágas aulánk, két tornatermünk, 2 számítástechnika termünk, rajz, kémia és fizika, biológia 

szaktantermünk, könyvtárunk, játékokkal felszerelt, parkosított játszóudvarunk van. Az udvari 

tornapálya felújítása folyamatban van. Felszereltségünk, eszközparkunk jónak mondható. 

Tanulóközösségünk létszáma elérheti a 900 főt. Évfolyamonként 3-5 osztály, délután alsó 

tagozaton osztályonként egy-egy napközis és egy felső tagozatos tanulószobai csoport működik. 

A gyerekek többsége az iskola körzetében, kertes családi házban lakik. Körülményeik általában 

rendezettek, bár az utóbbi évek folyamán az itt élő családok helyzete is egyre differenciáltabbá 

vált, nagyobbak lettek a különbségek anyagi és kulturális vonatkozásban egyaránt. Ezeket a 

változásokat munkánk során folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk, hogy minél 

naprakészebben ismerjük a családi háttér esetleges módosulásait. Pedagógiai munkánk során 

szükségünk van a szülők véleményének ismeretére. 

Arra törekszünk, hogy a pedagógiai programunkban megfogalmazott céljaink, terveink minél 

inkább megfeleljenek a szülők reális elvárásainak. 

Nevelőtestületünk viszonylag stabil. A pedagógusok mintegy 1/3 része legalább10 éve dolgozik az 

iskolában. Kollégáink között egyaránt megtalálhatók a nagy pedagógiai, szakmai gyakorlattal 

rendelkező tapasztalt pedagógusok és a néhány éve dolgozó, ill. pályakezdő szakemberek is. Ez az 

összetétel biztosítja az eddig végzett színvonalas munka folyamatosságát, a kialakult hagyományok 

továbbvitelét, megőrzését, de új munka-és tevékenységformák bevezetését is. 

Programunk törvényi hátterét az alábbi jogszabályok adják: 

2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

2011. évi CLXXIX. törvény - a nemzetiségek jogairól 

110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a NAT-ról (Hatályos 2020. 02. 08-tól - 5/2020-a 

Kormányrendelet (I.31.) a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

szóló 110/2012. (VI. 4) Kormányrendelet módosításáról) 

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás,  

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 
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1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, 

feladatai, eszközei 
 

1.1. Pedagógiai alapelvek, értékek 

A Fazekas iskola nevelési programja és helyi tanterve azokat a tevékenységeket, feladatokat 

tartalmazza, amelyeket tanulóink magas színvonalú testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi 

nevelése, fejlődése érdekében minden, iskolánkban tanító pedagógus a sajátjaként fogad el.  

 

Alapelvünk: megtartani, illetve kialakítani azokat az értékeket, amelyek révén 

tanítványaink képesek lesznek EMBERKÉNT helytállni az ÉLETBEN. Ezek az értékek 

függetlenek a családi háttértől, a szociális helyzettől, a világnézettől: 

● becsületesség, őszinteség, megbízhatóság;  

● kíváncsiság és tudásvágy;  

● szorgalom és türelem a munkában;  

● tolerancia és szolidaritás, a másik ember tisztelete;  

● a szűkebb és tágabb környezet megbecsülése és védelme;  

● kötődés a családhoz és az iskolához;  

● magyarság- és európaiság-tudat;  

● önfegyelem és a másokra figyelés képessége;  

● törekvés széles körű műveltségre;  

● reális önismeret és erre alapozott döntésképesség;  

● vitakészség és kifejezőkészség;  

● innovatív készségek, kreativitás;  

● törekvés az egészséges életmódra;  

● az érték és a talmi közötti biztos választás képessége.  

 

1.2. Pedagógiai céljaink, feladataink 

 

1.2.1. Nevelőmunkánk célja személyiségfejlesztéssel, ismeretátadással 

gondolkodó, egészséges tanulók nevelése, akik a tudást, a rendet, a jól végzett 

munkát értékelik.  

1.2.2. Célunk, hogy iskolánk legyen gyermekközpontú, kínáljon sokoldalú 

tevékenységet és érvényesüljön a szakmaiság elve.  

1.2.3. Ennek érdekében törekszünk a humánumra, a gyermekek személyiségét 

tiszteletben tartjuk, minden gyerek számíthat a pedagógus jóindulatú segítségére a 

tanulmányi munkában és az élet egyéb problémáiban. 

1.2.4. Arra törekszünk, hogy gyermek és felnőtt demokratikus, jó munkahelyi 

légkörben végezze munkáját. 

Ennek érdekében: 

- a tanulókat bevonjuk saját iskolai életük szervezésébe, 

- igazságos, szeretetteljes intézményi légkör megteremtésére törekszünk az 

iskola minden használója között (pedagógus – gyermek - szülő - az iskola 

valamennyi dolgozója), 

- törekszünk a tantermek és közösségi terek harmonikus, barátságos légkörének 

kialakítására. 
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1.2.5. Célunk, hogy az iskola a tanítás tanulásának olyan színtere legyen, ahol a 

tanulók képességeikhez mérten a legjobban teljesíthetnek, és tovább építhető 

műveltségi alapokhoz juthatnak. 

Ennek érdekében: 

- minden gyermeket egyéni képességeinek megfelelően ítélünk meg; 

- olyan követelményeket támasztunk, amelyek mellett minden tanuló saját 

személyiségének megfelelően tud elsajátítani, kiemelkedőt tenni önmagáért 

és az iskoláért; 

- az ismeretanyag megértése és alkalmazása során az önálló ismeretszerzéshez 

szükséges mintákat közvetítjük. 

 

1.2.6. Az ismeretek bővítése mellett a fokozatosság elvét figyelembe véve nagy 

gondot fordítunk az alapkészségek fejlesztésére. 

Kiemelten kezeljük 

- az anyanyelvi és szövegértési, 

- a matematikai, logikai, 

- idegen nyelvi, 

- szociokulturális, 

- a IKT-s, 

- környezeti ismeretek és kompetenciák fejlesztését. 

 

1.2.7. Arra törekszünk, hogy a tanulókban kialakuljon a környezethez, 

személyekhez való helyes viszony, hogy alkalmasak legyenek saját életük 

megszervezésére és a majdani felnőtté válásra. 

Ennek érdekében: 

- el kell érnünk, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a 

munkának becsülete legyen; 

- tudatosítjuk a felelősség, az erőfeszítések vállalásának, a kitartó munka 

fontosságát; 

- segítjük diákjainkat észrevenni és értékelni a jót, megelőzni, felismerni a 

rosszat; 

- törekszünk az emberek közötti érintkezés, kommunikáció elfogadott 

normáinak és helyes formáinak kialakítására; 

- megismertetjük tanulóinkat nemzeti kultúránkkal, történelmünk 

eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy 

mindezek megbecsülése révén kialakuljon a haza, a szülőföld iránti szeretet; 

- arra törekszünk, hogy megismerjék és megőrizzék az évszázadok alatt 

kialakult humanista értékeket, figyelembe véve a társadalmi változások 

okozta jogos igényeket; 

- formáljuk világszemléletüket és személyes világképüket, amelyek segítik 

eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben 

 

1.2.8. A kor követelményeinek megfelelő neveltségi szint elérése érdekében 

elengedhetetlen a harmonikus kapcsolat kialakítása a szülőkkel. Az ezzel 

kapcsolatos feladatokat, a kapcsolattartás módszereit a pedagógiai program külön 

fejezete tartalmazza. 
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1.2.9. Nevelési-oktatási céljaink és feladataink megvalósításának az alsó 

tagozatban fontos színtere a napközi. 

Feladatai: 

- segítse a tanórákra való felkészülést, 

- biztosítsa a gyermek otthonosságérzetét, 

- segítse az étkezési kultúra kialakulását, az illemtudó viselkedés szabályainak 

megismerését, 

- a foglalkozások változatos szervezésével mutassa meg a szabadidő hasznos 

eltöltésének lehetőségeit, biztosítsa, hogy az aktivitás és a pihenés optimális 

ritmusban váltakozzék. 

Ennek érdekében: 

- optimális létszámú, lehetőleg homogén csoportok létrehozására törekszünk; 

- az eddig használt foglalkozási tervek helyett ún. „háló” tervek készülnek, 

melyek megvalósítását fokozottan ellenőrizzük. 

 

 

1.3. Eszközök 

1.3.1. Taneszközök 

 

A Pedagógiai Program megvalósításához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök, 

felszerelések, alapanyagok beszerzéséről a fenntartó gondoskodik. Iskolánk a 20/2012. (VIII.31) 

Emmi rendeletben előírt minimális taneszközökkel többnyire rendelkezik, valamint minden 

területen folyamatosan fejlesztjük taneszköz-állományunkat. 

A pedagógiai program végrehajtását segíti:  

a) Könyvtár, 

b) CD-k, DVD-k, internetes hozzáférés,  

c) Fénymásolási lehetőség, 

d) 2 Internetes számítástechnikai szaktanterem, 

e) Kémia és fizika szaktantermek, 

f) Videofelvevő, laptopok, projektorok, interaktív táblák, 

g) Sportolási lehetőségek,  

h) Iskolarádió. 

 

1.3.2. Nyomtatott taneszközök 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) használnak a tananyag 

feldolgozásához, amelyeket a szakminisztérium hivatalosan tankönyvvé 

nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre 

is szükség van: testnevelés, technika, rajz.  

1.3.3. Könyvtár-pedagógiai program  

nagyon fontos pedagógiai eszköz. Intézményünkben a könyvtár központi 

helyen található, minden tanuló és pedagógus számára nyitott. A 

könyvtárhasználatot erősen korlátozza a helyiség egyéb oktatási célokra történő 

folyamatos használata, azonban igyekszünk ezt minimalizálni.   

1.3.4. Egyéb 
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Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges 

kötelező tanórai taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, 

ahol nincs munkaközösség ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola 

helyi tanterve alapján. 

   

1.3.5. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket lehetőség szerint a tanév előtt 

tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

1.4. A taneszközök kiválasztásának szempontjai 

A szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe: 

a) A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

b) Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatók. 

c) A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: az új taneszközök használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetekben vezetjük be. 

d) Alkalmas legyen órai vagy otthoni differenciált feladat adására, feladatok megoldására. 

e) A tanulók számára a legmegfelelőbb ismeretek nyújtsa, áttekinthető legyen. 

f) Kivitele esztétikus és tartós legyen. 

g) Az ára a szülők számára megfizethető legyen. 

h) Szükség esetén több éven keresztül használható legyen, azaz továbbadható legyen 

testvérének, illetve aki erre igényt tart. 
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2. Személyiségfejlesztés 

2.1. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok a nevelés-oktatás során 

2.1.1.  Minden ember önálló személyiség. 

Az iskolánkban folyó pedagógiai tevékenység fő célja a gyermeki személyiség 

fejlesztése. A tanulói személyiség ismerete az eredményes nevelés, fejlesztés 

alapfeltétele. Feladatunk, hogy felerősítsük, összerendezzük, intézményes keretek 

között szervezzük a gyermek fejlődését, szocializációját és személyiséggé válását. 

Akkor végezhetjük eredményesen a tanulók személyiségének fejlesztését, ha 

ismerjük, és folyamatosan figyelemmel kísérjük alakulását, az iskola céljainak 

megfelelően tervezzük, szervezzük a tanulók tevékenységét. 

Elsősorban az aktuális személyiség megismerése a legközvetlenebb pedagógiai 

feladatunk: 

a) testi fejlettség megismerése, 

b) pszichikus fejlettség megismerése. 

Mivel a tanuló megismerése a megfelelő további fejlesztés érdekében történik, 

célszerű a személyiségében meglévő pozitív sajátosságokra építve megterveznünk 

az adott tanuló fejlesztési programját. Pozitív tulajdonságaikat erősítve segíthetjük 

tanítványainkat a továbbfejlődésben, a negatív személyiségvonások 

kiküszöbölésével. 

 

2.1.2. Minden ember a közösség része 

Az osztályok munkáját tervezve arra kell törekednünk, hogy az átlagostól eltérő, a 

kiváló és a lemaradó, a hátrányos helyzetű tanuló olyan irányítást kapjon, amellyel 

a fejlődését a legjobban biztosíthatjuk.  

Az osztályt olyan közösségnek kell tekinteni, amely „együtt” tanul, és minden 

tanulónak egyenlő lehetősége legyen arra, hogy részt vegyen a közös munkában. 

Az osztály közösségének fejlesztésével hozzájárulunk a különbségek 

mérsékléséhez. 

A differenciált irányítás elvei: 

- kiváló tanulóknak útmutatást adni az önálló ismeretszerzés forrásainak 

felkutatására; 

- tanulmányi versenyeken való részvételi lehetőségek biztosítása; 

- a lemaradó, hátrányos helyzetű tanulóknak támogató segítség nyújtása, 

- annak megállapítása, mi az elmaradás oka (motiváció hiánya, alapkészségek 

alacsony szintje, nem megfelelő tanulási módszer, rendezetlen családi 

környezet, egyéb). 

 

2.2. A megismerés lehetőségei 

Általános „recept” nincs, lehetőség szerint azt kell pótolnunk, korrigálnunk, ami 

az elmaradást okozza. Az egyének differenciált fejlesztéséhez meg kell ismernünk, 

korrekt információkkal kell rendelkeznünk diákjaink 

- családi helyzetéről, 

- egészségi állapotáról, 

- teljesítményeiről, 

- szociális képességeiről, helyzetéről, 

- esetleges konfliktuskezelési képességéről. 
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2.2.1. Az információk megszerzésében, a megismerésben legfontosabb a szoros 

kapcsolattartás 

- óvodával, 

- családdal (fogadóóra, szülői értekezlet, családlátogatás alkalmával), 

- Humán Szolgáltató Központ, Gyermekjóléti Alapellátás és Családsegítő 

Osztállyal, 

- Dunakeszi Járási Hivatal Gyámügyi Osztályával, 

- fogadó iskolákkal 

- osztályfőnökkel, 

- gyerekorvossal, 

- pszichológussal, 

- logopédussal, 

- Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunakeszi Tagintézményével, 

- utazó gyógypedagógiai hálózat munkatársaival, 

- hitoktatókkal. 

Mindezek alapján tanítványainkról olyan képet kell kialakítanunk, amely 

kiindulópontja lehet fejlesztési elképzeléseinknek.  

Olyan fejlesztő jellegű hatásoknak kell alakítania a gyermek élettevékenységét, 

amelyek eredményeként személyiségében pozitív változások jönnek létre. 

Ismeretei bővülnek, képességei kiteljesednek, megfelelő magatartásformák 

alakulnak ki, szilárdulnak meg. 

Az alkalmazott hatás, módszer eredményességét a gyermeki személyiség életkori 

és egyéni sajátosságai is megszabják. A tervezett pedagógiai hatást erősíthetik 

vagy gyengíthetik a gyermek életkörülményeiből fakadó uralkodó 

személyiségjegyei, szokásai. Lényeges az is, milyen az adott közösségben elfoglalt 

helye, szerepe, milyen érzelmi szálak fűzik társaihoz, nevelőihez, milyenek 

iskolán kívüli kapcsolatai. 

Az iskolába járó gyermek fő tevékenysége a tanulás, így elsősorban ebben, 

valamint egyéb iskolai, iskolán kívüli tevékenységeiben, pl. sportban, otthoni 

munkában bontakoztathatjuk ki minél teljesebbé képességeiket. Pedagógiai 

programunk megalkotásával ez a célunk. 

 

2.2.2. Eszközök, módszerek 

Az iskola által képviselt értékeket, célokat, tanítványaink lehetőségeit, belső 

adottságait felmérve, azokhoz igazodva kell kialakítanunk az egyes gyermekek 

fejlesztését szolgáló feladatokat, keresnünk az eredményes eljárásokat, 

módszereket, eszközöket. 

Ebben a munkában az osztályfőnöknek és az osztályában tanító valamennyi 

nevelőnek együtt kell működnie. 

Nemcsak szakismereteinket, tapasztalatainkat, hanem saját személyiségünket is fel 

kell használnunk munkaeszközként. Legfontosabb lélektani munkaeszközünk 

személyiségünk, példamutatásunk és ezt az eszközt is formálnunk, fejlesztenünk 

kell (önismeret, önfejlesztés, empátia, kommunikáció). Ugyanakkor ismernünk 

kell a gondjainkra bízott gyermekek világát és személyiségét, hogy ne csak 

tudatosan, hanem hatékonyan is alakíthassuk azt. 

2.2.2.1. Kulcsszavaink: 

- Kitartás, akaraterő, kötelességtudat 
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A célok kitűzése után fontos, hogy a gyermekek kitartóan ösztönözve érezzék 

magukat, hogy teljesítsenek. Érezzék, hogy saját felelősségük is van, rajtuk 

múlik, hogy elérik-e céljukat. 

- Empátia 

Együtt tudjon érezni társával, segítsen neki. Képes legyen beleélni magát más 

helyzetébe, átérezze annak érzelmeit (tanulópárok, segítők kijelölésével). 

- Tisztelet 

Tudja, hogy kivel szemben milyen viselkedési formákat kell követni (felnőtt – 

gyerek, idős – fiatal, szülő – testvér). 

- Véleménynyilvánítás   

Merjen megnyilvánulni, a véleményét elmondani, választani különböző 

variációkból, határozottan követni azokat. 

- Őszinteség 

Vállalja tetteiért a felelősséget, hibáit képes legyen elfogadni és beismerni. 

- Szeretet 

Érzelmeit ki tudja fejezni különböző módszerekkel (ajándék, metakommunikáció, 

tettek). 

- Önbizalom, magabiztosság 

Bízzon saját képességeiben, bátran vállalja és fogadja el önmagát. 

 Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók 

személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen 

fejlessze. 

 

2.2.2.2. Módszereink 

a) A tanulók erkölcsi nevelése. 

Feladat: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 

meggyőződéssé alakítása. 

b) A tanulók értelmi nevelése 

Feladat: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés 

igényének kialakítása. 

 

c) A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 

Feladat: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált 

magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

 

d) A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

Feladat: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és 

önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek 

kialakítása. 

 

e) A tanulók akarati nevelése. 

Feladat: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakozására 

vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az 

elkötelezettség kialakítása. 
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f) A tanulók állampolgári, nemzeti nevelése. 

Feladat: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az 

érdeklődés felkeltése társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása 

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

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

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

megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése.  

 

g) A tanulók munkára nevelése 

Feladat: az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók 

önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakorlása. 

 

h) A tanulók testi nevelése 

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

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

az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód és az 

egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény 

kialakítása. 

 

i) A tanulók környezeti nevelése 

Feladat: A környezettudatos gondolkodásmód és a környezetbarát életmód 

kialakítása, elmélyítése tanulóink életkori sajátosságainak figyelembevételével. 

A környezeti nevelés nem köthető egyetlen tantárgyhoz, lehetőség szerint minden 

tantárgyba be kell építeni. A tanórákon kívül szakkörök, természetjáró túrák, 

kirándulások, táborok, kiállítások, akciók stb. szervezésével is hozzájárulhatunk a 

helyes szemlélet kialakításához. 

 

j) Esztétikai nevelés 

Feladat: Az esztétikai nevelés feladata, hogy megalapozza, a tanulókat képessé 

tegye a  

művészi szépség felismerésére, létrehozására, formálására. Értékelni tudja 

mindazt az esztétikumot, ami az őt körülvevő természetben, a társadalom életében, 

az ember alkotásaiban, a művészetekben megjelenik. 

 

Iskolánk Pedagógiai programja mindezek figyelembevételével ösztönzi a 

személyiségfejlesztő oktatást. Ez azonban csak akkor lehet eredményes, ha a 

tanítási-tanulási folyamat teret ad a színes sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, 

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

készségüket, edzi akaratukat; ha hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, 

az értékkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. 

Mindezek azonban olyan pedagógiai munkát feltételeznek, amelyben a tanulók 

tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a 

középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás, a nevelés színtere nemcsak az 

iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. 
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3. Iskolai egészségnevelési 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. 

 

3.1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

a) a tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; 

b) kiemelt figyelmet kell fordítani korunkban váratlanul megjelent, világjárványt okozó 

vírussal szembeni védekezés formáira, a járványügyi helyzet okozta mentális problémák 

megelőzésére, a lelki egyensúly megőrzésére. 

c) tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmódot szolgáló 

tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 

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

keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel: 

- táplálkozás, 

- az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, 

- a családi és kortárskapcsolatok, 

- a környezet védelme, 

- az aktív életmód, a sport, 

- a személyes higiénia, 

- a szexuális fejlődés területén. 

 

3.2. Az iskolai egészségnevelés tevékenységformái:  

a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: testnevelés órák; játékos, 

egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon: az iskolai sportkör 

foglalkozásai; tömegsport foglalkozások; 

b) alsó tagozaton, városi szervezésben, tenisz, korfball, kézilabda, és judo alapjaival 

ismerkedhetnek a tanulók; 

c) A 3. évfolyam úszásoktatáson vesz részt a Dunakeszi Tankerületi központ szervezésében, 

a törvényi előírásoknak megfelelően;  

d) a technika, testnevelés, magyar tantárgyak, valamint az ötödik-nyolcadik évfolyamon az 

osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

e) az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök (csecsemőápolási, 

túra); minden fél évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre; 

minden évben egy alkalommal játékos vetélkedő az ötödik-nyolcadik évfolyamos 

osztályoknak az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatban; 

f) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybevétele 

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

megtartásában a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezéséhez; 

g) részvétel az OMSZ újraélesztési tréning programjában; 

h) témahét és egészségnap szervezése. 
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3.3. A teljes körű iskolai egészségfejlesztés várható hatásai: 

a) a tanulási eredményesség javítása 

b) az iskolai lemorzsolódás csökkenése 

c) a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése 

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

kialakulásának elsődleges megelőzése 

d) bűnmegelőzés 

e) a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal 

f) az önismeret és önbizalom javulása 

g) az alkalmazkodókészség, a stresszkezelés, a problémamegoldás javulása 

h) érett, autonóm személyiség kialakulása 

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

      mozgásszervi és daganatos betegségek) elsődleges megelőzése 

j) a társadalmi tőke növelése.  

 

3.4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása  

 

3.4.1. Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának célja:  

a diákok ismerjék meg az elsősegélynyújtás tartalmát, fontosságát 

alakuljon ki bennük embertársaik iránti érzékenység, a bajba jutottakkal szembeni 

együttérzés 

ismerjék fel a különböző vészhelyzeteket, problémákat, a gyors cselekvés fontosságát 

tudják az egyes sérülések várható következményeit 

sajátítsák el a legalapvetőbb segélynyújtási módokat 

tanulják meg, hogyan kell mentőt hívni 

 

3.4.2. Az elsősegélynyújtási és újraélesztési ( 7-8. évf.) ismeretek elsajátításának 

formái: 

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása tanórákon belül (osztályfőnöki, 

biológia és testnevelés óra, védőnői foglalkozás) és délutáni csoportfoglalkozásokon 

valósul meg. 

Az elmélet megtanulása után gyakorlati foglalkozások sorozata, amelynek során 

kialakulnak a kívánatos készségek.  

Szituációs játékokkal a helyzetfelismerés kialakítása. 

feladatlapok, tesztek 

filmek, előadások 

kötözési módok, törések ellátásának, vérzések csillapításának szimulációs 

gyakoroltatása 
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4. Közösségfejlesztés 
Az iskola összetett szervezet, sok nevelési tényezőt magába foglaló intézmény, ezért az iskolán 

belül szükség van az egységes ráhatás megszervezésére. A nevelőtestület pedagógiai egysége 

alapvető feltétele a nevelés sikerének, az iskolaközösség fokozatos kialakulásának. Szoros 

együttműködésre van szükség a technikai személyzet, a tanítók, a szaktanárok és az 

osztályfőnökök között. 

A közösségfejlesztés folyamatában célunk, hogy tanulóink megtanulják kezdetben a szűkebb, 

később a tágabb értelemben vett közösséghez való alkalmazkodást. Ki kell, hogy alakuljon 

bennük az igény a történésekben való aktív, alkotó részvételre. Célunk a gyermekközösségek 

és az egyes tanulók személyiségének fejlesztése, a kollektíva és az egyén egymáshoz, valamint 

a társadalomhoz való helyes viszonyának megalapozása. 

A cél megvalósulása érdekében végzett tevékenységeket a mindenkori munkatervben rögzíteni 

kell. 

A tanulói közösségfejlesztésre irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a 

nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett 

módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

4.1. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

a) A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

b) Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) 

kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű 

nevelői fejlesztése. 

 

c) A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében 

      A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral 

változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek elvárásainak 

megfelelni akaró, önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásáig. 

 

d) Az önkormányzás képességének kialakítása: 

       A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy 

nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni; a cél elérése érdekében 

összehangoltan tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

 

e) A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése: 

      A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata a közösségek 

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói 

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

által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és 

ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartási és viselkedési formákhoz 

tapasztalatokat gyűjthetnek. 

 

f) A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása: 

      A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési 

normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, 

ápolása. 
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g) A tanulók önismeretének fejlesztése, önnevelésének irányítása, eszményképük 

kialakításának elősegítése. 

 

h) A közösségi munkában való részvétel igényének kialakítása, a közös ügyért való 

munkálkodás. 

 

i) A felső tagozatos tanulók közössége erősítse jó viszonyát a kisebbek közösségével – 

Mikulás közös köszöntése, gyermeknapi rendezvények, iskolanapok. 

 

j) A jó közösségi ember kialakítása, aki szerves része a csoportnak. 

 

k) A tanulók társas kapcsolatainak gazdagítása – iskolai rendezvények szervezése. 

 

l) A tanulmányi kirándulásoknak szolgálniuk kell az osztályközösség kialakulását, 

hazánk megismerését, a szabadidő kulturált eltöltését, a természet megismerését, 

védelmének lehetőségeit. 

     Hasonló célokat szolgálnak a múzeumi és a színházlátogatási napok. Ugyancsak ezen 

nevelési célok eléréséhez nyújtanak segítséget a környezetvédelmi világnapok 

alkalmából rendezett vetélkedők, kiállítások, előadások. 

 

m) Iskolai ünnepélyeink és rendezvényeink megszervezéséért az éves munkatervben 

meghatározott módon egy-egy osztályközösség a felelős. Az ezekre való felkészülés, 

a feladatok közös megszervezése jól szolgálják a közösségi szellem fejlesztését, a 

kötelességtudat kialakulását. Nemzeti ünnepeinkről való iskolai 

megemlékezéseinkkel nagyban hozzájárulunk az ország múltjának, kudarcainak, 

sikereinek megismertetéséhez, ezzel is fejlesztve diákjainkban a „hovatartozás” 

érzését, hogy minél inkább magukénak érezzék kudarcait, eredményeit, s hogy 

felelősséget vállaljanak annak jövőjéért. 

 

n) A tanulmányi, kulturális és sportversenyek eredményeinek iskolaközösség előtti 

ismertetése (iskolagyűlés, iskolarádió, iskolaújság) jól szolgálja a becsületes 

munkavégzés elismerését, s egyben ösztönzi a közösség minden tagját a tevékeny 

alkotómunkára. 

 

o) A különböző népszokások, életmódok megismertetésére jó alkalmak az iskolai  

kiállítások, ahol a gyerekek saját maguk készítik a kiállítandó tárgyakat, illetve a 

játszóházak, ahol különböző  tájegységek kultúrájával, szokásaival, zenéjével, 

táncával is megismerkednek diákjaink. 

 

p) Törekszünk olyan iskolai környezet kialakítására, ahol diákjaink jól érzik magukat. 

A rend és tisztaság megőrzésében, az otthonos környezet kialakításában 

(osztálytermek, udvarok) a gyerekek munkájára is számítunk. Az udvar egyes 

területeinek rendben tartása egy-egy osztályközösség feladata. Hagyomány 

iskolánkban az elsős osztályok faültetése. 

 

q) A sportköri foglalkozásokat (tömegsport, sportszakkörök) tanulóink igényeihez 

iskolai hagyományaink figyelembevételével tervezzük. A foglalkozások 

szervezésében és a versenyeken való részvételben a DSE is segít. 
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4.2. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok a napköziben 

 

Az együtt töltött idő, a közös tevékenység óriási lehetőséget ad egymás megismerésére, a sokoldalú 

kapcsolatrendszer kialakítására, a közösségé formálódásra. 

A sokoldalú megismerés alapja, hogy nem csupán a tanulók közötti kapcsolat változik meg, hanem 

az eddig túlnyomórészt tanuláson alapuló tanár-diák viszony sokoldalú, bizalmas emberi 

kapcsolattá alakul. 

A tanítók és a napközis nevelők szoros kapcsolatban vannak egymással, rendszeresen kicserélik a 

tapasztalatokat és az információkat. A közösségfejlesztés a tanítók és a napközis nevelők céltudatos 

tevékenységétől függ. 

A gyerekek sokoldalú megismerése nagyon fontos. Nagy gondot kell fordítani személyiségük 

megismerésére, tudatosan kell a gyerekeket megismerni, mind az egyén, mind a közösség számára 

a legmegfelelőbb nevelési eljárást kell választani. Fontos a jó közösségi ember kialakítása, aki 

szerves része a csoportnak. 

A napközi járuljon hozzá az iskolában folyó értelmi nevelés feladatainak megoldásához. 

Lehetőségei: 

a) Beszélgetés kezdeményezése különböző szokásokról, életmódokról és a másságról. A 

vélemények kicserélése, de a végeredmény a másik elfogadása legyen, hiszen ő is a 

közösség része.  

b) Segítségadás a konfliktusoknál, helyzetelemzés, a helyes út keresése és a hibák feltárása. 

c) Beszélgetések környezetünkről, életünkről, vélemények kialakítása, egymás véleményének 

tisztelete. 

Feladata: 

a) a gyermekek egyéni szükségleteinek megfelelően a kulturált körülmények közötti 

a. tanulás feltételeinek biztosítása 

b) segítséget adni a hátrányos helyzetű, illetve a lassabban haladó tanulók számára 

c) a tanulmányi munka fokozott ellenőrzése, az iskolai feladatok megszilárdítása 

d) az egyéni és közösségi viselkedéskultúra helyes elsajátíttatása 

e) a szabadidő értelmes eltöltésének, a kikapcsolódásnak, a közös játék lehetőségének 

szervezett megteremtése 

f) a helyes időbeosztásra nevelés, megtanítani a tanulókat napirend szerint élni. 

 

4.3. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló 

tevékenységi rendszer és szervezeti formák  

4.3.1. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb 

tanítási-tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra. 

4.3.2. Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során 

kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és 

a differenciálást. 

a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a 

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

tartsuk. 

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

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

vagyis állandó aktivitását biztosítják. 
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c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis 

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

legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és 

az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. 

 

4.3.3. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását szolgáló tanórán 

kívüli tevékenységek 

❖ Szakkörök 

A differenciált képesség- és készségfejlesztést, valamint a tehetséggondozást  

  szolgálják a mindenkori jelentkezéstől és tantárgyfelosztástól függő szakköreink: 

anyanyelvi szakkör, matematika: alsó- és felső tagozatban, komplex (alsó 

tagozatban), biológia, környezetvédő, földrajz, rajz (alsó- és felső tagozatban), 

történelem, fotó, számítástechnika, foci, labdás ügyességi fejlesztő, 

elsősegélynyújtó, csecsemőgondozó, énekkar.  

 

A szakkörökre, énekkarra a tanulók jelentkezése önkéntes, egy tanévre szól – a 

felső tagozaton. A szakköri igényeket a szaktanárok tanévenként felmérik, 

indításukról az iskola lehetőségeit figyelembe véve a nevelőtestület dönt. 

Az alsó tagozaton alkalmanként, tanítói kezdeményezésre önkéntes a részvétel. 

 

❖ Az iskolai Diáksport Egyesület 

A DSE-nek minden tanulónk tagja lehet. Az egyesület a tanórai testnevelési órákat 

kiegészítve biztosítja a mindennapi testedzést, a tanulók felkészítését különféle 

sportágakban zajló versenyekre.  Lehetőséget nyújt ezen iskolán kívüli 

sportversenyeken való részvételre is. 

A felsorolt tevékenységi formákhoz az iskolai létesítmények, eszközök használata 

tanári felügyelet mellett lehetséges.  

 

❖ Hagyományőrző tevékenység 

Az iskolánkban kialakult hagyományaink ápolása, bővítése, hírnevünk megőrzése 

iskolaközösségünk minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok 

ápolásával kapcsolatos programokat, időpontokat az iskola éves munkatervében 

rögzítjük. A néphagyományok, szokások megismertetése és gyakorlata, ill. azok 

felelevenítése eddig is jelentős szerepet kapott hagyományőrző programunkban, 

pl.: aktuális népszokásokkal, népi játékokkal, népi játszóház szervezésével. 

Nemzetiségi iskolaként külön hangsúlyt fektetünk a német nemzetiségek 

szokásainak megismertetésére: fontos a tanévkezdő Schultüte, a Márton nap  és a 

magyarországi németek történelméhez kapcsolódó minden fontos esemény - 

felmenő rendszerben, a tanulmányokba illesztve. 

❖ Nemzeti ünnepeink, megemlékezéseink: 

március 15. - az 1848-as forradalom és szabadságharc megünneplése 

október 6-   - az aradi vértanúk napja 

október 23. - a köztársaság és az 1956-os forradalom ünnepe 

június 4.     – a nemzeti összetartozás napja 

 

❖  Iskolai szintű ünnepélyeink, rendezvényeink: 

 tanévnyitó, tanévzáró ünnepély  

 Fazekas-gála 
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 Fazekas-nap 

8. osztályosok ballagása 

farsangi bál: alsó és felső tagozatnak külön 

 jótékonysági est a szülőkkel alapítványi szervezésben 

gyermeknap 

színház-, hangverseny-, mozi-, kiállításlátogatások 

diákolimpiák és focibajnokságok 

témahetek 

tanévet átfogó "zöld jeles napok"-hoz kapcsolódó folyamatos 

rendezvények: 

a víz világnapja, a Föld napja, madarak és fák napja, 

 

 

❖ Tanulmányi kirándulások   

Nevelési céljaink és a tantervi követelmények megvalósulásáért az alsó 

tagozaton 1-3 napos, a felső tagozaton legfeljebb 1 tanítási napot érintő 

tanulmányi kirándulásokat szervezünk.  

A tanulmányi kiránduláson való részvétel költségeit a szülők fedezik, szükség 

esetén az osztályfőnök a rászoruló gyerekeknek alapítványi támogatást kérhet.    

   

 

A fenti célokat szolgáló tanulmányi program a helyi tanterv része. A Zöld Iskola Alapítvány 

támogatja a szociálisan rászoruló tanulók kirándulási költségeinek finanszírozását. 

 

 

❖ Tanulmányi és egyéb versenyeink: 

- Intézményünk tanulóit tanévenként benevezzük városi-, illetve megyei szintű 

tantárgyi és sportversenyekre. 

- Megrendezzük a környezetvédelmi vetélkedőt városi, tankerületi szinten, 

valamint a Fazekas-kupát és a kötélhúzó bajnokságot. 

- Színhelyet biztosítunk területi, megyei versenyek, bajnokságok rendezéséhez. 

- A fenntartó az országos döntőkkel kapcsolatban az alábbiakat téríti: a döntő 

helyszínére jutás tömegközlekedéssel, szállás, pályamű elszállítása a döntő 

helyszínére, amennyiben ez tömegközlekedéssel nem megoldható. 

 

❖ Kulturális események, rendezvények látogatása: 

Komolyzenei, népzenei hangversenyen való részvétel, mozi és színházlátogatás, 

kiállítások megtekintése - ezeknek igen nagy jelentőségük van, mert diákjaink 

nagy része csak iskolai szervezésben találkozik az ilyen jellegű élménnyel. E 

programok általában osztály vagy évfolyam szinten szerveződnek, de önként is 

jelentkezhetnek diákjaink.  
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4.4. Diákönkormányzat: 

 

A nevelőközösség kialakulása mellett szükségszerű, hogy az iskola tanulói is 

gyermekközösséggé szerveződjenek. Az iskolai diákönkormányzatot csak az 

osztályközösségekre alapozva lehet hatékonyan kiépíteni és működtetni. Az 

osztályfőnököknek kulcsszerepük van a közösségi élet szervezésében. 

Felhasználjuk az önkormányzati rendszerben rejlő lehetőségeket, és 

bensőségesebbé tesszük a tanulók iskolai életét. 

 

a) Felépítési rendszere: 

diákönkormányzat vezetője – a választott diák 

munkájukat segítő: 1 pedagógus 

osztálytitkárok: osztályonként 1-1 tanuló (felső tagozat) 

 

b) Tevékenysége: 

Az osztályokban folyó különböző tevékenységeket a gyerekek önként vállalják. 

Pl.: tanulmányi versenyek, kiállítások, papírgyűjtés, rendezvények szervezése, 

sportversenyek, területrendezés, környezetvédelem, iskolai újság, iskolai 

faliújság, iskolarádió. 

 

A gyerekek 4 területen végzik tevékenységüket: 

a) tanulmányi munka 

b) sporttevékenység 

c) tisztasági, környezetvédelmi tevékenység 

d) kulturális és szervezőmunka 

 

Az osztálytitkár tartja a kapcsolatot a DÖK vezetőjével, és beszámol a gyerekek 

elképzeléseiről, véleményéről, igényeiről.  Félévkor és év végén a DÖK vezetője 

az osztálytitkárokkal együtt értékeli a végzett munkát. 

Az iskolai Diákönkormányzat munkáját az 5-8. osztályokban megválasztott 

küldöttekből álló Diákönkormányzat vezetősége irányítja. 

Feladata, hogy minél többen szerezhessenek önszerveződési, önkormányzati 

tapasztalatokat, élhessék át a megbízatás felelősségét. 

A Diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő 

segíti. 
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5. A pedagógusok, az osztályfőnök feladatai 
 

5.1. A pedagógusok legfontosabb feladatai az alábbiak (részletes leírás a személyre szabott 

munkaköri leírásban található): 

▪ felkészülés a tanítási órákra 

▪ a tanulók dolgozatainak javítása 

▪ a tanulók munkájának rendszeres értékelése 

▪ a megtartott tanítási órák dokumentálása 

▪ a helyettesítések és elmaradó órák vezetése 

▪ tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítása 

▪ dolgozatok, tanulmányi versenyek anyagának összeállítása és értékelése 

▪ tanulmányi versenyek lebonyolítása 

▪ tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

▪ felügyelet vizsgákon, versenyeken, méréseken 

▪ kulturális és sportprogramok szervezése 

▪ osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői feladatok ellátása 

▪ diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása 

▪ ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása 

▪ szülői értekezletek, fogadóórák megtartása 

▪ részvétel a értekezleteken, megbeszéléseken 

▪ a tanulók felügyelete  

▪ tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények szervezése 

▪ részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken 

▪ részvétel az iskolai ünnepségeken és rendezvényeken 

▪ tanítás nélküli munkanapokon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés 

▪ közreműködés iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában 

▪ szertárrendezés, szakleltárak és szaktantermek rendben tartása 

▪ osztálytermek dekorációjának kialakítása 

 

5.2. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

▪ az iskola Pedagógiai Programjának szellemében neveli osztályának 

tanulóit 

▪ segíti a tanulóközösség kialakulását 

▪ együttműködik az osztály diákönkormányzatával 

▪ segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját 

▪ kapcsolatot tart az osztály szülői közösségével 

▪ figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, fegyelmi helyzetét 

▪ havonta minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát 

▪ szülői értekezletet, fogadóórát tart 

▪ ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket 
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▪ elvégzi a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt 

▪ napi rendszerességgel nyilvántartja a hiányzásokat 

▪ nyomon követi az orvosi vizsgálatokat 

▪ kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi 

feladatokra 

▪ tanulóit rendszeresen tájékoztatja az előttük álló feladatokról 

▪ közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében 

▪ jutalmat és büntetést adhat, valamint javaslatot tehet a tanulók 

jutalmazására, büntetésére 

▪ részt vesz a munkaközösségek munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását 

▪ osztályában órát látogat. 
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6. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló, valamint a kiemelt figyelmet igénylő 

tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek  

6.1. Tehetséggondozás 

6.1.1. A tehetséggondozás célja 

A nevelő és oktató tevékenységünk során figyelembe kell vennünk a tanuló egyéni 

képességét, tehetségének kibontakozását. Az iskolai munkaközösségek 

összeállítják a kreatív diákok jellemzőit, a tehetséget jelző viselkedésjegyeket. 

Fokozottan kell figyelnünk a képességeik alatt teljesítő tehetséges tanulókra. A 

szülőket tájékoztatni kell, ha gyermekük teljesítménye eltér az átlagostól. 

Célunk, hogy: 

- felismerjük a tehetséget 

- segítsünk a tehetségeseknek abban, hogy felismerjék és fejleszthessék 

a képességeiket 

- kielégítsük a tehetséges gyermek szükségleteit 

- ösztönözzük intellektusát és kreativitását 

- erősítsük a tehetséget, hogy képes legyen vezető szerepet vállalni 

- felkészítsük a gyermeket arra, hogy kreatív és tehetséges felnőtté 

válhasson a jövőben. 

 

6.1.2. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek: 

 

- az egyéni képességekhez igazodó tanulás megszervezése és 

differenciált házi feladat 

- az iskolai sportkör 

- a szakkörök, felvételi előkészítők (igényektől függően tanévenként 

változik)* 

- emelt szintű angol nyelv oktatása 

- versenyek, vetélkedők 

- az iskolai könyvtár használata 

- a továbbtanulás segítése 8. osztály végén 

- a szabadidős foglalkozások (színház- és múzeumlátogatások, 

kiállítások) 

- pályázatokon való részvétel 

- énekkar 

- tudásszint szerint csoportbontások 

- a tanulás tanítása, a hatékony tanulási módszerek elsajátítása 

(koncentráció relaxálás, a memória fejlesztése, lényeglátás). 

-  

*A szakköröket, felvételi előkészítőket a tantárgyfelosztás függvényében a szaktanárok hirdetik meg. A 

tanulók szabadon jelentkezhetnek: az írásbeli jelentkezést a szülők aláírásukkal igazolják és tudomásul 

veszik, hogy a részvétel minimum egy tanítási félévre vonatkozik. 
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6.2. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok 

A gyermeki képességek különbözősége miatt fontos a differenciált nevelés, oktatás, 

mindezekből következően a felzárkóztatás is. 

Kudarcélmények sok gyermeknél jelentkeznek egy vagy több tantárgy esetében is, 

elsősorban matematika, nyelvtan, fizika, kémia, illetve idegen nyelv tantárgyakból. 

Mindezek előbb vagy utóbb, de együtt járnak a tantárgy(ak) teljes elutasításával is. 

Ezért fontos, hogy az ilyen problémákkal küzdő gyermekek számára minél több színes 

szakkört, szabadidős programlehetőséget kínáljunk, mert ezek indirekt módon felkelthetik 

érdeklődésüket azok iránt a tantárgytémák iránt, amelyekben a kudarcélmények érik. 

A különféle programok, lehetőségek megtervezését, ajánlását a tanulóknak döntően 

befolyásolja annak a megállapítása, hogy a kudarcélmények milyen okokra vezethetők 

vissza (családi, pszichés stb.). 

Iskolánkban az alábbi lehetőségek biztosítottak a tanulási kudarcoknak kitett tanulók 

számára: 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 napközi 

 tanulószoba 

 egyéni foglalkozások 

 felzárkóztató csoportos foglalkozások, korrepetálások 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata 

 a továbbtanulás irányítása, segítése 

 logopédus 

 pszichológus 

 a szülők, a tanulók és a pedagógusok tudatos, „programszerű” 

együttműködési formái, melyek közül a legfontosabbak: családlátogatás, 

szülői értekezlet, fogadóóra. 

 

6.3. A szociális hátrányokat enyhítő tevékenység 

 

6.3.1. A speciális szükségletek és igények időről időre változnak, viszonylagosak 

és összetettek. Ennek a szemléletnek az elfogadása alapján határozhatjuk meg az 

egyéni bánásmód alkalmazásának lehetőségét, módját, eszközét, időtartamát. A 

képességhiány nemcsak fizikális lehet, hanem szociális vagy kulturális is. Ezek a 

gyermekek is hátrányos helyzetűek, ők is speciális nevelési-oktatási szükségletű 

tanulók közé tartoznak. 

 

Iskolánk ebben a munkában elsőrendű partnerének a szülői házat tekinti, a 

hátrányok megszüntetésére a szülőkkel együttműködve keresi a megoldást. A 

szülőktől folyamatos kapcsolattartást, közreműködést, a problémák 

kiküszöbölésében való aktív részvételt várnak el pedagógusaink.  

 

6.3.2. A szociális hátrányok leküzdését segítő tevékenységeink: 

a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai 

a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése 

a családlátogatások szülői kezdeményezésre 

a továbbtanulás irányítása, segítése 
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az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége 

kreatív tevékenységek az SzMK bevonásával (ruha, könyv, játékok 

stb. gyűjtése) 

iskolaorvosi, védőnői segítségnyújtás 

szoros kapcsolat a Polgármesteri Hivatallal és a Gyermekjóléti 

Szolgálattal annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő 

tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek. 

 

6.4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

 

6.4.1. A szociális viselkedés  

…arra irányul, hogy az egyén a környezet elvárásainak megfeleljen. Ha egy 

gyermek nem tud ezeknek az elvárásoknak megfelelni, akkor a szociális viselkedés 

elsajátításának folyamata működik rosszul. Mivel a probléma a nevelés 

folyamatában keletkezett, pedagógiai jelenség; a magatartási zavarokkal küzdő 

gyermekkel való foglalkozásnak is pedagógiai jellegűnek kell lenni. Pedagógiai 

munkánk első lépése, hogy felismerjük a már kialakult zavarokat és megkeressük 

ezek kiváltó okát, mely általában személyiségfejlődési zavarokat okozhat. 

Ennek többféle oka lehet; az életkori változásokkal átrendeződnek a szerepek, 

illetve új tartalommal töltődnek meg. Ez utóbbi gyakran okoz a fiatalokban 

konfliktust, és ekkor a csoportnyomás feszül szembe a belső értékekkel, korábbi 

ideákkal, a belső vívódás okozta konfliktus látható jeleket ölthet és zavart 

viselkedéshez vezethet. A feszültség csökkentésének módszerei:  

 

• a figyelem megosztása (kiiktatja tudatából az ellentmondást), 

• ideológia kovácsolása (gyakori és közismert önigazolás), 

• kompromisszum képzése (passzivitás, vagy kitérés). 

 

Bármelyik feszültségcsökkentő módszerhez folyamodik a fiatal, az a 

személyiségfejlődésére káros lehet. 

 

Az iskolában negatívnak minősített viselkedés a gyerek valódi és iskolai kapcsolataival, 

érzelemvilágának sérüléseivel függ össze. A vegetatív problémák egy részében a gyökerek a család 

érzelmi-nevelési körülményeiben kereshetők. 

 

A családdal, a szülőkkel való szoros és rendszeres kapcsolattartás nagyon lényeges. A szülői 

kezdeményezésre történő családlátogatás során a gyermekek családi körülményeiről szerzett 

tapasztalatok nagyon sok esetben eredményesek a problémák feltárásában és megoldásában. Segít 

megismerni a gyermek és családtagok egymáshoz való viszonyát, nevelési szokásait, életrendjét, 

értékrendjét. 

Pedagógiai tevékenységeink során törekszünk az egységes közösség formálására, a másság 

elfogadására, a helyes normarendszer kialakítására a közösségben. 

 

6.4.2. Megelőzés  

Vannak olyan jelzések, melyek előrevetítik a gondot: közönyösség, passzivitás, 

érzelmi sivárság, érdeklődés hiánya, elkülönülés, túlzott félelem, szorongás, ok 

nélküli sírás, irigység vagy féltékenység más gyerekekkel kapcsolatosan, 

koncentrációzavar, teljesítményromlás, beszédzavar stb. A magatartási zavarok 
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egyik, az iskolában leginkább szembeötlő formája az agresszív 

megnyilvánulásokban fejeződik ki. 

 

Mind a tanulási, mind a magatartási problémák minimalizálása érdekében 

igyekszünk tanulásmódszertani képzést nyújtani tanítványainknak. Ezt a 

mindenkori tantárgyfelosztás függvényében szervezzük meg, elsősorban 4-5-6. 

évfolyamokon, a készségtantárgyak és a digitális kultúra tantárgyakba építve. 

 

6.4.3. Pedagógiai feladatok: 

a) az okok feltárása, 

b) az osztályban tanító pedagógusok bevonása a nevelési problémák megoldásába, 

c) a szülők bevonása, 

d) súlyosabb esetben szakember segítségének kérése (pszichológus, gyámügy), 

e) tanulóval való egyéni bánásmód, beszélgetések, nevelő szándékú feladatok adása, 

f) a szabályok be nem tartása esetén következetes bánásmód, szankciók, 

g) különféle lehetőségek ajánlása a szabadidő hasznos eltöltésére, 

h) a baráti társaság figyelemmel kísérése, 

i) tájékoztató előadások a fiatalok káros szenvedélyeiről (orvosi és rendőrségi  

szakemberek bevonásával), 

j) nevelőtestület konzultációja a devianciáról (nevelési értekezlet, belső  

 továbbképzések). 

 

A pedagógus munkáját csak a kölcsönös bizalom, tapintat, a személyiségjogok tiszteletben 

tartásával végezheti, főleg olyan kérdésekben, amelyek a tanuló alapvető személyiségjegyeit 

érintik. 

 

6.5. Gyermekvédelem 

6.5.1. A gyermekvédelem minden gyermekre és ifjúra kiterjedő gondoskodás, 

pedagógiai, pszichológiai, szociális egészségügyi, jogi tennivalók összessége, 

amely a gyerekek gondozását, ellátását, nevelését, érdekvédelmét hivatott 

biztosítani. 

Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység minden nevelő – kiemelten    

az osztályfőnök – feladata. Munkájukat az igazgatóhelyettesek koordinálják. 

 

A tevékenység célja: 

- Helyeződjön minél nagyobb hangsúly a prevencióra. 

- A megelőzés a lehető legkorábban kezdődjék, és folyamatos legyen. 

- A megelőzést az iskola a szülővel karöltve végezze. 

- Lényeges, hogy a felderítés után a jelzés időben kerüljön a megfelelő segítő 

szervekhez. 
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- A megoldást segítő személyek, intézmények: 

 

Iskolán belül Iskolán kívül 

igazgató, igazgatóhelyettesek Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat 

tanítók, osztályfőnökök Nevelési Tanácsadó 

szaktanárok Gyámhivatal 

pszichológus eü. intézmények 

logopédus Rendőrség 

napközis nevelő civil szervezetek 

gyógytestnevelő hitoktatók 

iskolatitkár  Városi Bíróság 

 ÁNTSz 

 

 

6.5.2. Feladataink a gyermek- és ifjúságvédelmi munkában: 

 

a) A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a szülői kezdeményezésre 

történő családlátogatásoknak egyik fő célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő problémák feltárása, megelőzése.  

 

b) Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat sz igazgatóhelyettesek látják 

el. Alapvető feladatuk, hogy segítsék a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi 

munkáját. Ezen belül feladataik közé tartozik: 

- a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, 

- a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálatot 

- segítik a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét. 

 

c) Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három fő területre terjed ki: a gyermek 

fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. A 

gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az 

iskola a Gyermekjóléti Szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, 

megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és 

ifjúságvédelem területén: 

- meg kell keresni a problémák okait 

- segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához  

- jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 

d) A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk 

együttműködik a területileg illetékes: 

- nevelési tanácsadóval 

- Humán Szolgáltató Központ, Gyermekjóléti Alapellátás és Családsegítő 

Osztály, Családsegítő szolgálattal 

- Dunakeszi Járási Hivatallal, 

- polgármesteri hivatallal 

- gyermekorvossal 
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- továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, 

egyházakkal, alapítványokkal. 

 

e) Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják 

a gyermekvédelem céljainak megvalósítását a szülőkkel együttműködve 

- a felzárkóztató foglalkozások 

- a tehetséggondozó foglalkozások 

- az indulási hátrányok csökkentése 

- a drog- és bűnmegelőzési programok 

- a differenciált oktatás és képességfejlesztés 

- a pályaválasztás segítése 

- a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek) 

- egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése 

- a családi életre történő nevelés 

- a napközis foglalkozások 

- az egészségügyi szűrővizsgálatok 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, 

szabadidős tevékenységek, szünidei programok) 

- tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 
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7. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel   
 

a) Az iskolába beiratkozott tanulók a Nemzeti Köznevelési törvényben meghatározott jogaikat 

az iskolai tanév megkezdésétől gyakorolhatják. 

b) Az iskolai közösségek a tanulók életét érintő bármely kérdésben a diákönkormányzat 

segítségével érvényesíthetik jogaikat. 

c) A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösség tanulói létszámának 50 %-át érintő 

kérdésekben kötelező kikérni a DÖK véleményét, javaslatát. 

d) A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályok szerint alakítják ki, amelyhez 

az iskola minden szükséges feltételt biztosít. 

8. A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái 

8.1. Tájékoztatás 

8.1.1. Tanulók tájékoztatása 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervben rögzített programokról, 

illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős 

vezetője, a szaktanárok és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

az iskola igazgatója körülbelül kéthavonta az iskolagyűléseken, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén 

a diákönkormányzat vezetője kéthavonta egyszer a diákönkormányzat 

vezetőségének ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül 

az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az 

iskola igazgatóságával, a nevelőkkel vagy a nevelőtestülettel.   

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a 

szaktanárok folyamatosan szóban, (illetve az elektronikus napló 

felületén/tájékoztató füzeten keresztül) írásban tájékoztatják.   

 

8.1.2. Szülők tájékoztatása 

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

feladatokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

- az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői 

munkaközösség választmányi ülésén vagy az iskolai szintű 

szülői értekezleten 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői 

értekezletein 

- a rendszergazda az iskola honlapján. 

 

8.2. Az együttműködés  

8.2.1. Családlátogatás 

Feladata a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 

tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. Szülői kérésre történik. 

 

8.2.2. Szülői értekezlet 

Feladata: 
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- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,  

- a szülők tájékoztatása 

- az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről 

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

- a helyi tanterv követelményeiről  

- az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról 

- a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről  

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

- a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola 

igazgatósága felé  

- pályaválasztási tanácsadás, nyílt napok látogatásához lehetőség biztosítása a 7-8. 

osztályokban 

- a leendő iskolások szüleinek tájékoztatása 

- tájékoztatás a nyolcosztályos gimnáziumról. 

 

8.2.3. Fogadóóra  

- Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, tájékoztatás a saját gyermek 

tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

- a tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal (otthoni tanulás, szabadidő 

helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás, stb.). 

8.2.4. Az igazgató hetente fogadóórán biztosítja a szülőkkel való találkozást. A 

szülői értekezletek, a fogadóórák időpontját az iskolai munkaterv évenként 

határozza meg 

8.2.5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg,  illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az 

osztályfőnökkel, szaktanárral, napközis nevelővel, az iskola igazgatóságával vagy 

nevelőtestületével. 

8.2.6. Iskolai szintű rendezvények a szülők bevonásával: 

- jótékonysági est 

- alsós farsang 

- kiállítások 

- zöld rendezvények 

- ballagás 

- kirándulások 

- közös rendezvények 

- nemzetiségi programok 

 

8.3. Külső kapcsolataink 

Tantestületünk a nevelési hatások összehangolása érdekében nyitott; eddigi 

partnereinkkel ápoljuk együttműködésünket. 

Partnereink: 

8.3.1. Óvodák: 

Iskolánk körzeti beiskolázású, elsősorban a Piros Óvodából érkeznek hozzánk a gyerekek. 

Közös programjaink: 

 - óvónők és nagycsoportos óvodások látogatása az 1. osztályban 

 - kölcsönös hospitálások, tapasztalatcsere 

 - rendezvények látogatása. 
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8.3.2. Általános iskolák: 

A város általános iskoláival a kapcsolatunk intenzív. A városi tanulmányi és 

sportversenyeken kívül egyéb rendezvényeiken is kölcsönösen részt veszünk. Egymás 

munkáját figyelemmel kísérjük az egész tanévet átölelő programokon.  

A Dunakeszi Tankerületi Központ intézményeivel, elsősorban a nemzetiségi oktatásban 

részt vevőkkel egyre gyakoribb a kapcsolatfelvétel. 

8.3.3. Középiskolák: 

Elsősorban a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziummal alakítottunk ki 

munkakapcsolatot, amely a pályaválasztás terén a legfontosabb partnerünk, de a 

tankerület és a szomszédos tankerületek iskoláival is jó kapcsolatokat ápolunk. 

8.4. Diákétkeztetés 

Napközis tanulóink napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) vehetnek igénybe. 

A napközibe nem járó tanulók számára - szülői igény esetén – ebédet (menzát), illetve 

reggelit is biztosít az iskola. 

Az iskola fenntartója által megállapított étkezési térítési díjakat a Humán Szolgáltató 

Központon keresztül, az ottani rend szerint fizetheti be a szülő átutalással vagy csekken. 

 

9.  Az ismeretek számonkérésének rendje (20/2012.(VIII.31.) E.r. 7§.(5) a) 
 

Az általános iskolai tanulmányok során írásbeli, szóbeli és gyakorlati beszámoltatásokon keresztül 

kapnak képet a pedagógusok a tanulók által elsajátított tanagyag minőségéről, mennyiségéről. 

Részletes szabályozás a Helyi tanterv Tanulmányi munka alfejezetében található. Ugyanitt 

szabályozzuk az otthoni, napközis, tanulószobai munka rendjét, valamint a magasabb évfolyamba 

lépés feltételeit. 

10. A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata 
 

Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái megszervezésének 

szabályozása. A jogszabályokban foglalt szabályok szerint a tanulmányok alatti aktuális vizsga 

(osztályozó, javító, különbözeti vizsgák) követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli), és az 

értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg és a helyben 

szokásos módon hozza nyilvánosságra. A vizsgák szervezésekor figyelemmel kell lenni a 20/2012. 

(VIII.31) E.r. 65-72.§-ainak rendelkezéseire. 

10.1. Az intézmény által szervezhető tanulmányok alatti vizsgák: 

- osztályozó vizsga 

- különbözeti vizsga 

- pótló vizsga 

- javító vizsga 

10.2. A vizsgaszabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

- aki osztályozó vizsgára jelentkezik 

- akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít 

- akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít 
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- akik átvételüket kérik az intézménybe, és ennek feltételéül az igazgató különbözeti  

vizsga letételét írja elő 

- egyéni munkarendben tanuló tanulókra 

- kiterjed továbbá a nevelőtestület tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira 

10.3. Vizsgák rendje 

a) A tanuló a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző 30. napig, abban az esetben, ha az 

osztályozó vizsga letételét a nevelőtestület engedélyezi, az engedély megadását követő három nap 

jelentheti be az iskolában, hogy független bizottság előtt kíván vizsgázni. 

b) Az igazgató 8 napon belül továbbítja kérését a kijelölt bizottságnak. A tanuló a bizonyítvány 

átvételét követő 15 napon belül azt is kérheti, hogy a javító vizsgát ne az iskola, hanem független 

bizottság előtt tehesse. 

c) Az igazgató által kijelölt bizottság 3 tagja közül kettő vizsgatárgyat tanító szakos tanár lehet. A 

bizottság tagjai nem hagyhatják el a termet. 

d)  Igazolt vagy a vizsgázónak fel nem róható ok miatt a vizsgát félbe kell szakítani, addigi munkáját 

értékelni kell, kérésére lehetőséget kell adni pótló vizsgára. 

e) Amennyiben igazolatlanul hiányzik a vizsgáról, javítóvizsgát kell tennie. 

f) Ha a vizsgázó meg nem engedett eszközöket használ, akkor is lehetővé kell tenni a vizsga 

befejezését, majd ki kell vizsgálni a szabálytalanságot. 

g) Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc. Két írásbeli között legfeljebb 30 perc szünetet kell 

biztosítani. Egy napon 2 írásbeli szervezhető. 

h) Szóbeli vizsga egy napon maximum 3 szervezhető. Felkészülésre legalább 20 percet kell 

biztosítani. A feleltetés időtartama nem haladhatja meg a 15 percet. Nemtudás esetén póttételt 

húzhat a vizsgázó. A vizsgák között 15 perc pihenőidőt kell biztosítani. 

i) A vizsgabizottság döntése ellen csak abban az esetben lehet fellebbezni, amennyiben az nem a 

helyi tantervre épül vagy megszegte az eljárás szabályait. 

j) A tantárgyankénti (minimum)követelményeket a helyi tanterv tartalmazza.  

 

10.4. Az értékelés rendje 

a) Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, az írásbeli rész lezárása után a  szaktanár 

kijavítja a dolgozatot: a javítás pontozásos rendszerben történik, az egyes részpontszámokat és a 

részfeladatok maximális pontszámait egyaránt meg kell jelölni. 

b) Ha a vizsgatantárgy szóbeli részt is tartalmaz, az írásbeli maximális pontszáma a teljes vizsgára 

kapható összpontszám 50%. 

c) Az osztályzatot az egyes vizsgarészekben elért pontszámok összege alapján elért százalékos 

eredmény alapján kell meghatározni (ld tanulmányi munka értékelése). 

d) Az egyéni munkarendben tanulmányokat folytató tanulóra a 20/ 2012. E.R. megfelelő pontjai és 

az Oktatási Hivatal és az intézményvezető rá vonatkozó határozatai az iránymutatók.  

Amennyiben  a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyamból kívánja letenni, akkor 

a tantárgyankénti vizsgát évfolyamonkénti bontásban kell megszervezni. 

 

Az itt nem szabályozott kérdésekben a 20/ 2012. E.R. vonatkozó pontjai szerint járunk el. 
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11. Tanulók felvételének és átvételének helyi szabályai; a csoportváltás szabályai 

11.1. Körzetes tanulók 

Iskolánk általános tantervű osztályaiban a körzetes beiratkozási rendet vesszük figyelembe.  

11.2. Körzeten kívüli tanulókat  

Körzeten kívüli tanulókat csak abban az esetben tudunk fogadni, ha az osztálylétszámok, 

illetve az osztályok összetétele ezt lehetővé teszi. Tanuló felvételéről az intézményvezető 

dönt. Az átvételkor figyelembe kell venni az átveendő tanuló magatartását, szorgalmát és 

a vele szemben alkalmazott fegyelmező és fegyelmi intézkedéseket. A tanuló átvételére a 

tanítási év során bármikor lehetőség van.  

11.3. Vizsgakötelezettség 

Az átvételkor különbözeti vizsga letétele akkor írható elő, ha a tanult tananyagban vagy 

annak ütemezésében jelentős eltérés állapítható meg. Az igazgató lehetőséget biztosíthat 

arra, hogy a különbözeti vizsgát a felvételtől számított maximum három hónapon belül 

tegye le az átvett tanuló, különös tekintettel a külföldről érkezett magyar állampolgárságú 

tanulókra. Lehetőség van arra is, hogy – a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő és a tanuló 

együttes kérésére – évfolyamismétléssel eggyel alacsonyabb évfolyamú osztályba 

kerüljön a diák.   

 

11.4. Osztályba, csoportba sorolás 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk elsősorban az idegen nyelveket és az informatikát. 

A tantárgyfelosztás és a szabad tantermek függvényében bármely tantárggyal történhet a 

bontás. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs 

készségek fejlesztésére és a tanulók tudásának megalapozására.  

Az iskolába átvett tanulók osztályba vagy csoportba való besorolásáról az 

intézményvezető dönt a szaktanárokkal egyeztetve. Szükség esetén az intézményvezető 

előírhatja szintfelmérő dolgozat és szóbeli meghallgatás megszervezését. 

 

11.5. Csoportváltás szabályai 

Alapelvként, idegen nyelvnél csoportváltásra (haladó csoportba kerüléshez, tanulói/ szülői 

kérelemre) félévkor (a félévi értekezletet megelőző héten), illetve tanév elején (a 

javítóvizsgákkal egyidőben, augusztus utolsó hetében) van lehetőség, szintfelmérő 

dolgozat megírása után. Minimum jó (4) szint elérése esetén lehetséges a csoportváltás. 

1 tehetséggondozó és 2 törekvő csoportot tervezünk indítani évfolyamonként. A törekvő 

csoportba való átkerülésnek a szabályai:  

- tanulói / szülői kérelemre 

- pedagógusokkal egyeztetve 

- a létszámarányok megtartásával  

11.6. Nemzetiségi oktatást nyújtó osztályainkba a felvétel a  nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény alapján történik. 

A tanulmányi csoportok kialakítása mindenkor elsősorba a csoportot tanító nyelvtanár 

javaslata alapján, az osztályt csoportbontásban tanító pedagógusok és osztályfőnök 

egyszerű többségi döntése alapján történik. 
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Csoportváltásra alapszabályként a 11.5. pontban leírtak érvényesek. Kirívó esetben, 

bármely, csoportbontásban tanító szaktanár és osztályfőnök javaslatára, teljes 

véleményegyezőség esetén, bármikor lehetőség van. 
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12. Környezeti nevelési program 
Az iskola környezeti nevelési szemlélete: 

 

Iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk, 

környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. Éppen ezért évek óta foglalkozunk 

tudatosan környezeti neveléssel.  

Munkánk az iskolai élet sok területére terjed ki. Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden 

tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt 

ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert. 

Érthető tehát, hogy a természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtése kiemelt 

feladatunk volt és maradt.  

Tanórán, nyári táborokban, kirándulásokon megismertetjük gyerekeinkkel a természetet, 

gyakoroltatjuk az egyszerű és komplex természetvizsgálatokat. Megtanítjuk őket arra, hogy a 

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

válhatnak a gyerekek majd tudatos környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké. 

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

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

ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A diákok számára olyan oktatást 

kell az iskolánknak biztosítania, amelyben a szakmai képzésen kívül hangsúlyt kapnak az erkölcsi 

kérdések és a környezettudatos életmód. Interaktív módszerek segítségével kreatív, 

együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító, döntéshozásra, konfliktuskezelésre és 

megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk. Mindezek megkívánják az új értékek 

elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását és azok hagyománnyá válását.  

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

kialakítani. 

 

12.1. Alapelvek, jövőkép, célok és módszerek 

 

12.1.1. Alapelvek, jövőkép 

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

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

- a fenntartható fejlődés 

- a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések 

- a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései 

- alapvető emberi szükségletek 

- emberi jogok 

- demokrácia 

- elővigyázatosság 

- biológiai és társadalmi sokféleség. 

 

Tartsuk szem előtt, hogy gyermekeket képezünk minden órán és foglalkozáson, vagyis fontos, 

hogy diákjaink fejében egységes rendszer alakuljon ki! 

 

12.1.2. Célok 

Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak 

tanítványaink. Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani: 

 

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

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

megőrzésének igényét és akaratát 

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

- a rendszerszemléletet 

- tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését 

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

módszereket. 

 

12.1.3. Módszerek 

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

például: 

- alternatív, problémamegoldó gondolkodás 

- ökológiai szemlélet, gondolkodásmód 

- szintetizálás és analizálás 

- problémaérzékenység, integrált megközelítés 

- kreativitás 

- együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód 

- vitakészség, kritikus véleményalkotás 

- kommunikáció, IKT-eszközök és média használata 

- konfliktuskezelés és megoldás 

- állampolgári részvétel és cselekvés 

- értékelés és mérlegelés készsége. 

 

12.2. A környezeti nevelés színterei iskolánkban 

 

12.2.1. Hagyományos tanórai oktatásszervezésben 

- A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 

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

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

diákoknak is köze van. Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, 

de jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, 

audiovizuális és informatikai lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk, így az élményszerű 

tanításra lehetőség nyílik. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink komoly elméleti alapokat 

szerezzenek, mert véleményünk szerint így lehet csak okosan, átgondoltan harcolni a 

környezet megóvásáért.  

- Az egyszerű víz-, talaj- és levegővizsgálati módszereket tanórákon tanítjuk meg. Külön, 

kiemelten kezeljük ezek elemzését, a következtetések megfogalmazását, a tapasztalatok 

hatásainak értékelését.  

 

 

12.2.2. Nem hagyományos tanórai keretben 

- A tanév során sok osztály kirándul vagy intézmény- és múzeumlátogatásokat szervez. Az itt 

folyó munka a tanév szerves része.  

- A tanév során a zöld jeles napokhoz kapcsolódóan témaheteket (őszi, tavaszi) tartunk. 

 

12.2.3. Tanórán kívüli programok: 
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- Iskolánk a város és tankerület többi iskoláját vendégül látva környezetvédelmi vetélkedőt 

szervez. A versenyen a környezet- és természetvédelem fontos téma, így elmélyíthetik 

elméleti tudásukat.  

-   Különböző akciókban veszünk részt: 

▪ Az iskolában rendszeresen, különböző gyűjtési akciókat szervezünk. 

▪ Kiállításokat rendezünk jeles alkalmakra: a Föld Napján rajz- és 

fotókiállítást, nyári táborokról bemutatkozó, illetve az iskolanapi 

poszterekből összeállított kiállítást. 

▪ Előadásokat tartunk, játszóházakat szervezünk a 

környezetvédelemhez kapcsolódó témákban. 

- Évente megrendezzük a Zöld Jeles Napokat, amelyek témája és programja évről-évre 

változik. Az egész iskola részvételével diákjaink megismerik közvetlen környezetüket 

(természeti és épített), hagyományainkat, értékeinket. 

- A májusi Fazekas-napon az egész iskola részt vesz valamilyen természettel, 

környezetvédelemmel kapcsolatos programon. Kirándulásaink szűkebb-tágabb természeti 

környezetünk értékeivel ismerteti meg a diákokat, elsajátítják és gyakorolják a helyes 

magatartásformákat. Tapasztalatot szereznek a természeti környezet nyújtotta élményekből. 

 

 

12.3. Erőforrások 

 

A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az 

iskolai élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó 

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

együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk erőforrása is.  

 

12.3.1. Nem anyagi erőforrások 

12.3.1.1. Iskolán belüli együttműködés 

a) Pedagógusok: Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, 

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

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

illetve tovább kell fejlesztenünk a pedagógusok együttműködését.  

b) Diákok: Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére, és 

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

diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt 

különösen érdeklődő és elkötelezett tanulókból álló diákcsoportnak. 

c) Tanárok és diákok: A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal 

való közös munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. 

Iskolánkban nagy szerepe van a környezettudatos szemlélet kialakításában a 

kirándulásoknak, a témaheteknek, a papírgyűjtési akcióknak, valamint a nyári táboroknak. 

A diákok és tanárok együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet 

létrehozásában és megőrzésében is. A tanórák környezeti tartalmát a munkaközösségek 

határozzák meg, a tanórán kívüli környezeti nevelési tevékenységek áttekintése a 

nevelőtestület feladata. 

d) Tanárok és szülők: Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház 

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

gyermekükben azt a környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Ez 

egyrészt azon keresztül valósul meg, hogy az elsajátított viselkedési formákat, ismereteket 
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otthon is alkalmazzák a tanulók, másrészt az egyes környezeti nevelési programjaink anyagi 

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

e) Iskolai büfé: Diákjaink délelőtti étkezésének egyik meghatározó tényezője az iskolai      

büfé kínálata. Fontos, hogy továbbra is megőrizzük azt a helyzetet, hogy a büfé az 

iskolánkra szabottan működő egység. Kívánatos, hogy továbbra se áruljanak egészségre 

ártalmas, környezetszennyező termékeket. 

 

12.3.1.2. Iskolán kívüli együttműködés 

a) Fenntartó: Programunk megvalósítása szempontjából fontos, hogy a Dunakeszi Tankerületi 

Központ támogassa iskolai környezeti nevelési programunkat. 

b) Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények: A tanórai és tanórán kívüli környezeti 

programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző intézmények meglátogatása. 

Iskolánk számára ilyen szempontból kiemelkedően fontosak a múzeumok, az állatkertek és 

a nemzeti parkok. Ezeket a látogatásokat a tanórákon készítjük elő. Iskolai tanulmányai 

során minden tanulónak legalább egy környezeti témájú intézménylátogatáson részt kell 

vennie.  

c) Civil szervezetek: A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik 

környezeti nevelési munkánkat. Tantestületünk több tagja rendszeresen részt vesz 

előadásaikon, továbbképzéseiken. Szükséges, hogy több, az egész tantestületet érintő 

környezeti témájú előadás és foglalkozás legyen a jövőben.  

 

12.3.2. Új tervek: 

- a tantestület új tagjainak megnyerése a környezeti nevelési munkához 

- tantestületen belüli továbbképzés szervezése, a környezeti nevelés módszereinek 

bemutatása 

- új környezetnevelési irodalmak feldolgozásán alapuló foglalkozások szervezése 

- a környezeti nevelés az oktatás és nevelés valamennyi területén jelenjen meg 

- a tanulók ismerjék meg szűkebb környezetüket, lássák az értékeket, problémákat, 

ápolják a hagyományokat 

 

12.3.3. Szaktárgyi célok: 

 

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

környezete, kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának mérési 

módszerei) 

- a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a 

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

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

problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok) 

- tanórán kívüli szakkörök szervezése 

- felkészítés természetvédelmi versenyekre  

- multimédiás módszerek alkalmazása szakórákon 

- a számítógép felhasználása a tanórákon.  

 

12.4. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

 

12.4.1. Tanórai keretek 
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12.4.1.1. Nem hagyományos tanórai lehetőségek 

A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével lehet 

közvetíteni. Ezért fontos a tantárgyak közötti integráció, legalább néhány területen. Minden 

lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy megfelelő módon diákjainkban egységes képet 

alakítsunk ki az őket körülvevő világról. Lehetőségeink: 

 

- terepi munkában: táborok, tanulmányi kirándulások, akadályversenyek, 

városismereti játékok stb. 

- kézműves foglalkozások: egy-egy ünnephez kötötten délután, tábori időben stb. 

- pályázatok, kiállítás-rendezés 

- múzeum, állatkert, botanikus kert, nemzeti park, valamint szeméttelep, 

hulladékégető, szennyvíztisztító, vízműtelep megtekintése stb. 

- versenyek 

- szakkörök 

- iskolazöldítés 

- témahét  

- DÖK-nap 

- -   Zöld Jeles Napok 

- projektek (pl. savas eső, víz, madárvédelem) 

 

12.4.1.2. Tanórai keretek 

- tanórán,  

- táborokban 

- Zöld Jeles Napokon – tanévi jeles nap megünneplése, a naphoz kapcsolható 

programok, vetélkedők, fordítási verseny, kiállítás, akadályverseny szervezése. 

 

12.4.2. Módszerek 

 

A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében olyan módszereket kell 

választanunk, amelyek segítségével a környezeti nevelési céljainkat képesek leszünk 

megvalósítani. Fontos, hogy ezeket mindenki kipróbálja, mielőtt diákokkal alkalmazza. A 

foglalkozások, módszerek így válnak csak hitelessé. 

 

Ajánlott módszerek: 

- kooperatív (együttműködő) tanulási technikák 

- játékok 

- modellezés 

- riportmódszer 

- projektmódszer 

- terepgyakorlati módszerek 

- kreatív tevékenység 

- közösségépítés 

- művészi kifejezés.  

 

12.4.3. Taneszközök 

Az iskola csak részben rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, 

szakkönyvekkel, amelyek a környezeti nevelési munkához szükségesek. Folyamatosan 

pótolni kell az elhasználódott eszközöket, valamint lépést tartva a fejlődéssel, új eszközöket 

kell beszerezni. 
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Folyamatosan frissíteni kell a környezeti nevelési szak- és CD-könyvtárat. Biztosítani kell, 

hogy a környezeti nevelési tanórák és programok számára megfelelő audiovizuális, ill. 

multimédiás eszközök álljanak a tanárok és a tanulók rendelkezésére.  

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, hogy a nevelő-oktató munkát segítő 

eszközök és felszerelések jegyzékébe beépüljön a környezeti nevelés speciális 

eszközigénye is. 

 

 

12.5. Kommunikáció 

 

A környezeti nevelésben – jellegénél, összetettségénél fogva – nélkülözhetetlenek a 

kommunikáció legkülönbözőbb módjai. Ugyanakkor legalább ilyen fontos, hogy diákjaink 

a nagyszámú írott, hallott és látott média-irodalomban kritikusan, a híreket okosan 

mérlegelve tudják feldolgozni. Fontos számunkra, hogy az értékes információkat meg 

tudják az értéktelentől különböztetni. Tanulóinkat meg kell tanítani a fellépésre, a 

szereplésre is.  

 

12.5.1. Iskolán belüli kommunikáció formái 

- kiselőadások tartása megfelelő szemléltetőeszközökkel 

- házi dolgozat készítése 

- poszterek készítése és bemutatása 

- iskolarádió felhasználása híradásra 

- faliújságon közölt információk készítése 

- szórólapok készítése. 

 

12.5.2. Iskolán kívüli kommunikáció formái 

- környezetvédelmi cikkek feldolgozása különböző napilapokból 

- környezetvédelemről szóló rádió- és televíziós hírek feldolgozása, értékelése 

- a környezet állapotfelmérésének értékelése, kapcsolatfelvétel az illetékesekkel 

- a közvetlen környezet problémáinak felmérése, értékelése, együttműködés az 

illetékes önkormányzattal. 

 

12.6. Továbbképzés 

Az élethosszig tartó tanulás egy pedagógus számára nélkülözhetetlen. Ennek egyszerre kell 

tartalmaznia a szakmai és a módszertani ismeretekben való fejlődést. 

Szeretnénk, ha az iskola továbbképzési programjába beépítve, a 7 éves továbbképzési idő 

alatt – minden évben más-más munkaközösségből – évente legalább két tanár részt venne 

a fenntartó által szervezett környezeti nevelési tanár-továbbképzési programokon.  
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13.  Német nemzetiségi program  
 
 
Nemzetiségi programunk a nemzeti köznevelési szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a 17/2013. 

(III.1.) EMMI rendelet alapján a nemzeti, etnikai nemzetiségi oktatás irányelveinek 

figyelembevételével készült.  Fokozottan törekszünk a nemzetiségi és hagyományos osztályok 

közötti harmonikus viszonyra, a rendezvényeken minden tanuló részt vehet. 

 

13.1. Helyzetelemzés 

Iskolánkban a német nemzetiségi nyelvoktatás 2014 szeptemberében az 1. évfolyamon, egy 

tanulócsoportban, felmenő rendszerben indul. A program beindítását a Dunakeszi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezte a népszámlálási adatok alapján: a 2011. évi 

népszámláláskor Dunakeszi járásban 804, Dunakeszin 460 fő vallotta magát a német 

nemzetiséghez tartozónak.  Ez tízszerese a 2010. évi nemzetiségi önkormányzati választás  

adatainak. A nemzetiségi osztály meghirdetése után rövid időn belül teljes egészében 

megtelt az osztály nemzetiségi származású tanköteles gyermekkel.  

Ezek a tények igazolják, hogy a városban nagy az igény a nemzetiségi hagyományok 

felélesztésére, a nemzetiség kulturális értékeinek ápolására. E tradíciókra építve erős német 

nemzetiségi oktatás biztosítható. 

 

Nemzetiségi származású tanulóink nagy része nemzetiségi témákról az iskolában hall 

először. Éppen ezért kiemelt cél az ismeretközvetítés, hagyományőrzés, más kultúrák 

tiszteletére nevelés és ezen keresztül a nemzetiségi öntudat erősítése, valamint tanulóink 

érdeklődésének felkeltése a nemzetiségi témák iránt.  

 

A nemzetiségi nevelés-oktatás célja a német nyelv magas szintű elsajátítása az általános 

iskolában, a német ajkú nemzetiségi kultúra megismertetése, ápolása, átörököltetése. Ennek 

érdekében szoros szakmai együttműködés kialakítására törekszünk a környező települések 

nemzetiségi iskoláival, pedagógusaival. 

 

A nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók egy világnyelv biztos tudása mellett 

megismerik a német nemzetiségi csoport történelmét, kultúráját, földrajzát. éppen ezért e 

programba nem csak német nemzetiségű tanulók jelentkezését várjuk, hanem olyanokét is, 

akik szeretnék megismerni a német kultúrát, és azzal azonosulni kívánnak. 

A felvételi eljárás során a nemzetiséghez tartozók előnyt élveznek az osztályba kerüléshez. 

 

13.1.1. Személyi és tárgyi feltételek 

A német nemzetiségi nyelv oktatásához szükséges személyi feltételek adottak. 

Tantestületünkben folyamatosan bővül a német nemzetiségi nyelv oktatására felkészült 

pedagógusok száma, a 2018-2019. tanévtől a felső tagozaton is megjelent az igény az ilyen 

képzettségű pedagógusokra. 

  

A nemzetiségi nyelv tanításához szükséges tárgyi feltételek - szótárak, könyvek, kötelező 

irodalom, segédkönyvek, audiovizuális eszközök rendelkezésünkre állnak. 

 

13.1.2. Partnerkapcsolatok 
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Nevelési-oktatási céljaink sikeres megvalósítása érdekében szoros kapcsolatra törekszünk 

a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a tankerület és a régió nemzetiségi 

iskoláival, a Kismarosi Általános Iskolával. 

Részt veszünk a tankerület nyelvi vetélkedőin, nemzetiségi hagyományokat őrző, ápoló 

kulturális rendezvényein (Márton-napi rendezvények). 

 

 

13.1.3. Szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek  

A nyelvi képzést kiegészítő különleges, személyes élményeket adó, kötődést erősítő, 

közösségépítő, nyelvgyakorlást biztosító nyári táborok szervezését, testvériskolai kapcsolat 

kiépítését tervezzük valamely Duna-menti településsel. 

 

A nemzetiségi kultúra hagyományainak ápolása (néptánc, énekkar) alkalmi csoportokban, 

közös érdeklődés mentén, jeles napokhoz kötődve a tanórák ismeretanyagának 

elmélyítésére szolgálnak. 

 

13.2. A nemzetiségi nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai 

 

13.2.1. Alapelveink 

Iskolánk a nemzetiségi nyelvoktatást a 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet irányelvében 

megfogalmazottakkal összhangban, a rendelet 8.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti 

nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás formában végzi (2020.09.03. kieg.: a 31/2020. 

(VIII.31.) EMMI r. módosította a 20/2012 (V.24.) EMMI r-t). 

 

Tartalmi követelményeit a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. 

 

A német nemzetiségi nyelvoktatást a magyar közoktatás részeként valósítjuk meg, betartva 

az iskolai nevelés-oktatás általános céljait és feladatait, és emellett biztosítjuk a nemzetiség 

nyelvének tanulását, a nemzetiség történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának 

megismerését, a hagyományőrzést és –teremtést, a német nemzetiségi kulturális identitás 

kialakítását és erősítését, a nemzetiségi jogok megismerését és gyakorlását. 

 

Meggyőződésünk, hogy a nemzetiségi oktatás segíti a nemzetiséghez tartozó diákjainkat 

abban, hogy megtalálják, megőrizzék és fejlesszék kulturális identitásukat, elfogadják és 

másoknak is megmutassák a nemzetiség közösségi értékeit, erősítsék a közösséghez való 

kötődést. 

Mindezek tükrében általános oktatási célkitűzésként arra törekszünk, hogy 

- tanulóink számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdagság előnyei, 

- kialakuljon tanulóinkban a reális nemzetkép és kulturális önazonosság 

- felismerjék az előítéletek és a kirekesztés megjelenési formáit 

- megismerjék ezek hátterét, veszélyeit, az emberi, állampolgári és nemzetiségi jogok 

megsértésének jelenségét, a jelenség elleni fellépés jogi, illetve egyéb eszközeit. 

 

Nemzetiségi oktatásunk célja a nemzetiségi önazonosság megőrzése és erősítése, a tanulók 

kétnyelvűségre nevelése, kommunikációs készségének fejlesztése a beszédkedvet fokozó, 

a beszélés lehetőségét biztosító eljárásokon keresztül. 

Kiemelten fontos 
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- a múlt megismerésével a tanulók azonosságtudatának kialakítása és jövőképük 

formálása 

- a magyarországi németek és az országban élő más nemzetiségek hagyományainak, 

életmódjának, kultúrájának ismerete, tisztelete  

- az országban élő nemzetiségek és a többség kulturális kapcsolódásában rejlő erő és 

perspektíva felismerése 

- a nemzetiségi jogok ismerete, felkészülés az érdekvédelemre 

- az előítéletek megjelenési formáinak felismerése, hátterének feltárása. 

 

Továbbá tanulóink ismerjék meg a nemzetiségi ügyekkel foglalkozó szervezeteket, a 

nemzetiséget képviselő testületeket, azok munkáját, hatáskörét. 

Az általános iskolai nevelés-oktatás során ösztönözzük tanulóinkat, hogy tanulmányaik 

befejezése után is kapcsolódjanak a magyarországi németek kulturális intézményeihez, és 

képviseljék a népcsoport érdekeit. 

 

13.2.2. A nemzetiségi oktatás formája 

A nemzetiségi oktatást iskolánkban nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatási forma szerint 

szervezzük (17/2013. (III.1.) EMMI rendelet 8.§ (4) bekezdés c) pontja). 

Pedagógiai programunkban a nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás programját 

valósítjuk meg. 

 

A hagyományos nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatásban a tanítás nyelve a magyar 

nyelv, a népismeret tantárgyat tanítási óra keretében az első évfolyamtól kell oktatni. 

 

Az intézmény a német nemzetiségi nyelv tanításával, az irodalom és népismeret 

témaköreinek elsajátíttatásával hozzájárul a nemzetiségi nevelés-oktatás céljainak 

megvalósításához. 

 

A nemzetiségi nevelési oktatási forma keretében a népismeret követelményeihez 

kapcsolódó tevékenységek lehetnek kézműves foglalkozások, népzenei és néptánc 

foglalkozások, nemzetiségi témájú filmek, színházi előadások, nemzetiségek 

történelmével, hagyományaival, képző- és iparművészetével kapcsolatos kiállítások 

megtekintése, író-olvasótalálkozók nemzetiségi alkotókkal, találkozók nemzetiségi 

közéleti személyiségekkel, részvétel nemzetiségi-kulturális programokon. 

 

13.2.3. Óraszámok 

A tanulók heti óraszámát 1-8. évfolyamon a Nkt. 6. melléklete alapján, valamint a 17/2013. 

(III.1.) tv. 10.§ (3) bekezdése szerint határoztuk meg. 

A részletes óraterv a helyi tanterv ide vonatkozó részében található. 

 

13.2.4. A nemzetiségi nyelvoktatás tartalmi követelményei 

A hagyományos nyelvoktató nevelési-oktatási formában a nemzetiségi nyelv és irodalom 

helyi tantervét a nemzetiségenként meghatározott részletes fejlesztési feladatok alapján 

terveztük. A fejlesztési feladatok meghatározásának alapja az aktív nyelvhasználat, a 

szókincsfejlesztés, valamint a tanulók életkori sajátosságait figyelembe vevő 

kommunikációs képességek fejlesztése. 

 

A hagyományos nemzetiségi nyelvoktatás esetén a 6. évfolyam végére A1,  

a 8. évfolyam végére A2 szintű nyelvhasználóvá kell válnia. 
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A szintek összhangban vannak az európai hatfokú skálán meghatározott szintekkel. 

 

A részletes tantervi követelmények a helyi tantervben találhatók. 

13.3. A belépés és bennmaradás feltételei 

 

évfolyam: 

- szülői kérelem alapján, előképzettség nélkül 

- óvodai szakvéleménnyel 

      felsőbb évfolyamokon: 

 - német nyelvből szintfelméréssel 

 - távozási okmány meglétével 

      magasabb évfolyamra lépés feltételei: 

 - a tantervi minimum követelményeinek elsajátítása 

 - Szakértői Bizottság véleménye alapján nyelvi felmentéssel, ez esetben    

             más osztályba való áthelyezéssel 

 

13.4. Csoportok kialakításának szabályai  

A tanulmányi csoportok kialakítása mindenkor elsősorba a csoportot tanító nyelvtanár 

javaslata alapján, az osztályt csoportbontásban tanító pedagógusok és osztályfőnök 

egyszerű többségi döntése alapján történik. (ld 11.6. fej.) 

13.5. Csoportváltás szabályai  

Csoportváltásra alapszabályként a 11.5. pontban leírtak érvényesek. Kirívó esetben, 

bármely, csoportbontásban tanító szaktanár és osztályfőnök javaslatára, teljes 

véleményegyezőség esetén, bármikor lehetőség van. 

13.6. Néptánc oktatása 

Alsó tagozaton a népi játékokat, német nemzetiségi táncokat a testnevelés tantárgy 

keretében, heti egy órában tanítjuk. A tanulók bepillantást nyernek a hagyományos német 

gyermekdalok világába, körjátékokat tanulnak, fejlődik a ritmusérzékük, hallásuk, 

mozgáskultúrájuk. A német nyelvű dalok megtanulásával bővül a szókincsük, fejlődik a 

kommunikációs készségük. 

Felső tagozaton, a megnövekedett óraszámokhoz, a tanulók változó érdeklődési köréhez, 

jövőbeli terveikhez alkalmazkodva, DSE-szakköri keretek között biztosítjuk a 

hagyományőrzés e formáját. A tanulók részvételi szándékukat a jelentkezési lapon, szülői 

aláírással megerősítve jelzik az előző tanév május végéig. A foglalkozáson részt vevő 

tanulók sportköri igazolást kapnak, ami mentesíti őket heti két testnevelés órán való 

részvétel alól. 

13.7. Értékelés itt is szövegesen és számjegyekkel történik a hagyományos oktatás rendje 

szerint. 

13.8. A nemzetiségi oktatás végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő 

eszközök 

 

Fali tablók: 

 német abc 

 német személyes névmás 

 német visszaható névmás 

 névelő és melléknév fokozás 

 gyenge igeragozás 

 erős igeragozás 

 időbeli és módbeli igeragozás 

 a főnév és az ige 
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 az elöljárószó 

 a főnevek ragozása 

 a birtokos névmás 

 a jelzői melléknév fokozása 

 Rechtschreibe Rorm német 70x100 

 Rechtschreibe Rorm német 

120x160 

 

 

 

 

Néprajzi lexikon 

országismereti anyagok 

hanganyagok, videók, DVD-k 

magnó, videó, DVD lejátszó 

könnyített olvasmányok 

Képes német szótár 

Német kincsestár 

 

Tankönyvek: 

 Az aktuális tankönyvlista alapján. 
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14.  Emelt szintű angol nyelvoktatás a hagyományos tanrendű osztályokban  

A 2021-2022.tanévtől 5-8. évfolyamokon vezetjük be és az alapító okiratban és a 

pedagógiai programban jelenítjük meg az angol nyelv emelt szintű oktatását a 

hagyományos tanrendű osztályokban. 

Ezzel is kifejezésre szeretnénk juttatni a 21. századi elvárásoknak megfelelő oktatás iránti 

elkötelezettségünket. Egyúttal szeretnénk olyan alternatívát nyújtani a német nemzetiségi 

felmenőkkel nem rendelkező tanulóknak, amely versenyképes tudást biztosít számukra a 

jövő munkaerőpiacán.  

Célunk, hogy a kiemelkedő nyelvi képességekkel és motivációval, szorgalommal 

rendelkező tanulóinknak a törvény által biztosított kereteken túl, illetve az emelt szintű 

oktatás törvényi lehetőségeit kihasználva olyan tudást adjunk, amely biztosítja számukra 

akár a két tanítási nyelvű oktatásban való sikeres részvételt is. 

„Az emelt szintű (hagyományosan ún. „tagozatos”) szervezési forma a tehetséggondozás 

sajátos módja, amelynek során az általános iskolában, illetve a középfokú oktatásban egy 

vagy több meghatározott tantárgy fejlesztési követelményeinek és ismereteinek elsajátítása 

a kerettantervek által meghatározott, magasabb szintű követelményekkel, emelt 

óraszámban valósul meg. Ebben a szervezési formában kiemelt hangsúlyt kell helyezni a 

természettudományok, az idegen nyelvek, illetve a művészeti területek fejlesztésére. Az 

emelt szintű oktatás esetében 5. évfolyamtól a Nat-ban meghatározott órakeret legfeljebb 

heti két órával megnövelhető.”( 110/2012. (VI.4.) K.r.) 

14.1. Előzmények 

Intézményünkben kezdettől fogva nagy jelentőséget tulajdonítunk a nyelvoktatásnak. A 

szabadon felhasználható órakerettel igyekeztünk napi szintre növelni a nyelvi órák számát: 

heti öt órában tanítottuk az angol és a német nyelvet. Évfolyamszintű csoportbontással 

segítettük a tehetséges tanulók kibontakozását, az idegen nyelvi versenyeken mindig 

eredményesen szerepeltek.  

Az egyéb területen kiemelkedő tanulóknak is biztosítottuk a heti öt órás nyelvtanulást: 

hosszú távon bebizonyosodott, hogy akik más tudományokban mélyedtek el, a nálunk 

szerzett nyelvtudásuk jó alapot biztosított a későbbi tanulmányaikhoz, kutatásaikhoz. 

Az egész nevelőtestület támogatta a szabadon választott órakeret felhasználását erre a célra. 

Meggyőződésünk, hogy a heti öt nyelvóra megfelelő alapot biztosít tanítványainknak a 

céljaik elérésében. Ennek megtartása érdekében tervezzük bevezetni az angol nyelv emelt 

szintű oktatását, hogy a jelenleg rendelkezésre álló, szabadon válaszható órakeretet a 

természettudományos tantárgyak szélesebb körű oktatására tudjuk fordítani. 

 

14.2. Az angol nyelv oktatásának személyi feltételei 

2021-től a munkaközösségek átszervezéseként különvált a német nemzetiségi és az angol 

nyelvi munkaközösség: hét angol szakos pedagógus alkotja. A német szakosok a 

nemzetiségi nyelvoktatásban vesznek rész 1-8. évfolyamokon. 

 

Az emelt szintű oktatás bevezetésére az angol szakosok a 2022-23. tanévtől kezdve 

harmadik évfolyamtól tanítják az angol nyelvet: harmadik évfolyamon heti két órában, a 

NAT2012 szerint haladó negyedik évfolyamon heti 3 órában, a felső tagozaton heti 5 

órában. 

A munkaközösség jól működő, összeszokott csapat, közösen dolgozzák ki az emelt szintű 

oktatás helyi tantervét a kerettanterv előírásainak megfelelően, rendszeresen járnak 

továbbképzésekre, konferenciákra, évente 3-4 alkalommal szerveznek egymás közt belső 

továbbképzést, tapasztalatcserét bemutató tanítással. 
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14.3. Az idegen nyelvi oktatás tárgyi feltételei - jelenleg 

A nyelvi órák megtartására évfolyamszintű csoportbontással az osztálytermekben van 

lehetőség.  Minden tanteremben rendelkezésre áll kerámiatábla, projektor, minden 

nyelvtanárnak saját használatú laptopja van. Idegen nyelvi kiskönyvtárral is rendelkezünk, 

melyben szakirodalom, szótárak, segédkönyvek, idegen nyelvű ifjúsági irodalom, gyakorló 

tesztek, CD-k, angol és német nyelvű gyermekújságok segítik a munkát. Szemléltető 

eszközök (pl. térképek, nyelvtani táblázatok, transzparensek stb.) elegendő mennyiségben 

állnak rendelkezésre, azonban a pedagógusok sokszor készítenek a csoport igényeinek 

megfelelő szemléltető eszközt. Mindig nagy hangsúlyt fektetünk az IKT-kompetenciák 

fejlesztésére, és 2018 augusztusában több pedagógus is részt vett ilyen jellegű 

továbbképzésen. 

 

14.4. Az angol nyelv oktatásának megszervezése 

 A nyelvoktatást a szabadon felhasználható órakeret terhére harmadik évfolyamon 

kezdjük.  

 Az osztálytanítók tapasztalata (anyanyelvi, logikai, koncentrációs stb. képességek), 

és a felmérések alapján, a nyelvtanárokkal közösen kialakítják a csoportokat.  

 Két osztályból kettő-négy csoport kialakítása lehetséges: (osztálylétszámtól 

függően) mindkét oktatási formában. 

A 4. évfolyamon mindegyik csoport három órában tanulja az angolt (NAT20 szerint): 

kialakulnak az önálló tanuláshoz szükséges készségek, megismerik a tanult idegen nyelv 

alapjait, betekintést kapnak az adott nyelvet használó országok kultúrájába. Ekkorra 

körvonalazódnak a tanulók továbbtanulással kapcsolatos elképzelési: milyen mértékben 

lesz szükségük a tanult idegen nyelvre. Negyedik év végén a magyar nyelv és irodalom és 

matematika tantárgyakból megírt évfolyamszintű felmérő százalékos eredménye, valamint 

a negyedik évfolyamos év végi (szervezési szempontból ötödik év elején megírt) angol 

nyelvi felmérő százalékos eredményeinek átlaga alapján, a hagyományos tanrendű kettő 

osztály tanulóiból kialakult rangsor első harmadába került tanulók kerülnek a 

tehetséggondozó csoportba. A többi csoportba egyenlő arányban osztjuk el a „törekvő” 

tanulókat. Indokolt esetben a tanítók és nyelvtanárok javaslatát figyelembe vesszük. A 

csoportok létszáma minimum 14 fő lehet.  

A csoportok kialakításakor kiemelt figyelmet kell fordítani a szakvéleménnyel rendelkező 

tanulók arányára!   

14.5. Az emelt szintű nyelvoktatás céljai, alkalmazott módszerei, eredményei 

Elsődleges célunk az, hogy a nyelvtanulást megszerettessük. Olyan háttérrel tudják így a 

tanulók a 7-8. évfolyamon folytatni tanulmányaikat, mely lehetővé teszi, hogy alapfokú, 

esetleg néhányan középfokú nemzetközi nyelvvizsgát tehessenek megfelelő háttértudás 

megszerzése után. Mindenképpen a beszélt nyelvre helyezzük a hangsúlyt, illetve a 

kommunikáció központúságra szóban és írásban egyaránt. A kerettanterv alapelveivel 

összhangban célunk a világ megismertetésén túl a gyermekek személyiségének fejlesztése. 

A modern nyelvtanítás tantárgy-pedagógiája szerint nem a nyelv megtaníttatása a cél, 

hanem a nyelven, mint eszközön keresztül az információk átadása. A nyelv tanításával 

kultúrát is közvetítünk. 

Az idegen nyelvi órákon használt óravezetési, módszertani eszközök fejlesztik a gyermekek 

együttműködési készségét, toleranciára tanítanak, közösségformáló erővel bírnak. Mivel a 

nyelv nem egzakt tantárgy, az élet változásaival együtt fejlődik, formálódik, ezért kiválóan 

alkalmas arra, hogy nyitottá, rugalmassá, kreatívvá nevelje a diákokat. 
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Az életpályamodell bevezetésével sor kerül a nyelvi munkaközösség tagjainak folyamatos 

ellenőrzésére is: a külső szakértők visszajelzései alapján mondhatjuk, hogy iskolánk 

pedagógusai nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatos szakmai fejlődésre, a 

gyermekközpontú és a gyerekekek életkori sajátosságaihoz igazodó módszerek 

alkalmazására. 

14.6. A nyelvi munkaközösség tevékenysége, feladatai 

Hagyományosan iskolánk rendezi minden évben a városi szépolvasási versenyt. A tanév 

során egy alkalommal továbbképzést szervezünk saját és a környékbeli iskolák 

nyelvtanárai, érdeklődő pedagógusai számára. 

14.7. Kapcsolataink 

Hosszú évek óta szervezünk nyelvi tábort Nagy-Britanniába, ahol a nyelvgyakorlás mellett 

az országismeretre, a helyi szokások megismerésére is lehetőség nyílik.  

Igyekszünk rendszeresen anyanyelvi személyeket meghívni iskolánkba, illetve keressük a 

lehetőségeket a külföldi iskolákkal való kapcsolattartásra. A határokon átívelő közös 

munkában nagy segítségünkre vannak az interaktív táblák, a projektorok, a laptopok és az 

iskola egész területén hozzáférhető WiFi-hálózat is. 

Úgy gondoljuk, hogy iskolánk fő profilja, az idegen nyelvi oktatás egyik legeredményesebb 

tevékenységünk, fő vonzerőnk. A nemzetiségi oktatás mellett szeretnénk a nemzetiségi 

gyökerekkel nem rendelkező tanulóknak is biztosítani a kiemelkedő tanulási lehetőséget. 

Eddigi munkánk is nagyon eredményes volt ezen a téren, mutatják ezt a 

versenyeredmények, a nyelvvizsgák, a kéttannyelvű vagy nyelvtagozatos gimnáziumokba 

felvételt nyert tanulóink száma, de leginkább az, hogy a szülők elismerik, jónak, erősségnek 

tartják intézményünk nyelvoktatását, szívesen íratják be gyerekeiket hozzánk. Igyekszünk 

úgy végezni a munkánkat, hogy azzal a tanulók és a fenntartó is elégedett lehessen. 

14.8. Nyelvvizsga 

Tervezzük a nyelvvizsga előkészítését: angol és német nyelvből egyaránt A2 szintű, 

gyermekközpontú nyelvvizsga letételére biztatjuk tanítványainkat. 

14.9. Csoportváltás 

A tanulók csoportváltására, új tanuló besorolására a 11. fejezetben leírtak a mérvadók. 
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15. A Pedagógiai program érvényességével, módosításával kapcsolatos egyéb 

intézkedések 
 

15.1. A Pedagógiai program érvényességi ideje  

Az iskola 2020. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e 

pedagógiai program alapján. 

A pedagógiai programban található helyi tantervet a mindenkor aktuális Nemzeti 

Alaptanterv, köznevelési törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok alapján aktualizáljuk. 

 

15.2. A Pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

 nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a  

pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és feladatok megvalósulását. 

 

15.3. A Pedagógiai program módosítása 

 A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

- a fenntartó 

- az iskola igazgatója 

- a nevelőtestület bármely tagja 

- a nevelők szakmai munkaközösségei 

- a szülői munkaközösség 

 

15.4. A Pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A 

pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. 

 

15.5. A Pedagógiai program elhelyezése 

Egy-egy példánya a következő személyeknél, felületen, illetve intézményeknél tekinthető 

meg: 

- az iskola fenntartójánál 

- az iskola irattárában 

- az iskola igazgatójánál 

- az iskola honlapján. 
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16.  A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 
 

 

A pedagógiai programot az iskolai Diákönkormányzat a 2022. szeptember 8-án tartott 

ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta. 

 

Dunakeszi, 2022. szeptember 8. 

 

 

  

                                                                  az iskolai Diákönkormányzat vezetője 

 

 

A pedagógiai programot a Szülői Munkaközösség iskolai vezetősége a 2022. szeptember 

8-án tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

 

Dunakeszi, 2022. szeptember 8. 

 

 

        sk.     

         az iskolai Szülői Munkaközösség elnöke 

 

 

A pedagógiai programot a Nevelőtestület a 2022. augusztus 30. napján tartott értekezletén 

megvitatta és elfogadta. 

 

Dunakeszi, 2022. augusztus 30. 

 

 

A pedagógiai program 2022. augusztus 30. napján elfogadott módosítását jóváhagyom. 

 

Dunakeszi, 2022. augusztus 30. 

 

 

 

 

 

                    Papné Szalai Csilla 

                       intézményvezető 

 

 


