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 Jogszabályi hivatkozások: 

- 2011./CXC.tv. a nemzeti köznevelésről 

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

intézmények névhasználatáról 

- 110/2012. Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

- 5/2020. (I.31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

szóló 110/2012. (VI.4) Korm. rendelet módosításáról 

I.Bevezetés: 

Az iskola hivatalos elnevezése: Kispesti Eötvös József Általános Iskola 

Székhelye: 1191 Budapest Eötvös utca 13. 

Az iskola alapító okirata: OH határozat 

Az iskola OM azonosítója: 035139 

Az iskola működtetője: Külső-Pesti Tankerületi Központ 

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

Az alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Az alapítás éve: 1980 

Fenntartó neve: Külső-Pesti Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye: 1181 Budapest, Üllői út 453. 

Az intézmény típusa: általános iskola 

Évfolyamainak száma: 8 

Maximális gyermeklétszám: 535 fő 

A költségvetési szerv működési köre: Az általános iskola a körzeti iskolai feladatokat a jogszabályban 

előírt feltételeknek megfelelően a 2. sz. mellékeltben felsorolt utcákban élő gyermekek tekintetében 

látja el. Az iskola vállalkozói tevékenységet nem folytat. 

Az iskola intézményvezetője: Dufek János 

Telefon: 357-00-77 

E-mail: eotvos@iskola.kispest.hu 

Honlap: www.eotvos19.hu 

Segítő szervezetek: 

- Alapítvány: Angol Nyelvtudásért Alapítvány 

Nyilvántartási száma:  

- A diáksport szervezete: Eötvös DSE 

Nyilvántartási száma: 01-02-0006996 

http://www.eotvos19.hu/
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II.Pedagógiai program 

1.Helyzetelemzés 

A Kispesti Eötvös József Általános Iskola Kispest lakótelepi övezetében működik, az 

1980-81-es tanév óta. Épületünk tágas, világos, a tantermeinket hangulatossá alakítottuk. 

Egy nagyméretű tornateremmel, és egy kisebb méretű fitness teremmel rendelkezünk. Az iskola 

udvarában műfüves focipálya, sportudvar, valamint szaletlivel szegélyezett iskolakert található. 

Az iskola megalapítása óta elkötelezte magát az angol nyelv oktatása mellett. Emelt óraszámban 

tanítjuk az angolt, végzős diákjaink jelentős része nyelvvizsgát tesz. Minden évben szervezünk utat 

Angliába, ahol tanulóink jól megértetik magukat. Informatikát első osztálytól oktatunk, tanítványaink 

jó része ECDL vizsgával ballag el. Jó ellátottságunk és a testnevelők elhivatottsága tette lehetővé, hogy 

2009-ben országosan egyedül álló futsal-fitness sportprogramot indítsunk. Az iskolai tanulást jól össze 

tudjuk hangolni a közösségfejlesztő sporttevékenységgel. Nagy hangsúlyt fektetünk a matematika, 

magyar tantárgyak oktatására, élénk művészeti élettel rendelkezünk. Járunk erdei iskolába, 

osztálykirándulásokra, színházba, rendszeres látogatói vagyunk a Kispesti Uszodának. Minden évben a 

hetedik évfolyamos diákjaink a Határtalanul program keretében a magyarok lakta határon túli régiókkal 

ismerkednek. Örökös ÖKO iskola, és a MÜPA partneriskolája vagyunk. 

Minden diákunknak biztosítjuk a képességeihez mért fejlődést. Tehetségeinket bevezetjük a tudomány 

világába, fejlesztjük gondolkodásukat, versenyekre visszük őket. Tanítóink, tanáraink óvják a lemaradó 

diákokat, ösztönzik őket, figyelnek tudásuk fejlesztésére.  

Igyekszünk megfelelni a digitális világ kihívásainak, tanítóink, tanáraink jól használják az IKT eszközöket. 

Iskolánk tanulói összetétele heterogén, folyamatosan keressük az oktatásukhoz szükséges legjobb 

módszereket. 

2.Nevelési program 

2.1.Az iskola pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

A Kispesti Eötvös József Általános Iskola kiemelten kezeli az angol nyelvet, informatikát, futsal-

fitness sportprogramot, nagy hangsúlyt fektet, a magyar nyelv és a matematika oktatására, utóbbit 

a 2020/2021. tanévtől 2. évfolyamtól tudásszint szerinti csoportbontásban tanítjuk heti 4 

órában,ezen felül heti egy órában biztosítjuk mindkét csoport számára a tehetséggondozást,illetve a 

fejlesztést.A két csoportnak ugyanabban az órában van matematikaórája,így ez a bontás nem igényel 

plusz humán erőforrást. Fontos nevelési cél a kommunikáció fejlesztése is. Iskolánk olyan gyermek 

centrikus 8 évfolyamos oktatási intézmény, ahol fontos az együttműködésre képes piacképes tudás, 

az ÖKO-szemlélet megszerzése és az egészséges életmódra való nevelés.  

2.2.Alapelvek 

• Komplex személyiség fejlesztés, humanista értékrendszer kialakítása. 

• A tanulás iránti motiváció felkeltése, fenntartása. 

• Az idegen nyelv megszerettetése, beszédcentrikus elsajátítása, használata.  
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• A digitális világban való helytállásra nevelés. 

• A sportolás fontos nevelő hatásának tudatosítása. 

• A tanítási-tanulási folyamatfejlesztő ellenőrzése, értékelése. 

• A megértő, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

• Differenciált képességfejlesztés, önfejlesztés képessége 

• A szövegértés, szövegalkotás, anyanyelv ismeretére, szeretetére való nevelés. 

• Környezettudatos életvitelre, egészséges életmódra nevelés. 

• Felkészítés a pályaválasztásra. 

• A demokratikus magatartásformák kialakítása, egymás megértésére, elfogadására nevelés.  

• Az akaraterő fejlesztése, az ítélőképesség, az erkölcsi és esztétikai érzékenység növelése. 

• Hazánk kultúrájának, hagyományainak megismerése, megőrzése, tiszteletben tartása. 

• kulcskompetenciák fejlesztése. 

- a tanulás kompetenciái 

- a kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

- a digitális kompetenciák 

- a matematikai gondolkodási kompetenciák 

- a személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

- a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

- munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

2.3.Célok 

• A gyerekek felkészítése az élethosszig tartó tanulásra, előkészítésük a társadalomba történő 

majdani beilleszkedésre. 

• Az alapvető képességek és alapkészségek biztos megalapozása. 

• Rugalmasan használható tudásanyag elsajátítása. 

• Önálló tanulási stratégiák kialakítása 

• Nyitottság, tolerancia, empátia kialakítása. 

• Önismeret, önértékelés kialakítása. 

• Tudásvágy, szorgalom, megbízható munkavégzés kialakítása. 

2.4.Feladatok 

• 6 - 14 éves korosztály oktatásának, nevelésének biztosítása a 8 évfolyamos képzés keretében a 

Nemzeti Alaptantervre épülő helyi pedagógiai program alapján. 

• Napközi és tanulószobai foglalkozás szervezése. 

• Tervszerű nevelő és oktató munka végzése, mely fejleszti a tanulók alapkészségeit, hisz a 

későbbiekben csak biztos alapokra lehet építkezni. 

• A szorgalom, a tudás és a munka becsületére nevelés. 

• Törekedni a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, a másság elfogadására. 

• Segíteni diákjainknak észrevenni és értékelni a jót, megelőzni, felismerni a rosszat. 

• A tantervben előírt tananyag minél alaposabb megtanítása, az ismeretek, a megszerzett tudás 

alkalmazása a mindennapi életben, a különböző élethelyzetekben. Feladatunk fejleszteni a 

tanulók kreatív, problémamegoldó gondolkodását a megszerzett tudás alkalmazására, 

felhasználására. 

• A kompetencia alapú oktatás kiterjesztése. 
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• Kiemelt feladatunk a tehetségek felismerése, képességeik fejlesztése, valamint a hátrányos 

helyzetű tanulók felzárkóztatása, felkészítése a középiskolában való helytállásra, a megfelelő 

pályaválasztásra. 

• Az egész életen át tartó tanulás igényének megalapozása, a munkaerőpiachoz való sikeres 

alkalmazkodás előkészítése. 

• A tanulási stratégiák alkalmazásában a sokszínűségre törekvés tevékenységrendszerének 

biztosítása. 

• Életközeli tanulási környezet kialakítása. 

• Törekszünk, hogy a tanuló az egyéni legjobb teljesítményét tudja nyújtani. 

• A testmozgás, a sportolás elősegítése. 

2.5.Eszközök, eljárások 

 Első osztálytól tanítjuk az angol nyelvet, 1-3. évfolyamon heti egy órában, 4. évfolyamtól 

osztályonkénti csoportbontásban (normál és haladó) eltérő óraszámban. 

Óraszámok a normál és haladó csoportokban: 

                      4. évfolyamon: 3-3 óra 

                      5-7.évfolyamon: 3-4 óra 

                      6-8.évfolyamon: 3-5 óra 

 Első osztálytól tanítjuk az informatikát, alsó tagozaton csoportbontásban. 

 Futsal-fitness sportprogramunk bevonja a délelőtti oktatásba a sportági képzést heti 2 órában. 

A más sportágak iránt érdeklődő gyerekeket egyesületekbe irányítjuk. 

 Csoportbontást alkalmazhatunk a felső tagozaton magyar és matematika tantárgyaknál. (Az 

éves munkaterv szerint.) 

 A környezetvédelmi és az egészséges életmódra nevelést kiemelt területként kezeljük. 

 Az iskola éves munkaterve alapján szervezünk projektheteket. 

 A házi feladatot az egyén képességeihez mérten adjuk.   

 Szaktantermeink: rajz, könyvtár, informatika, tornaterem. 

 Két tornatermünk, műfüves pályánk és tornaudvarunk biztosítja a testnevelés helyszíneket. 

 Két informatika-termünket mind az alsó, mind a felső tagozatosok használják. 

 Minden teremben van számítógép, interneteléréssel, a legtöbb terem rendelkezik projektorral. 

 Könyvtárunkban közel négyezer kötet áll a gyerekek és a kollégák rendelkezésére. 

 

 

2.6. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

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

jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell lennie az 

ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is. 

E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az oktatás és 

nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel – egyesítik a 

hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 
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2.6.1. Az erkölcsi nevelés 

Célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt 

felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük 

elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük 

segítése. Fontos a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és 

a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás.  

 

2.6.2. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák 

a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, 

sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismerését, megbecsülését. Magyarságtudatukat tudják beilleszteni az Európai Közösségbe. 

 

2.6.3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A demokratikus nevelés érdekében alsó tagozat végére a tanulók értsék meg az egyéni célok és a 

közösségi célok összehangolhatóságát. Felső tagozaton, legyenek diákjaink aktív résztvevői, formálói 

demokratikus keretek között működő diákönkormányzati életünknek. 

2.6.4. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

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

fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Diákjainkat, tanáraik irányításával 

hozzá kell segíteni, hogy képessé váljanak az érzelmek hiteles kifejezésére, valamint a kölcsönös 

elfogadásra.  

2.6.5. A családi életre nevelés 

Feladatunk az osztályfőnöki órákon, egyéni beszélgetések alkalmával a helyes értékrend közvetítése 
szelíd következetességgel. A nehéz helyzetbe került családok gyerekeinek lelki segítséget nyújtunk az 
iskolában, súlyos gond esetén igénybe vesszük más együttműködő szervezetek munkáját. 
 

2.6.6. A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. 
Ösztönöznünk kell a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a 
stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Iskolánkban átlagon felüli lehetőség van a testi nevelésre; 
tornatermek, sportpályák, szakképzett testnevelők állnak a tanulók rendelkezésére. Az alsós kollégák 
is sokat tesznek (tanórákon, szabadidős tevékenységek során) a tanulók fejlesztéséért. A 
testnevelésórát tartó tanítók és szaktanárok minden tanévben felmérik a tanulók fizikai állapotát és 
edzettségét, melymegfelelő irányt ad a továbbfejlesztését illetően. Pedagógusaink segítik a tanulókat 
a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 

2.6.7. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkban kialakuljon a szociális érzékenység, segítő magatartás a 
hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránt. Leghatásosabban saját élményű tanuláson 
keresztül ismerhetik meg ezeknek a csoportoknak élethelyzetét, sajátos igényeit. A segítő magatartás 
számos olyan képességet igényel és fejleszt (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, 



12 

 

önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős 
állampolgári léthez.  

2.6.8. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Célunk, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, 
a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulóink számára. 
Felkészítjük őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. 
Bekapcsolódunk Kispest környezeti értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

2.6.9. Pályaorientáció 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania 
a munka világáról. Pályaorientációs napunkon szülők, régi tanítványok megosztják velünk 
tapasztalataikat. Cégek pl. MÁV szervezésében több évfolyamon keresztül tartó ismerkedést 
biztosítanak diákjainknak. 

2.6.10. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Tanulóinknak hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, 
a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-

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

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

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

2.6.11. Médiatudatosságra nevelés 

Célunk, hogy diákjaink ismerjék a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 
szerepét, működési módjának legfőbb jellemzőit. Alakuljon ki bennük a médiatudatosság elemi szintje, 
az önálló, kritikus attitűd. Mindezek legfőbb megvalósítása osztályfőnöki, digitális kultúra órákon, 
szakkörön történik iskolánkban. 

2.6.12. A tanulás tanítása 

A tanulás tanítása iskolánk alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 
érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 
hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett 
kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók 
az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként 
működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetik és hívhatók elő pontosan, szó szerint 
például szövegek, meghatározások, képletek. Az osztályfőnöki órákba beépítjük a technikák 
megismerését. 
 

2.7. Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

Az egészség egyik legfontosabb értékünk, mely nem csupán a betegség, rokkantság hiányát jelenti, 

hanem a teljes fizikai, mentális és szociális jólétet. 

Mivel az iskolát nem körülveszi a társadalom, hanem maga az, ezért létre kell hoznunk az egészséges 

iskolát, melynek célja az, „egészség" mint élvezeti érték. Az egészség a tanórán belül és azon kívül is a 

szabadidős programok középpontjában áll. 

A jelen egészségnevelése nem lehet más, mint tudatosan létrehozott készségfejlesztő lehetőségek 

összessége, amellyel az egyén viselkedése az előre meghatározott cél irányába elmozdítható. 
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Területeinek oktatását osztályfőnöki órákba, szakórákba, napközis foglalkozások keretébe, 

projekthétbe építjük: 

 személyi higiénia 

 kulturált táplálkozás 

 jó emberi kapcsolatok 

 pszichológus munkájával ismerkedés 

 egészséges életmód 

 kockázat felismerése és elkerülése 

 családi életre nevelés, szexuális kultúra 

 drogprevenció 

 valós önbecsülés 

 bűnmegelőzés 

 életvezetési ismeretek 

 mozgás, a jó közérzet tudatosítása 

 környezettudatos gondolkodás 

2.7.1. Együttműködő partnereink: 

 egészségügyi szolgálatok (iskolaorvos, védőnő, fogászat, ÁNTSZ) 

 iskolai pszichológus 

 fenntartó  

 Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum  

 Pedagógiai Szakszolgálat  

 család, szülő (SZMK - választmányán keresztül) 

 civil szervezetek  

 KMO (Mondj nemet!) 

 rendőrség XIX. kerületi szervezete (DADA- program) 

2.7.2. Iskolai programjaink keretén belül szervezzük: 

 Szakkörök, versenyek (csecsemőgondozás, elsősegélynyújtás, fogászati vetélkedő stb.) 
lebonyolításában, osztályfőnöki órák megtartásában, egészségnap megszervezésében. 

 ÖKO-hét programjai. 

 ,,Egészséges faliújság" szerkesztése 

 Lelki egészség ápolása (nyitott orvosiszoba-ajtó, ahová a gyerek bármilyen problémájával 

betérhet) 

 Szülők felvilágosítása szülői értekezleteken, fogadóórákon. 

 

2.7.3. Sikerkritériumok 

 Veszélyhelyzetekben a gyerekek megfelelő döntést hoznak. 

 Segítségért képesek a felnőttekhez fordulni, és azok segítik őket problémáik megoldásában. 

 Csökken a drog, az alkohol, a dohányzás kipróbálóinak száma, nő a NEM-et mondók aránya. 

 Csökken a gyermekbalesetek száma. 

 Későbbre tolódik és felelősségteljesebb lesz a gyerekek, fiatalok szexuális élete. 
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 Csökken a gyermekeket ért támadások száma, ha a tanuló megismeri a zaklatás esetén 

tanúsított helyes magatartást. 

 megismerik és elfogadják saját testüket, elfogadják a másságot is, 

 figyelemmel kísérik testük változásait, aktív szemlélettel, tevékenységgel élnek, és védik maguk 

és családjuk egészségét, 

 segítenek a rászorulóknak, 

 megismerik családjuk genetikai adottságait, 

 aktívan tevékenykednek a hosszabb élettartam és jobb életminőség eléréséért, 

 a személyes higiéniát a felső tagozatig beépítik a személyiségükbe, és öntevékenyen, 

természetesen használják, 

 az ebéd elfogyasztásánál nem, illetve egyre kevesebben utasítják vissza a levest és a főzeléket, 

 uzsonnára főleg gyümölcsöt hoznak, 

 az osztályokban és a napközis csoportokban úgy viselkednek, hogy csökken a durvaság, a 

konfliktus. 

2.8. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 

2.8.1. Tanulói szervezetek 

Feladatunknak tartjuk a szociális és állampolgári kompetenciák kialakítását, melyek lehetővé teszik a 
kisebb-nagyobb közösségek létrehozását, és demokratikus működtetését. Emellett segítik tanulóink 
egyéni kapcsolatteremtését és együttműködését másokkal. Éppen ezért fontosnak tartjuk az iskolai 
csoportok állandóságát a közösségek megerősödése céljából. A gyerekek tagjai az iskolai közösségnek, 
ugyanakkor kisebb csoportok tagjaiként élik mindennapi életüket. 
Két, egymást jól kiegészítő tanulói szervezet működik az iskolában: 

– a Diákönkormányzat (DÖK) és 

– a Diáksport Egyesület (DSE). 

Emellett a gyerekek érdeklődésének megfelelően szakkörök szerveződhetnek (énekkar, néptánc, 

videós, rádiós, művészeti, sakk, természetbúvár, kémia, fizika, rajz, matematika stb.) Nem kevésbé 

fontosak az osztályfőnökök által szervezett rendezvények (közös színház és múzeumlátogatások, 

klubdélutánok, kirándulások stb.), valamint minden osztálynak lehetősége van erdei iskolát szervezni. 

Az erdei iskolák –azon kívül, hogy egy másfajta ismeretszerzésre adnak lehetőséget– megerősítik az 

egyes osztályok, vagy évfolyamok közösségi szellemét. 

Az iskolai táborok közelebb hozzák egymáshoz a különböző évfolyamokba járó gyerekeket, kedvezően 

hatva együttműködő képességük fejlődésére.  

A Diákönkormányzat fő feladata a gyermeki jogok védelme, a tanulók és közösségeik érdekének 

képviselete, az érdekérvényesítés feltételeinek megteremtése. Munkájukat a saját SZMSZ-ük alapján 

végzik a választott tisztségviselők, akik a kapcsolatot jelentik a kisebb közösségek – osztályok – és a 

nagy közösség – iskola – között. Ők szavazati joggal rendelkeznek, és a havi rendszerességgel tartandó 

üléseken gyakorolják jogaikat. Ezeken az üléseken történik a különböző feladatok elvállalása is 

(programok szervezése, lebonyolítása, dekorációk, felhívások elkészítése), melyeket aztán a kisebb 

közösségek közös munkája valósít meg. A DÖK megbeszéléseken rendszeres meghívott az 

intézményvezető és a gyermekvédelmi felelős, akiktől a tanulók kisebb, nagyobb csoportját érintő 
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kérdésben választ várnak és választ kapnak. A Diákönkormányzat szervezi és értékeli a tanulói ügyelet 

munkáját. Felügyeleti tevékenysége közé tartozik még: az Iskolarádió, segíti a méltó módon történő 

megemlékezéseket, a nemzeti ünnepeket 

 Az államilag finanszírozott foglalkozásokon kívül önköltséges tanfolyamok szervezésével szélesíti a 

kínálatot a mindenkori fizetőképes kereslet figyelembevételével (pl. sakk, úszás, foci stb.) A DSE 

keretein belül szervezett sportfoglalkozásoknak – a testmozgáson kívül – egyik legfőbb célja, hogy a 

gyerekekben kialakuljon egyfajta csapatszellem, és a sportszerű küzdelemre való igény.  

2.9. A pedagógusok helyi intézményi feladatai  

2.9.1. A pedagógusok alapvető feladatai 

- A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési szabályzatban, 
valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői utasításában előírt pedagógiai és 
adminisztratív feladatok ellátása. 
- Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az intézményvezető által 

meghatározott feladatok ellátásával töltse. 

- Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson. 

- Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaideje feletti részében a nevelést-oktatást 

előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti 

helyettesítést lásson el. 

- A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes megtartása. 

- Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek munkájában. 

- Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken. 

- A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze. 

- A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket. 

- Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt. 

- A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai szakszerűségének 

figyelemmel kísérése. 

2.9.2. A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás 

- Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása, a tanuló megszerzett tudásának 
beépítése a pedagógiai munkájába. 
- A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése (tanmenetek, éves 

programok). 

- Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra. 

- A helyi tanterv figyelembevételével az alkalmazott segédletek, eszközök, felszerelések kiválasztása. 

- A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a tanítási órákon. 

- Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon. 

- A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, szemléltetés, 

ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon, terveit az óra eredményességének függvényében 

felülvizsgálja. 

- Fogalomhasználata pontos, következetes. 

- Célszerűen használja a digitális, online eszközöket. 
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- A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon és a különféle 

iskolai foglalkozásokon. 

- Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket, bizalommal 

teli légkört alakít ki. 

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

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

2.9.3. A tehetséges tanulók gondozása 

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

szervezése, segítség a szervezésben. 

- Részvétel az iskolai tanulmányi, sport- és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon. 

- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli versenyekre, 

vetélkedőkre, más rendezvényekre. 

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, 

eredményes fejlesztése 

- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók, illetve 

a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére. 

- A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, 

valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 

szoruló tanulók körében. 

- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók korrepetálása, 

segítése, mentorálása. 

- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók felkészítése javító 

vagy osztályozó vizsgára. 

- Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos 

helyzetű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók körében. 

2.9.4. A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

- Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulás). 
- Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi ünnepség). 

- Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 

- A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok. 

2.9.5. Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

- Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése. 
- Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok szervezésében, 
részvétel a programokon. 
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- Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, részvétel a 
kirándulásokon, táborokon. 

2.9.6. Munkafegyelem, a munkához való viszony 

- A munkaköri kötelességek teljesítése. 
- Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben. 

- Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása. 

- Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 

2.9.7. Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében 

- Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 
- Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. 

- Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. 

- Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

2.9.8. Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

- Továbbképzéseken való részvétel. 
- A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 

- Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel. 

2.9.9. Az iskolai munka színvonalának emelése 

- Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 
- Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 

- Az iskolai alapítvány működésének segítése. 

- Az iskolai munka színvonalának javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése, megvalósítása 

(innováció). 

- Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. 

- Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

2.9.10. Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában 

- Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 
- Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 

- Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

2.9.11. Aktív részvétel a nevelőtestület életében 

- A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, beilleszkedésének 
segítése. 
- Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek szervezésében, a 

szervezés segítése. 

- Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényein. 

2.9.12. Az iskola képviselete 

- A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 
- Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken. 

- Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről a helyi 

médiában. 

- Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe. 

- Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe. 
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- A település rendezvényein, eseményein való részvétel. 

- Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. életében, civil 

szervezeteiben. 

2.9.13. A vezetői feladatok ellátása 

- Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 
- Az egyes vezetői feladatok (tervezés, döntés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés, 

értékelés) lelkiismeretes ellátása. 

- A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 

2.9.14. Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal 

- A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása. 
- Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a tanulók, a szülők 

és a pedagógus kollégák felé. 

- Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 

- Kellő figyelem, érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus kollégák 

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

2.9.15. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

- Az osztályközösség tudatosan megtervezett irányításával az iskolai életben aktívan résztvevő, 
megfelelő magaviseletű osztályközösséget alakít ki. 
- Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket. 

- A csoportban felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és hatékonyan kezeli. 

- Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend kialakítást és 

elfogadását. 

- Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős programokat (pl. 

osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez. 

- Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra. 

- Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

- Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 

- Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel. 

- Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a szülők és tanulók 

iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 

- A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal írásban értesíti. 

- Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájékoztatja a 

tanuló tovább haladásának feltételeiről. 

- Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 

intézkedést tart szükségesnek. 

- A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 

- Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

- A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez. 

- Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal. 

- Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a gyermekvédelmi 

felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal. 

- Segíti a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai munkáját. 
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- Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

- Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

- Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával, figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, és erről 

szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket. (pl. tartós betegségek, fogyatékosságok, 

gyógyszerérzékenység). 

- Minden hónap végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát. 

- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók magatartás és 

szorgalom osztályzatára. 

- A tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész évi munkájának nevelőtestületi 

dicsérettel történő elismerésére. 

- A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli figyelmeztetésben, majd 

írásbeli figyelmeztetésben, vagy intőben részesíti. Súlyosabb esetekben igazgatói figyelmeztetést vagy 

intőt kezdeményez. Kirívóan súlyos esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás 

lefolytatására. 

- Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, ellenőrzi az elektronikus naplót 

 Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár el. 

- Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a pályaválasztási és 

továbbtanulási lehetőségekkel. 

- A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai jelentkezésével 

kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat. 

- Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki tanmenet). 

- A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat, azokra előre 

felkészül. 

- Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 

- Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről. 

- Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal szemben. 

- Megnyitja és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

- Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát. 

 

2.10. Az osztályfőnöki munka tervezése 

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított osztályfőnöki 

tanmenet végzi. 

Az osztályfőnöki tanmenet felépítése: 

2.10.1. A tanév elején összeállított munkaterv 

- Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 
- Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 

- Tervezett tanórán kívüli programok. 

- Az osztály diákközösségének vezetői. 

- Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

2.10.2. Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán 

- Jelenléti ívek vezetése szülői értekezletekről. 
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2.10.3. Az osztályfőnöki óra témái 

2.10.3.1. Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki óráin 

- A házirend szabályainak megbeszélése. 

- Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése. 

- Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése. 

- Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása. 

- Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése. 

- Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek megbeszélése. 

 

2.10.3.2. Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák 

- Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkohol- és kábítószer 

fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higiénia; 7-8. osztályban a szexuális 

fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybevételével. 

- Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; 

a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja. 

- Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati elsajátítása céljából az 

iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybevétele. 

- Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második félév végén. 

- Megemlékezések: 

  - aradi vértanúk: október 6. 

  - nemzeti ünnep: október 23. 

  - a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja: február 25. 

  -a holokauszt áldozatainak emléknapja: április 16. 

  - nemzeti ünnep: március 15. 

  - a nemzeti összetartozás napja: június 4. 

- Osztálykirándulás előkészítése. 

 

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

2.11.1. Tehetséggondozás 

Iskolánk tantestülete felismerte a tehetség felkutatásának, gondozásának szükségességét. Pedagógiai 
munkának szerves részét képezi a tanulási stratégiák sokféleségének megismertetése. Törekvésünk, 
hogy tanulóink elsajátítsák és alkalmazzák a számukra legmegfelelőbb tanulási stílust, a 
legeredményesebb tanulási módszert. A társadalomban is megnőtt az igény az önálló gondolkozású, 
kreatív képességekkel rendelkező, döntésképes kezdeményezőképességgel és vállalkozói 
kompetenciával bíró munkaerő iránt. 

2.11.2. Adott személyi feltételek 

 koncepciózus vezetők 

 elkötelezett, jól képzett pedagógusok 

 fejlesztő pedagógiai képzést szerzett nevelők 
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2.11.3. Formái 

2.11.3.1. Élünk a differenciálást segítő szervezeti formákkal: 

 csoportbontás angolból, informatikából, 

 lehetőség szerint képességszerinti csoportokat szervezünk a matematika és magyar oktatásban 

a felső tagozaton 

 alsó tagozaton a napközis nevelők bevonása a tehetséggondozásba 

 futsal-fitness sportprogram 

 szakkörök 

 különböző versenyek 

 középiskolai felkészítők 

2.11.3.2. A tanulásszervezés során biztosítjuk: 

 a belső átjárhatóságot pl: a különböző szintű tudással rendelkező angolcsoportok között a tanév 

végi mérés alapján 

 kiemeljük a tanulókat egy-egy versenyre, továbbtanulásra felkészítő kurzusra  

2.11.4.Tanórán kívüli differenciálás: 

Iskolánkban az emelt szintű angolcsoportos gyerekek májusban nyelvvizsgát tesznek, valamint 
informatika tantárgyból az érdeklődőket ECDL vizsgára készítjük fel. 
Elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket külön pozitív 

megkülönböztetett figyelemmel kísérve visszük el a már felsorolt programokra. Erre a pénzügyi 

fedezetet a pályázatokból nyerjük, illetve az iskolánkban működő Angol Nyelvtudásért Alapítvány 

biztosítja a táborokban és tanulmányi kirándulásokon, illetve erdei iskolákban való részvételt. 

Pénzhiány miatt eddig egyetlen gyermek sem maradt le a programokról. 

2.12. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az angol nyelvet 3-8., a 2020/2021. tanévtől a matematikát 2. 

évfolyamtól, az informatikát 1-3., a futsalt és a fittness sportágakat 1-8. évfolyamon.  

Idegen nyelv esetén a nyelvszakos tanár, az osztályfőnök és az intézményvezető, matematika tantárgy 

esetén a matematikát tanító pedagógus és az intézményvezető dönt a csoportba kerülésről. Azonos 

tudásszintű csoportoknál az osztálynévsor felezésével, eltérő tudásszintű csoportoknál a gyerekek 

teljesítménye alapján alakítjuk ki a csoportokat, futsal-fitness sportágakban az alkalmassági felmérésen 

való megfelelés dönt. A végleges csoportösszetételt az igazgató hagyja jóvá. A szülőket legkésőbb az 

előző tanév május végéig írásban értesítjük arról, hogy gyermekük melyik csoportba került. 

2.12.1. Az angol csoportok közti átjárhatóság 

A 4-7. évfolyamon a tanulók tanév végén tesztet írnak. A teszt eredménye, és az addig végzett 

kiemelkedő, avagy gyenge munkája alapján a tanuló csoportot válthat. A csoportváltásról az angol 

szakos tanár és az osztályfőnök dönt az év végi teszt és a tanuló közismereti tantárgyakból való 

teljesítménye alapján. A végső döntést az iskola intézményvezetője hozza meg. A szülőket a 

bizonyítványosztás alkalmával tájékoztatni kell erről a lehetőségről, a döntést követően, a tényleges 

átkerülésről írásban értesítjük őket. 
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2.12.2. A matematika csoportok közti átjárhatóság 

A tanuló számára az éves teljesítmény alapján biztosítjuk a csoportok közötti átjárhatóságot, melyről 

a matematikát tanító pedagógus és intézményvezető dönt az egész éves munka és az év végi 

felmérés alapján. A döntést követően a szülőket írásban értesítjük. 

2.12.3 Futsal-fitnesz testneveléscsoportok közötti átjárhatóság 

1. osztályban az alkalmassági felmérésen való megfelelés, a további években a futsal-fitness 

csoportba való bekerülés feltétele a sportági alkalmasság. A döntést a testnevelő szakos tanárok az 

edzőkkel közösen hozzák meg beszerezve a szülő hozzájárulását. A futsal-fitness csoportból a 

testnevelés csoportba való átkerülés szintén a fent említett személyek közös döntésén alapul. 

 

2.13. Más iskolából érkező tanulók  
Más iskolából érkező tanulók angol nyelvi csoportba történő besorolása az alábbiak szerint történik: 

- A csoportba való besorolás alapja az angol nyelv hozott osztályzatok és 

- az angol nyelvi szintfelmérés eredményének értékelése alapján 

A tanuló csoportba való osztását bizottság dönti el. Tagja az osztályfőnök, az osztályban tanító angol 

nyelvtanár, az igazgató. 

 

2.14. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 
Intézményünk fontos és régi hagyománya a szülőkkel való kapcsolattartás. Ennek formái a következők: 

2.14.1. A pedagógusok és a szülők együttműködésének színterei 

• osztályonként megtartott szülői értekezletek (szeptember, február, szükség esetén május) 
• SZMK választmányi értekezlet (szeptember, február) 

• fogadóórák (november, április) 

• egyéni fogadóórák 

• iskolai rendezvények  

2.14.2. A pedagógusok és tanulók együttműködésének színterei 

• tanórán és tanórán kívüli kapcsolattartás 
• szabadidős programok 

• iskolán kívüli közös tevékenységek 

• diákközgyűlés 

2.14.3. Az intézmény és partnerei együttműködésének színterei 

• tankerületi értekezletek 
• kispesti rendezvények 

• internet 

• személyes és telefonos megbeszélések 

 

2.15. A Kispesti Eötvös József Általános Iskola vizsgaszabályzata 

2.15.1. Tanulmányok alatti vizsgák 

Tanulmányok alatti vizsgákat a nappali tagozatos egyéni munkarendben tanulók tehetnek, valamint az 
a tanuló, aki a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet 
mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 
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A tanulmányok alatti vizsgák szabályozásáról a 20/2012. (VIII.31.) a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet rendelkezik. Ez a 

szabályzat a helyben szabályozandó vizsga részeire, követelményeire, és az értékelésre vonatkozik. A 

vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola intézményvezetője készíti elő. Az 

intézményvezető felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek 

megteremtéséért. Az intézményvezető  feladata ellátása során: 

- dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet a helyben 

meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

- írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 

- ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

- minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, pontosan meg 

lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

 

A vizsgázó pótló vizsgát tehet az intézményvezető által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról neki 

fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a 

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

esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására. Az intézményvezető engedélyezheti, hogy a vizsgázó a pótló vizsgát az adott 

vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga 

megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

Osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a 

vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. 

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

- A tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. 

- A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnökét és tagjait az intézményvezető bízza meg. 

- A vizsgabizottság elnöke az intézményvezető által megbízott személy, a vizsgabizottság tagjai az adott 

évfolyamon a tantárgyat tanító vagy tanítható pedagógusok. 

- A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért, ennek keretében 

meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, szükség estén kezdeményezi a 

szabálytalanul vizsgázók kizárását. Vezeti a szóbeli vizsgákat; a kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga 

tárgya szerinti tantárgyat tanítja. A vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást 

rendel el. 

- Az iskola intézményvezetője írásban bízza meg a vizsgabizottság tagjait. 

- A vizsga nappali tagozaton 8-16 óra között. 

- Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet úgy kell kialakítani, hogy a vizsgázók egymás ne 

zavarhassák, ne segíthessék. A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus 

jelenlétében megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti a szabályokat és a vizsgáztató 

pedagógus kiosztja a feladatlapokat, amelyeket előre le kell pecsételni az iskola bélyegzőjével. A 

rajzokat ceruzával, az egyéb írásbeli munkákat tintával kell elkészíteni. Az íróeszközökről a vizsgázó 

gondoskodik. Egyéb segédeszközökről, ha szükséges az intézmény gondoskodik. 

A vizsgázó az írásbeli válaszok megkezdése előtt az átvett feladatlapon feltünteti nevét, a dátumot és 

a tantárgyat. 

A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolására rendelkezésre álló idő 30 perc. 
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Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a vizsgázó 

számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 

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

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

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

vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három vizsgát lehet tartani. 

Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja (a vizsgáztató által használt tintától jól 

megkülönböztethető színnel) értékeli és aláírja. 

Amennyiben az értékelő pedagógus szabálytalanságot észlel, haladéktalanul köteles jelezni a 

vizsgabizottság elnökének. Az elnök az esetről jegyzőkönyvet vesz fel, amit aláír a pedagógus, vizsgázó 

és az elnök. A vizsgázó különvéleményt írhat a jegyzőkönyvhöz. 

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

A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. A szóbeli vizsgán a vizsgázó 

tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és - amennyiben szükséges - kiválasztja a tétel 

kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges 

segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. Minden vizsgázónak 30 perc felkészülési időt kell 

biztosítani a szóbeli feladatot megelőzően. A vizsgázó a felkészülés alatt jegyzetet készíthet, de 

gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy tantárgyból a feleltetés időtartama 15 percnél 

nem lehet több. 

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

meggyőződnek róla, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy súlyos logikai, tartalmi hibát 

vétett. A kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat  a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény  szerint taníthatja. 

Ha a vizsgázó a tétel anyagában teljes tájékozatlanságot mutat, és feleletének értékelése nem éri el az 

elégséges szintet az elnök egy alkalommal póttételt húzathat vele. 

A póttételre adott felelet minősítését úgy kell kialakítani, hogy az elért pontszámot el kell felezni és 

egész pontra kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani. 

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

vizsgajegyzőkönyvre.  

Két szóbeli vizsga között 15 perc pihenőidőt kell biztosítani. 

Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a 

vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, aki befejezheti a szóbeli vizsgát, de a figyelmeztetés 

tényét a vizsgajegyzőkönyvben fel kell tüntetni.  

A gyakorlati vizsgafeladatokat az iskola intézményvezetője hagyja jóvá. A vizsgafeladatok elvégzéséhez 

biztosítani kell a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, be kell tartani a munkavégzésre vonatkozó 

munka-, tűz-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat. 

A gyakorlati vizsgafeladat végrehajtásához a vizsgáztató tanár által meghatározott idő áll 

rendelkezésre.  

A gyakorlati vizsgát is érdemjeggyel kell értékelni. A vizsgamunkának maradandónak kell lenni, hogy az 

értékelő elvégezhesse az értékelést, és beírhassa a vizsgajegyzőkönyvbe a javasolt osztályzatot.  

Az iskola intézményvezetője az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat - 

az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt - a kidolgozási idő lejártával átveszi a 
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vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával - az időpont feltüntetésével - lezárja, és a 

vizsgairatokhoz mellékeli. 

Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola intézményvezetőjéből és két másik 

- a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - pedagógusból álló háromtagú bizottság a cselekmény 

súlyosságát mérlegeli, és: 

- a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az 

érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt, 

- az adott tantárgyból - ha az nem javítóvizsga - a vizsgázót javítóvizsgára utasítja. 

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell foglalni. 

Ha a tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, a tanuló osztályzatát az év végi bizonyítványban is fel kell 

tüntetni. 

2.15.2. A vizsgák részei és az értékelés rendje 

 

2.15.2.2. Az egyéni munkarendben tanulók számára  

  vizsgarész 

Tantárgy írásbeli  szóbeli gyakorlati 

Magyar nyelv x* x* - 

Magyar irodalom x* x* - 

Angol nyelv x* x* - 

Matematika x* x* - 

Fizika x* x* - 

Természetismeret x* x* - 

Kémia x* x* - 

Biológia x* x* - 

Vizuális kultúra - - x 

Digitális kultúra x* - x* 

Etika - x - 

Földrajz x* x* - 

Történelem x* x* - 

Testnevelés -  - x 

Technika és tervezés -  - x 

Ének-zene  -  - x 

jelmagyarázat: x*: esetileg változtatható  

A tanulmányok alatti vizsgának, az egyes tanulókra vonatkozó végleges minősítését (értékelését) a 

vizsgabizottság külön értekezleten hozza meg, és írja be a vizsgajegyzőkönyvbe.  

A tanügyi dokumentumokba a tanulók egyéni vizsgajegyzőkönyvébe beírt adatokat (jegyeket) kell 

beírni. 
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2.15.3. Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha 
- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az 

előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. 

- A 20/2012(VIII.31) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott: 

az igazolt és igazolatlan mulasztásainak összege együttesen meghaladja a 250 tanítási órát, illetve egy 

adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

Mentesül az osztályozó vizsga alól az a tanuló, aki részt vesz a kötelezően előírt tanórák legalább 50%-

án, és egy félév folyamán legalább három érdemjegyet szerez. 

2.15.4. Különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgát írhat elő a külföldi tanulmányaiból visszatérő tanulók számára az intézmény 
vezetője, elsősorban magyar nyelv, irodalom és történelem tantárgyakból. 
A vizsgát a tanuló abban az intézményben teheti le, ahol tanulmányait folytatni kívánja. 

2.15.5. Javítóvizsga 

Az a tanuló, aki a tanulmányi követelményeket nem teljesítette, a tanév végén (augusztus 15-31. 
között) javítóvizsgát tehet. 
Javítóvizsgát legfeljebb három tantárgyból lehet tenni. 

A felkészüléshez szükséges tananyagot a tanuló az év végi bizonyítvánnyal együtt veszi át. 

2.15.6. Pótló vizsga 

Pótló vizsgát tehet az a tanuló, aki a vizsgáról neki fel nem róható okból marad távol, vagy vizsgája 
önhibáján kívül eső okok miatt megszakadt a vizsga megismétlésére az intézmény vezetője adhat 
engedélyt. 
A tanulmányok alatti vizsgák a rendes vizsgaidőszakban kerülnek lebonyolításra. A pótlóvizsga 

lebonyolítása céljából az intézményvezető rendkívüli vizsgaidőszakot írhat ki. 

2.15.7. Alkalmassági vizsga 

A futsal – fitnesz sportprogramra jelentkező leendő első évfolyamos tanulóknak minden évben a 
beiratkozást megelőző időszakban – március végén - alkalmassági felmérést tartunk. A felmérés 
eredményéről írásban tájékoztatjuk a szülőket. Amennyiben leendő tanulóink az alkalmassági 
felmérésen megfeleltek és szüleik a beiratkozáskor megerősítik a sportprogramban való részvételi 
szándékukat, felvételt nyernek. 
 

2.16. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 
A tanulók felvételének, átvételének szabályait jogszabályok írják elő. 
A Kispesti Eötvös József Általános Iskola a gyermekek első osztályba történő felvételénél a következő 

sorrendet veszi figyelembe: 

1. Körzetes gyermek. (Jogszabály szerint.) 

2. Hátrányos helyzetű gyermek. 

3. A gyermek állandó lakhelye, vagy tartózkodási helye Kispesten található. 

4. A gyermek szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő 

5. Legalább egy testvére az iskola tanulója 
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6. Munkáltatói igazolás alapján legalább az egyik szülő munkahelye az iskola körzetén belül 

található. 

7. Az iskola a gyermek lakóhelyétől, tartózkodási helyétől egy km-en belül található 

8. Az iskola futsal-fitness sportprogramjába jelentkezett gyermek. 

9. Legalább az egyik szülő az iskola dolgozója. 

 

A magasabb évfolyamokra jelentkező, átvételi kérelmet benyújtó tanulók átvételéről az iskola 

intézményvezetője dönt.  

Legfőbb szempontok: 

1. A jelentkező tanuló tanulmányi eredménye. 

2. A jelentkező tanuló magatartása. 

3. A jelentkező tanuló szorgalma. 

2. Kedvezőtlenül befolyásolhatja-e a fogadó közösséget az új tanuló érkezése. 

3. Létszámgondot jelent-e a felvétel. 

2.16.1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását az erre képzett tanárunk végzi az ÖKO – hét 
programjának keretében. Ezen a téren is szoros együttműködésben dolgozunk a Semmelweis Ignác 
Humán Szakképző Iskola és Gimnáziummal, aminek tanárai és diákjai rendszeres előadásokkal, 
gyakorlati foglalkozásokkal segítik munkánkat. 
 

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

Az iskola tanulói az intézmény döntési folyamatban való részvételi jogukat az intézmény 

diákönkormányzatán keresztül gyakorolhatják. Az Eötvös Diákönkormányzatban a tanulók elsősorban 

az osztályképviselőn, majd a diákönkormányzat választott vezetőjén keresztül élhetnek a 

jogszabályokban számukra lehetőséget biztosító döntési folyamatban. A tanulók 

közvetlen, titkos szavazással választják meg az intézményi és az osztályképviselőket. 

A diákönkormányzatot segítő tanár biztosítja a Diákönkormányzat demokratikus, jogkövető 

működését. A DÖK vezető a tanév során diákközgyűlést hív össze, melyen az valamennyi tanuló részt 

vesz. Az osztályképviselők havonként egyeztetik a programokat.  

III.A Kispesti Eötvös József Általános Iskola helyi tanterve 
 

A Kispesti Eötvös József Általános Iskola helyi tantervének alapját a törvény által kötelezően előírt 

Nemzeti Alaptanterv képezi. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott 

kerettantervek közül az alábbi kerettantervekre épül: 

A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek 

kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 

1-4. évfolyamára”, valamint 2. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8. 

évfolyamára”. Ezek a Kerettantervek a 2020/2021 tanévtől kifutó rendszerben kivezetésre kerülnek a 

2. és a 6. évfolyamtól felmenő rendszerben.  
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A 2020/2021 tanévtől az 1. és 5. évfolyamtól felmenő rendszerben intézményünk helyi tanterve az 

5/2020 (I.31.) Kormányrendeletben szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”, 

valamint a „Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára” épül.  

A futsal-fitness sportprogramban résztvevő gyerekeknek a délelőtti oktatásba beépítettünk hetente 

két sport órát a mindennapos testnevelés óraszámának terhére.  A futsal tanterv alapanyaga az MLSZ 

által kidolgozott „Szabadidős grassroots labdarúgás” kerettanterv az 1-4., 5-8. számára”, kiegészítve 

Kozma Mihály, MLSZ futsal edzőképzés vezető, utánpótlásra vonatkozó irányelveivel. Fitness 

sportágban a Magyar Testépítők és Fitness Szövetség által 1-8. osztályig kidolgozott tanterve lett 

iskolánkra adaptálva. 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 1-8. évfolyamon, a szabadon terveztett órák 

feltüntetésével. 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam a 2020/2021. tanévtől kifutó rendszerben a 2. évfolyamtól.  

Tantárgyak 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 6 + 1 6 + 1 

Angol nyelv 0+1  0+1  2 + 1 

Matematika 4 4 4 

Etika/ Hit- és erkölcstan 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 

Informatika 0+1 0+1  0+1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 27 

 

Óraterv a kerettantervekhez 1–4. évfolyam 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben 1. évfolyamtól 

Tantárgyak  1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom  7 7 5+1 5+1 

Angol nyelv 0+1 0+1 0+1 2+1 

Matematika  4 4 4 4 

Etika/ Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret     1 1 

Ének-zene  2 2 2 2 

Vizuális kultúra  2 2 2 1 

Digitális kultúra 0+1 0+1 1 1 
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Technika és tervezés  1 1 1 1 

Testnevelés és sport  5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret  2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret  24 24 24 25 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam a 2020/2021. tanévtől kifutó rendszerben a 6. 

évfolyamtól.   

Tantárgyak 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 3 + 1 4 

Angol nyelv 3 + 2 3 + 1 3 + 2 

Matematika 3 + 1 3 + 1 3 + 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 

Etika / Hit- és erkölcstan 1 1 1 

Természetismeret 2     

Biológia-egészségtan   1,5 1,5 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és népismeret*       

Informatika 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 31 31 

 

A 2018-2019-es tanévtől felmenő rendszerben a kémia, fizika, biológia, földrajz, tantárgyak 

kerettantervi táblázatokban szereplő heti óraszámai a 7-8. évfolyamon 1 illetve 2 óráról 1,5 órára 

módosulnak. Így a tantárgyakénti összóraszámok a két év alatt változatlanok maradnak. 

Óraterv a kerettantervekhez 5–8. évfolyam 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben 5. évfolyamtól 

Tantárgyak  5. évf.  6. évf.  7. évf.  8. évf.  

Magyar nyelv és irodalom  4 4 3 3 

Angol nyelv 3+1 3+1 3+1 3+2 

Matematika  4 4 3 3 
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Történelem 2 2 2 2 

Hon- és népimeret   1     

Állampolgári ismeretek       1 

Etika/ Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Természettudomány  2 2     

Biológia-egészségtan      1,5 1,5 

Fizika      1,5 1,5 

Kémia      1,5 1,5 

Földrajz      1,5 1,5 

Ének-zene  2 1 1 1 

Vizuális kultúra  1 1 1 1 

Dráma és színház      1   

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés  1 1 1   

Testnevelés és sport  5 5 5 5 

Osztályfőnöki  1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret  1 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret  28 28 30 30 

 

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 

követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben 

meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Futsal-fitness sportágakban a sportági 

szakszövetségek által kidolgozott tanterv szerint tanítunk. Mivel a kerettantervek által előírt 

tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven százalékát fedik le, 

a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben szereplő tananyag, 

követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a tantervben meghatározott 

kompetenciák fejlesztésére használják fel. 

A szabadon tervezhető órakeretet az iskola tantestülete állapítja meg. Az órák tantárgyak közötti 

elosztása iskolánk profilját képezi. Ezeken az órákon tanulóink részére a részvétel kötelező.  

1.A kerettantervek kiválasztása (az 51/212 (II.21) EMMI rendeletre vonatkozóan) 

kieg 

Csak azokat a tantárgyak kerülnek megnevezésre, ahol több lehetőségből lehetett választani. 

A 2020/2021. tanévtől kifutó rendszerben a 2. illetve 6. évfolyamtól  

alsó tagozat  felső tagozat 
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Ének-zene  „A” változat  Magyar nyelv és irodalom  „A” változat 

    Biológia-egészségtan  „A” változat 

    Fizika  „B” változat 

    Kémia „B” változat 

    Ének-zene „A” változat 

 

A pedagógus feldolgozhatja a tananyagot vagy annak egy részét erdei iskola vagy más szervezeti, 

szervezési formában. A témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a 

tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül, a probléma megoldása és 

az összefüggések feltárása útján (a továbbiakban: projektoktatás). A projektoktatás megszervezésekor 

a tanulói foglalkozások megszervezésére vonatkozó rendelkezésektől el lehet térni. 

A helyi tanterv egész struktúrája biztosítja, hogy a tanulók a tantárgyak anyagán keresztül az életkornak 

megfelelően elsajátíthassák az erőszakmentes konfliktuskezelő technikákat és az ezzel összefüggő 

ismereteket. 

A tanév iskolai munkatervének összeállítása során meg kell vizsgálni a minden tanévben 

csoportbontásban tanított tantárgyak mellett (idegen nyelv, informatika, testnevelés-futsal-fitness) az 

5-8. oszt. matematika és magyar tantárgyak évfolyamos bontásának lehetőségét. 

1.1.A kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások  

Nem kötelező tanórai foglalkozásaink (szakkörök, felvételi előkészítők, nyelvvizsga előkészítők, 

sportprogramok stb.) óraszámát és anyagát az iskola aktuális éves munkaterve tartalmazza. 

1.2.A szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma 

Amennyiben a szabad órakeret felhasználásakor nem emelt óraszámú kerettanterv kerül kiválasztásra, 

a többletórákat a következőkre kell felhasználni: 

1.2.1.Magyar nyelv és irodalom 3-4. évfolyam 

• a helyesírási készség és az értő olvasás fejlesztése, 

• beszédfejlesztés, szókincsbővítés, 

• a kifejező készség fejlesztése, 

• a lényegkiemelő képesség fejlesztése, 

• ok-okozati összefüggések feltárása, 

• a szövegben való eligazodás gyakorlása, 

• tanulságok megfogalmazása, 

• a kiejtéstől eltérő szavak írásának gyakorlása, a j hang kétféle jelölésének gyakorlása. 

1.2.2.Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam 

• a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, nyelvi viselkedés gyakorlása, 

• a közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai, 

• különféle kommunikációs szituációk, helyzetgyakorlatok, 
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• a szövegértő és szövegszerkesztő képesség fejlesztése, 

• tematikai, stilisztikai megfigyelések, eltérések, jellegzetességek vizsgálata lírai és epikus 

műfajok esetében. 

1.2.3.Angol nyelv 1. évfolyam 

A nyelvtanulás az első évfolyamon játékos ismerkedést jelent az idegen nyelvvel, megalapozva a 

későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen 

nyelvek tanulása iránt a pozitív attitűd és a tartós motiváció kialakításával. Fontos cél továbbá, hogy a 

nyelvtanulás a kezdetektől élmény, érdekes tapasztalat legyen a tanulók számára. Ebben a szakaszban 

elsősorban a beszédészlelés, beszédbátorság kialakításával és a hallás utáni szövegértés fejlesztésével 

történik a kommunikatív kompetenciák megalapozása. A nyelvtanulás a tanulók által értelmezhető 

szituációkban, kommunikációs helyzetekben, a beszélt nyelven keresztül valósul meg a játékokra, 

dalokra, mondókákra, rövid párbeszédek feldolgozására épülő kreatív és motiváló folyamat során. Az 

egyre bővülő feladatok, kommunikációs helyzetek révén megtanulják kifejezni magukat az adott 

szituációkban, megismétlik, utánozzák a hallottakat. 

A hallott szövegeket cselekvéshez, szituációhoz kötik, így azok megértése és felidézése is könnyebbé 

válik. A korai nyelvtanulásban kiemelt szerepe van a természetes nyelvelsajátítás elemeinek: a hallás 

utáni szövegértésnek, a szókincsfejlesztésnek, a szóbeli interakciónak. A nonverbális eszközökkel 

támogatott hallott szöveg segíti a tanulókat abban, hogy kikövetkeztessék és megértsék a mondanivaló 

lényegét. Az élő beszéd, kommunikáció egyúttal mintát nyújt a kifejezések használatára, amelyeket 

kellő ismétlés, gyakorlás után már egyedül is képesek alkalmazni. A kisgyermekkori, hallás utáni 

nyelvtanulás nagymértékben segíti a szókincs bővülését, a kiejtés, az intonáció, a beszédtempó 

célnyelvnek megfelelő fejlesztését. Nagy szerepe van a megértést segítő eszközöknek, a célnyelvi 

kommunikáció nonverbális elemekkel való támogatásának: a testbeszédnek, képeknek, tárgyaknak, 

történetek eljátszásának. A saját tapasztalás, tevékenység útján rögzült kifejezések a későbbiekben 

könnyen előhívható ismeretekké válnak. Ezek a tevékenységek fejlesztik a gyermeki kreativitást, 

lehetőséget adnak arra is, hogy megtanuljanak élni a nonverbális kifejezőeszközökkel is. Ebben az 

életkorban az is fontos, hogy a tanulók minden érzékszervükkel részt vegyenek a nyelvi 

tevékenységekben, kapjanak vizuális megerősítést, és kézbe vehető tárgyakat is használjanak a 

nyelvtanulás során. 

1.2.4.Angol nyelv 2. évfolyam 

Az idegen nyelvi írás-olvasás készségének célzott fejlesztése akkor kezdődhet el, amikor anyanyelvükön 

már készségszinten írnak és olvasnak a tanulók. Az első kétéves szakasz végén, játékos formában már 

ismerkedhetnek az egyszerűbb szavak szóképével, illetve rövid, nyomtatott formában megjelenő 

mondatokkal. A tanulási folyamatban a tanuló egész személyisége formálódik, anyanyelvi és idegen 

nyelvi kompetenciái egymással kölcsönhatásban fejlődnek. Fontos a változatos tevékenységformákra 

lehetőséget nyújtó célnyelvi óravezetés. A vizuális elemekben gazdag tantermi környezet és 

eszközrendszer ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív részvételre. Az 

infokommunikációs 

eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is segít a megértésben, és motiváló hatással bír. 

A nyelvtanulás során a tanuló sokszor találkozik más tantárgy, műveltségi terület tartalmaival, mint a 

nyelvtanulást segítő eszközzel vagy információforrással. Leggyakrabban a készségtárgyak, 

természetismeret tantárgyak tartalmai kerülnek be a tanórai munkába. 
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A tanórai tevékenységek többsége csoport- vagy pármunkában történik. Ezek a feladatok a 

nyelvi fejlesztésen túl jó lehetőséget adnak a tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztésére 

(együttműködés, tolerancia), illetve a közösségformálásra. 

1.2.5.Angol nyelv 3. évfolyam 

A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már két év hallás utáni nyelvtanulási tapasztalattal 

rendelkeznek, felismerik, megértik a rövid szavak, egyszerű mondatok írott alakját. Hozzászoktak a 

célnyelvi óravezetéshez, követik a rövid, egyszerű utasításokat. Már ismernek hangzó szövegeket, 

megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció területén, a pozitív tanári visszajelzések 

kialakították az egészséges nyelv használói önbizalmat. A 3. évfolyam egyik legfontosabb célja, hogy 

fenntartsa a tanulók nyelvtanulás iránti pozitív attitűdjét, hogy továbbra is örömüket leljék a 

nyelvhasználatban. A korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a kommunikációs készség 

fejlesztése, amelyben most már nagyobb szerepet játszik az összefüggő beszéd. Ezekhez a fejlesztési 

célokhoz társul az értő olvasás, illetve a célnyelvi írás bevezetése, fejlesztése. A korábban megismert 

egyszerű szavak, rövid mondatok leírása, nyomtatott szövegben való biztos felismerése, kiolvasása 

ennek a szakasznak a feladata. A készségek fejlesztése komplex módon, valós kommunikációs 

helyzeteken alapul. A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek 

megfelelő, változatos feladatokat kapjanak, az ismeretek rögzítése tevékenységek útján történjen. A 

témakörök a tantárgyi tartalmak gazdagodásának megfelelően bővülnek. Ebben az időszakban 

jelentősen növekszik a tanulók szókincse. Megkezdődik az egyszerűsített szövegezésű, esetenként 

anyanyelven már ismert mesék, történetek feldolgozása. Ez a szövegértési feladatok megoldásán túl 

dramatizálásra, mesemondásra, mesék, történetek rajzos megjelenítésére is lehetőséget ad, teret 

enged a változatos munkaformáknak. Az egyszerűsített formában leírt, feldolgozott alkotások révén 

kialakulhat a tanulók érdeklődése a célnyelvi kultúra irodalmi és művészeti alkotásai iránt. A tanulók a 

célnyelv sajátos mondatszerkezeteivel kontextusba ágyazva ismerkednek meg, így épülnek be a 

nyelvhasználatukba. Már sor kerülhet az egyszerű szabályszerűségek tudatosítására. 

Fontos, hogy a szabályszerűségeket a tanulók fedezzék fel, és a pedagógus segítségével ők 

vonják le a következtetéseket. Az előző szakaszhoz képest nagyobb hangsúlyt kap az önálló tanulásra 

való felkészítés, az egyéni nyelvtanulási stratégiák kialakítása. A szakasz végére az elérendő cél KER 

szintben nem mérhető. 

1.2.6.Angol nyelv 4-8. évfolyam 

• Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való kiegészítés 

(Saját iskolám, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.). 

• Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése a tanulók 

egyéni igényeinek megfelelően. 

• Az elsajátított ismeretek, beszédfunkciók készségszinten történő alkalmazása mindennapi 

szituációkban. 

• Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése egyéni, pár vagy 

csoportmunkában. 

• Az önálló ismeretszerzés és gyakorlás lehetőségeinek, módszereinek megismerése. 

• Autentikus célnyelvi források (irodalmi mű, film, zene stb.) megismerése. 

• A mérésekre, nyelvvizsgákra való felkészülés. 
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A szakasz végére az elérendő cél KER szintben minimum A2 szint, de a tehetséggondozás keretében 

elérhető akár az Intermediate B2 szint is. 

a) A nyelvvizsgák ütemezése 

Az angolt emelt óraszámban tanuló 8. (jav) osztályos diákok számára lehetőség nyílik nyelvvizsga 

előkészítőn való részvétel után nyelvvizsgát tenni. A 2018-2019-es tanévtől az Euroexam próbavizsgáját 

végzik el a nyolcadikos gyerekek, melynek díját vagy annak egy részét az Angol Nyelvtudásért 

Alapítvány fizeti. Ennek során szeptemberben készül egy felmérés, melyet az éves munkatervben 

meghatározott időpontban követ a próbavizsga. Ez a vizsga megmutatja, hogy tanulóink hány %-os 

tudásszinttel rendelkeznek, éles vizsga esetén ez melyik nyelvvizsga típusnak felel meg. 

A próbanyelvvizsgákat az illetékes nyelvvizsgaközponttal közösen az iskolában szervezzük. 

A nyelvvizsgákra való jelentkezést előkészítjük, informáljuk a szülőket a teendőkről.  

1.2.7.Matematika 6-8. évfolyam (az a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

szóló 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet alapján kifutó rendszerben): 

• az ismeretek mélyítése tapasztalat útján, eszközhasználattal, 

• a tananyag elmélyítése gyakorlással, 

• mértékegységek gyakorlati alkalmazása, 

• a matematikai készség fejlesztése, 

• a matematika gyakorlati alkalmazásának elősegítése, 

• a számolási rutin fejlesztése. 

1.2.8.Informatika 1-5. évfolyam (1-2. évfolyam, 3. évf.-tól az a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet alapján kifutó n rendszerben): 

 a tanulók megismertetése az informatikai eszközökkel és azok biztonságos használatával 

 Formálni a kisgyermekek informatikai szemléletét, fejlesztő játékok és programok segítségével 

 Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése, a tanulók önálló, rendszerezett, logikus 

gondolkodásának fejlesztése, amely nemcsak az iskolában, hanem a hétköznapi életben is 

alapvető fontosságú.  

 Igény és készség kialakítása az infokommunikációs produktum esztétikus formájának 

kialakítására.  

 fejlesszük azt a szemléletet, hogy feladataikat szükség esetén informatikai eszközökkel oldják 

meg.  

 A digitális kultúra etikai és jogi szabályainak megismertetése. 

 Ismerje meg a LOGO nyelven keresztül az algoritmus és egy programozási nyelv építő elemeit, 

4. osztály év végére legyen képes önállóan elkészíteni egy Logo eljárást. 

     

A képességfejlesztés területei: 

 problémamegoldó gondolkodás  

 algoritmikus gondolkodásmód  

 absztrakciós látásmód  

 esztétikus, fegyelmezett, kreatív, önálló munkára, vagy csoportmunkára nevelés 

 

1.2.9.Futsal-fitness 1-8. évfolyam: 

• cél a gyerekek sportági képzését a testnevelés óra keretén belül , így edzéseik száma 

növekszik 
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• olyan feladatokat hajtatunk végre, melyek biztosítják a korosztályhoz igazodó fejlődést 

• feladataink nagy motiváló erővel bírnak 

• figyelünk az egyéni képességek szerint erősségek fejlesztésére, az elmaradások pótlására 

• gyakorlataink közösségformáló erővel rendelkeznek 

• elméleti képzés során digitális eszközöket is használva elemezzük a mozgás- és 

játékszituációkat valamint megmutatjuk megoldási lehetőségeiket 

 

2.Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka tartalmi szabályozása és annak szintjei 
 

2.1.A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának 

részletes szabályai 

Az alsó tagozat első két évében iskolánk tanítói pedagógiai úton kezelik a tanulók között tapasztalható 

egyéni fejlődésbeli különbségeket. A harmadik–negyedik évfolyamon erőteljesebbé válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok.  

A felső tagozat ötödik-hatodik évfolyamán feladatunk a sikeres és eredményes iskolai tanuláshoz, 

szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása. A 

hetedik–nyolcadik évfolyamon figyelünk, a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztésére, 

bővítésére, az életen áttartó tanulás és fejlődés megalapozására, a pályaorientációra. 

2.2.Nevelési-oktatási programunk részei: 

• azon pedagógiai koncepció, melyen programunk alapul; 

• a tanulási-tanítási program, amely kifejti oktatásunk célját, követelményeit, tartalmát; 

• a tanítási-tanulási egységek leírása, kifejtése; 

• hagyományos és digitális eszközök; 

• az értékelés és eszközei, elősegítik a tanulói teljesítmények, fejlődés ellenőrzését és 

értékelését, az elért tudásszint mérését; 

• pedagógusaink továbbképzési programjai;  

• a program folyamatos kontrollja szakmai és társadalmi szervezetek bevonásával; 

Tanórai foglalkozásainkat meg szoktuk szervezni a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő 

módokon is, amennyiben biztosított az előírt tananyag átadása, a követelmények teljesítése: 

• projekt oktatás,  

• erdei iskola,  

• múzeumi foglalkozás,  

• könyvtári foglalkozás, 

• művészeti előadáshoz vagy kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás, vagy 

• bérelt interaktív tanórák keretében. 

Tanulóink kötelező és választható tanítási óráinak száma egy tanítási héten nem lehet több: 

• az első–harmadik évfolyamon 24 tanítási óránál, 

• negyedik évfolyamon 25 tanítási óránál, 

• az ötödik–hatodik évfolyamon 28 tanítási óránál. 
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• hetedik-nyolcadik évfolyamon 30 tanítási óránál. 

Tanulóink kötelező és választható tanítási óráinak száma egy tanítási héten az adott évfolyamra 

meghatározott időkerethez képest, 

• az első–negyedik évfolyamon legfeljebb kettő, 

• az ötödik–hatodik évfolyamon legfeljebb három tanítási órával haladhatja meg. 

Azokon a tanítási napokon, amikor diákjaink a tanév rendjében meghatározott mérési feladatok 

végrehajtásában vesznek részt, más tanórai foglalkozáson való részvételre a művészeti és a testnevelési 

órák kivételével nem kötelezhetők. 

2.3.Iskolánk feladatai 

• a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadása, megőrzése,  

• az egyetemes kultúra közvetítése,  

• az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítése  

• a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök 

együttes fejlesztése,  

• az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése,  

• a közjóra való törekvés megalapozása,  

• a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése. 

2.4.Célunk, hogy minden diákunk 

• a haza felelős polgárává váljék; 

• kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága; 

• reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert; 

• megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint 

• a munka világában; 

• törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására; 

• legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát illetően; 

• váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre; 

• ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat; 

• tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését. 

2.5.Az eötvösös diák megismeri és értékként kezeli 

• az önálló gondolkodást 

• a jogállam rendjét,  

• az élet és az emberi méltóság tiszteletét 

• a lelkiismereti és vallásszabadságot, 

• a Föld, az ember, a természet és a kultúra védelmét szolgáló nemzetközi egyezményeket,  

• tisztában van Európához tartozásunkkal, 

• törekszik a környező országokban élő magyarság életének megismerésére, 

• átérzi a fenntarthatóság iránti közös felelősséget. 

2.6.Nevelési céljaink 

• Az erkölcsi nevelés 

• Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
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• Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

• Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

• A családi életre nevelés 

• A testi és lelki egészségre nevelés 

• Felelősségvállalás másokért, önkéntességre nevelés 

• Fenntarthatóságra, környezettudatosságra nevelés 

• Pályaorientáció a képesség, érdeklődési kör figyelembevételével 

• Gazdasági és pénzügyi nevelés 

• Médiatudatosságra nevelés 

• A tanulás tanítása 

2.7.Helyi tantervünk egységessége, differenciálás és módszertani alapelveink 

• Figyelembe vesszük a szülők, tanulók érdeklődését, a pedagógusok szakmai törekvéseit és 

az iskolát körülvevő környezet helyi sajátosságait 

• A tudományok gyors fejlődése, a szükségletek új megjelenési formái, a megszokottól eltérő 

feladatok elé állítják az iskolánkat. Ezért állandóan alakítjuk pedagógiai kultúránkat, 

figyelünk az állandóan változó világ velünk szemben állított igényeire. 

• Munkánknak alapvető része a személyiségfejlesztő tanítás. Ez alatt a tanulók tudásának, 

képességeinek fejlesztését, a készségek elsajátíttatását, kibontakoztatását értjük. 

• A fejlesztési területek, nevelési célok megvalósulásának, a kulcskompetenciák 

kialakításának egyik feltétele az említett célok szolgálatába állított pedagógiai folyamat. 

• A differenciált tanítás-tanulás érdekében figyelembe vesszük: 

o fejlesztjük a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, 

o tanulóink az órákon cselekvő módon vesznek részt, önállóak, kezdeményező képesek, 

o figyelünk az alapismeretek elmélyítésére 

o a hagyományos formákon kívül, együttműködő (kooperatív) tanulástechnikákat is 

alkalmazunk 

o lehetőség szerint differenciálunk a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges 

tanári 

o segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben; 

o sajátos tanulásszervezési megoldásokat alkalmazunk a különleges bánásmódot igénylő, 

sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási és egyéb problémákkal, 

magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában; 

o támogatjuk a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását; 

2.8.Képesség-kibontakoztató felkészítés 

Osztálykeretben és az egyéni differenciáló foglalkozásokon hozzájárulunk a tanuló tehetségének 

kibontakoztatásához, tanulási, továbbtanulási esélyeinek növeléséhez.  

2.9.Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

A tankönyvek, taneszközök rendelésében és kiválasztásában az alábbi szempontokat vettük 

figyelembe: 

• A választott tankönyv, segédlet szerepeljen a hivatalos jegyzéken. 
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• Történjen meg az egyeztetés a munkaközösséggel. 

• A tankönyvek szakmailag kifogástalanok legyenek, feleljenek meg a tanulók életkori 

sajátosságainak. 

• Tankönyvcsaládokban gondolkozunk, váltásra, indokolt esetben kerül sor. 

• Az évfolyamok tankönyvei egymásra épüljenek. 

• Az alsó és felső tagozat kapcsolódjon egymáshoz. 

• Esztétikus kivitel, a tartósság, valamint az ár. 

3.A köznevelési rendszer egyes feladataira és intézményeire vonatkozó külön 

szabályok 
 

3.1.Az etika, illetve a hit- és erkölcstan oktatása az 1-8. osztályokban 

Iskolákban a szülő, vagy gondviselő kötelessége választani a két tárgy között. Ezt a hivatalos nyilatkozat 

kitöltésével teheti meg, melynek határideje a tanévet megelőző május 20. A nyilatkozat minimum egy 

tanítási évre szól, visszavonásig érvényes. Változtatásra újabb májusi nyilatkozat alapján van lehetőség. 

Az etika órát alsó tagozaton az osztályfőnök, felső tagozaton etika műveltségi területen végzettséget 

szerzett tanár tartja. Az óra anyaga tartalmazza az életkori sajátosságoknak megfelelő beszélgetési 

témákat, magatartásmintákat, életvezetési szokásokat közvetítünk, felső tagozaton reflektálva a 

körülöttünk lévő világ történéseire. 

Alsó tagozaton évfolyam szinten, felső tagozaton osztályszinten egyeztetjük az órák megtartását.  

A hitoktatás szervezését, tartalmának meghatározását és felügyeletének ellátását az adott egyház 

nevében eljáró jogi személy határozza meg. 

3.2.Egész napos iskola 

A Kispesti Eötvös József Általános Iskola egész napos iskolaként működik.  

Alsó tagozaton ennek két formája van.  

  1. Az osztályok egy részénél a tanítók a hagyományos tanító-napközis párban dolgoznak. Az 

osztálytanító által is tartott tanítási órák 8.00 órakor kezdődnek, az utolsó órák maximum 13.50-ig 

tartanak. Az utolsó óra után a napközis tanító átveszi a csoportot. Az ebéd, a szervezett szabad- és 

tanulási idő után következik az uzsonna, szükség szerint ügyelet.  

  2. Iskolaotthonos osztály: mindkét tanító váltott munkarendben szaktárgyakat tanít és napközit lát el. 

A tanórákat, tanulási időt, nem kötelező- és szabad foglalkozásokat egész napra, 8-16 óra között tudják 

elosztani.  

Felső tagozaton szintén megvalósul az egész napos iskola. Ez alól felmentést kapnak azok a tanulók, 

akiknek kérvény alapján az intézmény vezetője ezt engedélyezi.   

Az iskolaotthonos osztályok kivételével a szülő írásban kérhet az egész napos iskola délutáni része alól 

felmentést, melyre az intézményvezető határozatban válaszol. 
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3.3.Természettudományos nevelés 

Iskolánk, a természet szeretetére, tiszteletére való nevelésével a 2014-2015. tanévben elnyerte az 

ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet, mellyel elismerték a természettudományos tárgyak oktatása során elért 

eredményeinket, pályázat és sok saját erő útján kialakított Lekvároskert nevű iskolakertünket. Itt 

diákjaink résztvevői lehetnek a növények fejlődésének, illetve tevőlegesen részt vesznek azok 

gondozásában. A fenntartható fejlődésen keresztül a szelektív hulladékgyűjtésre is neveljük diákjainkat 

és sok természettel kapcsolatos programot tartunk, pl. Állatok világnapja, A Föld napja, A Víz világnapja 

és a Fenntarthatósági témahét. Nagy öröm, hogy a 2018-2019-es tanévre várható az iskola tetején 

létesítendő napkollektor segítségével történő áramfejlesztés, melynek bemutatása segít megtanítani 

az élhetőbb környezetre való törekvést. 

Különböző akciókat is szervezünk, hogy ráirányítsuk a figyelmet a környezetvédelemre. Hagyománnyá 

vált már iskolánkban az ÖKO- hét megszervezése, melynek során, többféle játékos formában kerül elő 

a környezetünk védelme. Évente folyamatosan szervezünk papírgyűjtést, amelynek során több tonna 

papírt gyűjtenek tanulóink és szüleik.  

Működik egy elsősegélynyújtást oktató szakkörünk is, amely az érdeklődő gyerekeket tanítja meg a 

szükséges tennivalókra.  Ezen kívül lassan hagyománnyá válik az évenkénti egy Egészségnap 

megszervezése, amely alkalmat ad arra, hogy ezen a napon kiemelten foglalkozzunk a témával, illetve 

annak részeivel: egészséges táplálkozás, különböző rizikó faktorok, újraélesztés stb. 

Összességében elmondható, környezetünk és egészségünk védelmének kérdései napi szinten jelen 

vannak iskolánk mindennapi életében. 

Akkor eredményes a környezeti nevelésünk, ha az alábbiak megvalósulnak: 

• az osztálytermek, az udvar, az iskola utcafrontjának folyamatos tisztán tartása, a 

szemetelés mellőzése 

• az iskolai rongálások visszaszorulása 

• károkozások megtérítése 

• a környezet további szépítése a tanárok - gyerekek - szülők együttműködésében 

• saját holmi és a mások holmijának megbecsülése 

• a szelektív hulladékgyűjtés megvalósulásának természetes volta 

• a természet megismerése, az élőlények védelme 

• a „környezetvédelem nem ismer határokat” gondolat megvalósulása 

• a környezeti problémák iránti érzékenység, figyelem kialakulása 

• az erőforrásokkal (víz, villany, fűtés, stb.) való helyes gazdálkodás  

 

3.4. A mindennapos testnevelés 

Iskolánk a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti öt órából 

a kötelező úszásoktatás ideje alatt heti két órát biztosítunk. A kötelező úszásoktatás a Kispesti 

Uszodában kerül lebonyolításra az 2-6. évfolyamok részére. Heti két órát fordítunk még az iskola futsal-

fitness sportprogramját választó gyerekek részére a sportági képzésre. A más egyesületekben sportoló 

gyerekeknek a heti két óra kiváltható, a tanuló kérelme alapján sportszervezet, sportegyesület keretei 

között végzett igazolt sporttevékenységgel. 
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3.4.1. A mindennapos testnevelés megvalósítása iskolánkban. 

A testnevelés és sport ismereteivel, értékeivel és funkciójával az egészségnevelés sajátosan összetett 
műveltségi terület. A pszichomotoros készségek és képességek tervszerű fejlesztése a 
mozgásműveltség, s egyben az életmódszemlélet alakítását is jelenti. A tananyag kiválasztása és 
átadása a tanulói személyiség egészének fejlesztését célozza. 
 

3.4.2. Az oktatás és nevelés célja: 

 az életmódba beépülő testkulturális tevékenységi profil kialakítása, 

 felkészítés az élet- és munkanehézségek elviselésére,  

 a kapcsolatteremtő képesség fejlesztése,  

 a szolidaritás, tolerancia, és a fair play szellemének megismertetése, 

 önálló testedzésre, mozgásos önkifejezésre, sportolásra való készség kialakítása. 

A testnevelés és sportoktatás eredménye a tananyag elsajátításán túl az egészséges életmód 

kialakítását és a testkultúra fejlesztését, a szervezet edzettségi szintjének emelését, alakítását is jelenti. 

A mindennapos testnevelés megvalósítása előírás szerint, osztályonként heti öt testnevelés órával 

működik.  

 Sok és jó helyszínnel rendelkezünk: tornaterem, fitneszterem, osztályterem, folyosók, 

iskolaudvar, műfüves pálya, iskolán kívüli helyszínek (játszóterek, KÖKI futópálya). 

Úszásoktatás a Kispesti Uszodában van. 

 Felső tagozaton testnevelő tanárok, alsó tagozaton tanítók és testnevelők oktatnak. 

 A futsal-fitnesz oktatásban résztvevő testnevelő tanárok egyben edzők is. 

 

3.4.3. A NETFIT mérés eredményét 

 A NETFIT mérés eredményét minden évben kielemezzük. Érdeklődő tanulóink a mérés alapján saját 

magukra szabott egyéni edzésprogramot állítanak össze, a jól sikerülteket a szerző engedélyével 

közkinccsé tesszük. 

Szinte az összes, Kispest által szervezett diákolimpiai versenyen indulunk. Futsal-fitness sportágakban 

sok szövetségi versenyen veszünk részt. Legfőbb eredmény a csapatban való együttműködés, a kudarc 

és a siker élményeinek feldolgozása, megtanulása.  

 

3.4.4. Táborok 

A szorgalmi időn kívül szervezünk sportjellegű táborokat:  

 túratábor 

 bakancstábor 

 balatoni tábor 

 művésztábor 

 futsal tábor 

 fitnesz tábor 
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3.5.A művészeti nevelés 

Iskolánkban mind az alsó, mind a felső tagozatos nevelés-oktatás egyik kiemelt feladata a művészeti 

nevelés. Hagyományosan sokan jelentkeznek tőlünk művészeti szakközépiskolába. 

A művészeti nevelés lehetőségét nem kötelező tanóraként, rajz szakkörök formájában oldjuk meg. 

Iskolánk egyik különlegessége a művészeti terápiás foglalkozás, ahol műalkotás elkészítésének 

segítségével tudnak tanulóink feloldódni. 

3.6.Az idegennyelv-oktatás 

Kispesten először az Eötvösben kezdődött el az angol nyelv oktatása. Hagyományainkat megőrizve az 

1. osztálytól szaktanárok oktatnak angol nyelvet a korábban megadott óraszámokban,  a megírt 

tematika szerint. 

3.7.A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei 

• A sajátos nevelési igényű tanulók esetében személyre szabott fejlesztési feladatokat kell 

alapul venni. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és 

speciális igényeihez igazodva szervezzük meg az alábbi elvek szerint: 

• a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, 

ahol erre szükség van; 

• igény szerint sajátos, a tanuló problémájával összeegyeztethető tartalmakat, 

követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni; 

• szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb módszerek és eszközök alkalmazásának 

beépítése a nevelés, oktatás folyamatába; 

• az iskola segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogatja a tanulókat, elsősorban az 

önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve;  

4.Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés 

 Kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek alapját alkotó képességeket és 

attitűdöket értjük, amelyek birtokában az emberek egyrészt gyorsan alkalmazkodhatnak a modern 

világ felgyorsult változásaihoz, másrészt a változások irányát és tartalmát cselekvően befolyásolhatják.  

A különböző kompetenciaterületekben megjelenő ismeretek, készségek, és ezek hátterében a 

meghatározó képességek és attitűdök számos tanulási helyzetben és összefüggésben 

alkalmazhatók különféle célok elérésére.  

4.1. A tanulás kompetenciái 

Az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak birtoklásához a tanuló egyéni tanulási útvonalakon, belső 

motivációval ösztönzött tevékenységekkel, önszabályozó stratégiák alkalmazásával, a tudás aktív 

konstruálásával jut el. A tanuló az aktív, önirányított tanulás kompetenciáit az élet különböző területein 

változatos helyzetekben és szerepekben, önállóan, valamint másokkal is együttműködve alkalmazza 

céljai megvalósítása érdekében 

4.2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

4.2.1. Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának folyamata és eredménye, amely 
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természeténél fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességeinek fejlődéséhez. Az anyanyelvi 

kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. 

Iskolánkban az anyanyelvi kommunikáció és a hozzá kapcsolódó szövegértés kialakítása közös feladat. 

Pedagógusaink nem csak magyar nyelv és irodalom órán végzik ezt a feladatot. 

4.2.2. Idegen nyelvi kommunikáció 

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási 
ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó tanuláshoz 

a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök 

használatát. 

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

Az Eötvösben arra törekszünk, hogy minden tanuló a saját szintjén gátlások nélkül használja az idegen 

nyelvet. Előnyben részesítjük a beszéd centrikus oktatást. 

 

4.3. Digitális kompetenciák 

A digitális kompetencia az Információ- és kommunikációtechnológia (IKT) természetének, szerepének 

és lehetőségeinek megértését, alapos ismeretét, illetve ennek alkalmazását jelenti a személyes és 

társadalmi életben, a tanulásban és a munkában. Magába foglalja a főbb infokommunikációs 

alkalmazásokat – szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás és kezelés, az 

internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati 

eszközök) – a szabadidő, az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás, a 

művészetek és a kutatás terén. 

Tanulóink digitális kompetenciájának elmélyülését segíti az, hogy minden évfolyamon oktatjuk az 

infokommunikációs tárgyat, valamint jó minőségű a digitális eszköz ellátottságunk. Ezek segítségével 

kreatív, innovatív órán vehetnek részt a gyerekek. Fordítunk időt a biztonságos internet használat 

megismertetésére is.  

 

4.4. Matematikai gondolkodási kompetenciák 

A matematikai ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek, struktúrák, az alapműveletek és az 

alapvető matematikai fogalmak, jelölések és összefüggések készség szinten alkalmazható tudását. A 

matematikai kompetencia azt jelenti, hogy felismerjük az alapvető matematikai elveket és 

törvényszerűségeket a hétköznapi helyzetekben, elősegítve a problémák megoldását a 

mindennapokban, otthon és a munkahelyen. 

Iskolánkban a matematikát szélesebb körben oktatjuk. Ide tartozik a 2018-2019. tanévben kialakított 

táblajáték termünk, a régebben működő sakkszakkör továbbviteleként bevezetésre kerülő sakkpalota 

program, a tanórákon tanított logikus gondolkodásra nevelés. 

A 2020/2021. tanévtől a 2. évfolyamtól felmenő rendszerben a matematika tantárgyat 

csoportbontásban tanítjuk heti 4 órában a tárgy színvonalasabb oktatásának céljából. / az 5. óra nem 

kötelező jelleggel a tehetséggondozás és felzárkóztatás terhére lesz megoldva./  
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4.5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

Az iskola feladata, hogy a tanulók iskolai jelenlétének és tevékenységének irányítása és megszervezése 

során támogassa a hatékony és kiegyensúlyozott társas kapcsolatok, a pozitív énkép, illetve a 

változásokhoz is alkalmazkodni tudó egyéni életmód kialakításában alapvető jelentőségű készségek 

megszerzését. A személyes és társas kompetenciák kialakítása során az iskola külön hangsúlyt helyez a 

testi egészséggel, a szocio-emocionális jólléttel, a biztonsággal, az emberi kapcsolatokkal, a hétköznapi 

technológiai eszközök használatával, valamint a személyes pénzügyi tevékenységek lebonyolításával és 

a fogyasztás megtervezésével, megszervezésével kapcsolatos kompetenciákra, valamint azokra a 

társadalmi kompetenciákra, amelyek fejlődése révén a tanulóban tudatossá válik, hogy mit jelent 

felelősségteljes állampolgárként élni és a társadalmi élet területein aktívan részt venni. 

4.6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

A tanuló ezen kompetenciák elsajátításával képessé válik arra, hogy értékesnek tartsa a kreatív ötleteket 

és produktumokat, az innovatív tevékenységeket, és önmaga is kreatív alkotásokat hozzon létre egyes 

tanulási területeken, valamint képessé válik az esztétikai átélésre és az önkifejezésre művészeti 

eszközökkel. A tanulók megtanulják értékként kezelni, hogy a saját gondolataik kifejezését és mások 

véleményének befogadását sokféle szempont alapján képesek megvalósítani. 

4.7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A munka világához kapcsolódó kompetenciák birtokában a tanuló nyitottá válik különböző 

munkakörökre és az azokhoz tartozó szerepek betöltésére, jellemző rá a vállalkozási hajlandóság, a 

kezdeményező hozzáállás és az új ötletek iránti pozitív attitűd, a jövőbe vetett bizalom, valamint a 

munkavégzéshez szükséges készségek minőségi szintű kialakítása. 

5. Választható tantárgyak, foglalkozások, a pedagógusválasztás szabályai 

Az iskola igazgatója minden tanév május elejéig az osztályfőnökök közreműködésével értesíti a szülőket 

és a tanulókat a következő tanévben választható tantárgyakról. Kiskorú tanuló esetén a szülő minden 

év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgy-választással kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. Az 

iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja le a 

tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola igazgatójának. A választás legalább egy tanévre 

szól. A következő tanévre szóló változtatás igényét május 20-ig írásban kell jelezni. A változásra az 

igazgató adhat engedélyt. 

6. A tanuló tanulmányi munkájának értékelési módja, a magatartás és szorgalom 

minősítésének elvei 
 

6.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 

         Egy tanítási napon az osztályközösség legfeljebb két témazáró dolgozatot írhat. A pedagógusnak 
az írásbeli feleleteket és témazáró felmérőket, dolgozatokat két héten belül értékelni kell. (kivételt 
képeznek a következő esetek: a pedagógus betegsége, illetve a szünetek ideje). A szóbeli felelést 
helyettesítő (röpdolgozat), a napi tananyagot számonkérő írásbeli kötelezettség, bármely tanórán egy 
alkalommal iratható. Értékelésének súlya a szóbeli feleletével azonos. 
    A felelés: a tanuló szóban számot ad a tananyag elsajátítási szintjéről. Értékelése érdemjeggyel 
történik. 
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        A tanulónak minden órán számítania kell arra, hogy ismereteit a szaktanár számon kéri. A 
számonkérés a tananyagnak csak azon részére terjedhet ki, amely a tanórán már korábban szerepelt. 
A számonkérés egyik fő célja, hogy hatékonyabb munkára serkentsen. 
      
 

6.2. Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

• Az írásbeli és szóbeli házi feladatok rendszerét a pedagógiai folyamat nélkülözhetetlen részének 

tekintjük.  

• A házi feladat mennyiségét és nehézségi fokát a tanító és a tanár a tantervi követelményeknek 

figyelembevételével határozza meg.  

• A házi feladatot a nevelő óráról órára kijelöli.  

• Külön házi feladatot hétvégére és szünetekre nem adunk, csak szorgalmi feladatokat, amelyek 

alkalmasak lehetnek a hiányok pótlására, vagy ismeretek erősítésére. Nem számít külön házi 

feladatnak a pénteki, illetve a szünet előtti utolsó tanítási órán feladott soros házi feladat. 

• A házi feladatok célja:  

a) a tananyagtartalom minél alaposabb elmélyítése, begyakorlása  

b) a tanulók kötelességtudatának kialakítása, fejlesztése  

c) a tanórai munka előkészítése.  

• A házi feladat, mint pedagógiai eszköz szolgálja azokat a nevelési-oktatási célokat, amelyeket a 

tanár az adott tanórára kitűzött, vegye figyelembe a tanuló képességét, felkészültségét, 

munkatempóját. 

• Az iskolaotthonos (egész napos, napközis vagy tanulószobai) oktatásban részesülő tanulók a házi 

feladataikat az iskolai oktatás keretében kötelesek megoldani. 

• A házi feladat elkészítését a gyermekeket tanító (illetve a gyermekek felügyeletét ellátó) pedagógus 

ellenőrizheti.  

 

6.3. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei: 

       A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket 

sikeresen teljesítette.  

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

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

teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló.  

        Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon, tanév végén 1 -3 tantárgyból szerez elégtelen 

osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónap második felében javító vizsgát tehet. 

Háromnál több tantárgyból való bukás esetén évfolyamismétlés kötelező. 

        A tanuló az iskola intézményvezetőjének engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára 

megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt is 

teljesítheti. 

 

6.4. Osztályzatok 

Az 1. osztályban egész évben, minden tantárgyból szöveges értékelést alkalmazunk.  

A 2. osztály félévéig még a szöveges értékelést használjuk minden tantárgyból. 

A 2. évfolyam második félévétől 8. osztály év végéig minden tantárgyból érdemjeggyel értékelünk. 

A 2. tanév végétől a 8. évfolyamig a tanulók tudását öt érdemjeggyel, illetve osztályzattal minősítjük. 
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Jeles (5): ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Érti, tudja, alkalmazni is képes a 

tananyagot. Pontosan, szabatosan fogalmaz. 

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

Érti, tudja a tananyagot, apró bizonytalanságai vannak. 

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

segítségre (javításra, kiegészítésre) szorul. Ismeretei felszínesek. 

Elégséges (2): ha a tantervi követelményeknek nagyon hiányosan tesz eleget, de a tovább haladáshoz 

szükséges minimális ismeretekkel rendelkezik. Önálló feladatvégzésre képtelen. 

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

minimumot sem tudja. 

A tanulók tanulmányi munkájának egységes értékelésének érdekében a tanulók írásbeli dolgozatának, 

feladatlapjainak javításakor az elért teljesítmény érdemjegyekre történő átváltását az alábbi arányok 

szerint végezzük. 

A témazáró dolgozatok értékelési rendje egységes %-os arányú:  

0-50 % = 1 

51-67 % = 2 

68-79 % = 3 

80-89 % = 4 

90-100 % = 5 

A tanulmányi munka értékelése során a jegyeket a következőképpen súlyozzuk: 

-témazáró dolgozat: 200% 

-röpdolgozat: 100% 

-felelet: 100% 

-beszámoló: 100% 

-gyakorlati feladat: 100% 

-házi feladat: 100% 

-házi dolgozat: 50% 

-projektmunka: 100% 

-órai munka: 50% 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tantárgyat tanító nevelő értesíti az elektronikus naplón 

keresztül. Az érdemjegyet a pedagógus a jegy megszerzése után legkésőbb egy héttel köteles beírni. 

Minden tantárgyból havonta minimum egy osztályzat adása kötelező. Az osztályzatok tantárgyankénti 

számát az iskolavezetés és az osztályfőnök havonta ellenőrzi, az esetleges elmaradt érdemjegyek 

beírását pótoltatja a szaktanárral. 

Az osztályfőnök a tanév rendjéhez igazodva a félév és tanév lezárása előtt legalább egy hónappal 

értesíti az érintett tanulók szüleit az elégtelen tanulmányi munkáról. 

A tanulók tanulmányi teljesítményének értékelésénél a szaktanár figyelembe veszi, hogy a tanulói 

teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez, emellett azt is, 

hogy a tanuló képességei, eredményei hogyan változnak, fejlődtek-e vagy hanyatlottak az előző 

értékelés óta. 
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A tanév végén az egész évet értékeljük. 

 A magasabb évfolyamra lépés feltétele, hogy a tanuló az előírt tantervi követelményeket 

legalább elégséges minősítéssel teljesítse. Az előírt tananyag, a tanított tantárgyak 

minimum követelményeinek teljesítése esetén a tanuló felsőbb évfolyamra lép.  

 Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha: 

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

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

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

 Amennyiben a követelményeket háromnál több tantárgyból nem teljesítette, évismétlésre 

kötelezett. 

A tanulók kimagasló szaktárgyi ismereteit, az egyes tantárgyak tanulásában elért magas szinteket a 

szaktanár félévkor és év végén tantárgyi dicsérettel, a tanári kar nevelőtestületi dicsérettel jutalmazza. 

Belső értékelési rendszerünkben az előre ismertetett követelmények teljesítésének igazságos 

elbírálására törekszünk. Az érdemjegyek a szaktárgyi tudást tükrözik, a helytelen viselkedés a 

magatartás, a kötelességteljesítés elmulasztása a szorgalom osztályzatban jut kifejezésre. 

6.5. Magatartás  

  A táblázatban megfogalmazott szempontok alapján havi magatartásjegyeket állapítunk meg, a félévi 

és év végi jegyek a havi jegyek átlaga alapján születnek.  

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

viselkedését, társaihoz és a felnőttekhez való viszonyát, saját és mások iránt érzett felelősségérzetét 

értékeli. 

 

Magatartás példás jó változó rossz 

fegyelmezettség, 

önfegyelem 

példamutató 

 

jó 

 

ingadozó 

 

rendetlen 

 

viselkedés, 

hangnem 

a tanórán és 

tanórán kívül 

kifogástalan, 

példamutató 

a tanórán és 

tanórán kívül 

rendesen 

viselkedik 

a tanórán és 

tanórán kívül 

fegyelmezetlenül 

viselkedik 

rendszeresen 

durva, 

udvariatlan 

 

kapcsolat 

társaival 

udvarias, 

előzékeny, 

tisztelettudó és 

segítőkész 

általában 

tisztelettudó, 

udvarias 

 

többször durva, 

udvariatlan 

 

 

rendszeresen 

durva, 

udvariatlan 

 

közösségi 

munkában való 

részvétel 

kezdeményező, 

aktív 

 

 

felkérésre, 

biztatásra 

vesz részt 

 

 

a közösség 

szabályaihoz 

nehezen 

alkalmazkodik 

 

az iskolai 

nevelést, 

oktatást 

akadályozza, 

érdektelen 

hatása a 

közösségre 

pozitív, 

példamutató, 

együttműködő 

pozitív irányú 

 

 

nem 

példamutató 

 

romboló 
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házirend 

betartása 

betartja, társait is 

erre ösztönzi, 

nincs írásbeli 

figyelmeztetője, 

intője, megrovása, 

igazolatlan 

hiányzása 

betartja, nincs 

intője és 

igazolatlan 

hiányzása 

 

 

 

többször 

megszegi, 

osztályfőnöki 

vagy szaktanári 

intője, 

igazolatlan 

hiányzása van 

sorozatosan 

nem tartja be, 

igazgatói 

figyelmeztetője, 

intője, 

igazolatlan 

hiányzása van 

 

6.6. Szorgalom 

A szorgalom a tanuló egyéni képességeihez mérten a tanulmányi munkához való viszonyát, 

munkavégzését és kötelességtudatát értékeli. 

 

Szorgalom példás jó változó hanyag 

tanulmányi 

munkája 

képességeinek 

megfelelő, 

egyenletesen jó 

teljesítményt nyújt 

érdemjegyei 

összhangban 

állnak 

képességeivel 

tanulmányi 

eredménye 

elmarad 

képességeitől 

érdektelen a 

tanulmányi 

munka iránt 

 

munkavégzése 
kitartó, pontos 

 

megbízható 

 

nem kitartó 

 

megbízhatatlan, 

figyelmetlen 

órai munkája 

önállóan dolgozik, 

aktív 

 

 

 

 

ritkán szorul 

ösztönzésre, 

többnyire 

aktív 

 

 

önállótlan, 

passzív, 

feladatait nem 

mindig teljesíti 

 

 

feladatait nem 

végzi el, 

munkához való 

viszonya 

közömbös, 

elutasító 

felszerelése mindig van általában van hiányos gyakran nincs 

külön feladatot 

végez 

önként, 

rendszeresen 

biztatásra, 

ritkábban 

ritkán 

 

egyáltalán nem 

 

önellenőrzés 

figyelmes, alapos 

 

 

 

 

megfelelő 

 

 

 

 

pontatlan, 

felügyelettel 

 

 

 

gyenge vagy 

nincs, 

segítséget nem 

fogad el, annak 

ellenszegül 

tanórán kívüli 

információk 

felhasználása 

gyakran 

 

 

alkalmanként 

 

 

néha 

 

 

egyáltalán nem 

 

 

7. A jutalmazás 

7.1. A tanulók jutalmazásának formái 

1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 
●      példamutató magatartást tanúsít, 
●      vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 
●      vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 
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●      vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. 
versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 
●      vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 
növeléséhez az iskola jutalomban részesíti. 

2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 
●      szaktanári dicséret, 
●      napközis nevelői dicséret, 
●      osztályfőnöki dicséret, 
●      igazgatói dicséret, 
●      nevelőtestületi dicséret. 

3. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát 
végzett tanulók a tanév végén: 

●      szaktárgyi teljesítményért, 
●      példamutató magatartásért, 
●      kiemelkedő szorgalomért, 
●      példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért 
●      kiemelkedő tanulmányi eredményért, példamutató magatartásért és példás 
szorgalomért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell 
jegyezni. 

4. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki legalább négy tanéven keresztül az iskolába járt és tanévente 
nem volt 2 db négyes osztályzatnál rosszabb jegye, Eötvös- oklevelet, aki 8 évig hasonlóan teljesített, 
Eötvös-plakettet, az a 8. osztályos tanuló pedig, aki tanulmánya idején kiemelkedő tevékenységet 
folytatott a környezete védelméért, ÖKO plakettet kap. Ezen felül az a 8. osztályos tanuló, aki a fenti 
feltételeknek nem felel meg, de kiemelkedő közösségi munkát végzett, illetve tanulmányai során 
egyenletesen jól teljesített, dicsérő oklevelet kap. A díjakat a tanulók a ballagási ünnepségen vehetik 
át. 

5. Versenyeredmények jutalmazása: 
     - házi verseny 1-3. helyezés: szaktanári dicséret, tantárgyi 5-ös. 
     - kerületi verseny 1-6. helyezés: igazgatói dicséret, tantárgyi 5-ös. 
     - budapesti, megyei, országos versenyen való jó szereplés: igazgatói dicséret, tantárgyi 5-ös. 

- A kimagasló eredményeket elért tanulókat iskolagyűléseken jutalmazzuk, nevüket az iskola 
honlapján közzétesszük. 

6. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 
közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  

 

7.2. Oklevelek: 

- év közben az iskolagyűléseken kiváló tanulmányi- és sporteredményért, közösségi munkáért, 

- tanév végén iskolánk logójával ellátott oklevél egész évi kiváló tanulmányi munkáért, 

példamutató magatartásért, kiváló szorgalomért, kiemelkedő közösségi munkáért, sikeres 

sportteljesítményért, 

7.3.Tárgyjutalom:  

Év közben az iskolagyűléseken a jó versenyeredményekért és közösségi munkáért 

7.4.Könyvjutalom: 

Személyre szóló döntések alapján az egyéni elismerések év végi formája. 



49 

 

7.5.Kimagasló elismerés 

Eötvös-oklevél – a 8. osztályosok számára a Házirendben megfogalmazottak alapján 

Eötvös-plakett – a 8. évfolyam tanulói számára a Házirendben megfogalmazottak alapján 

ÖKO - plakett  

– a 8. évfolyam azon tanulójának, aki a közvetlen környezetéért, annak védelméért a legtöbbet tette. 

8. A tanulók fegyelmezésének elvei 
 

        A fegyelmező intézkedés kiszabása minden esetben a nevelőtestület által meghatározott módon 

és formában (Házirend, SZMSZ), a pedagógiai szempontok figyelembevételével, gondos mérlegelés 

után történik. A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől 

indokolt esetben - a vétség súlyára tekintettel - el lehet térni. 

Azt a tanulót, aki 

● tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

● vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,  

● vagy igazolatlanul mulaszt, elmarasztalásban lehet részesíteni. 

2. Az iskolai elmarasztalások formái 

● szaktanári figyelmeztetés, 

● napközis nevelői figyelmeztetés, 

● osztályfőnöki figyelmeztetés, 

● osztályfőnöki intés, 

● osztályfőnöki megrovás, 

● igazgatói figyelmeztetés, 

● igazgatói intés, 

● igazgatói megrovás, 

● nevelőtestületi figyelmeztetés, 

● nevelőtestületi intés, 

● nevelőtestületi megrovás 

● fegyelmi eljárás 

3. Az iskolai elmarasztalások kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 

4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén az elmarasztalási fokozatok betartásától el kell 

tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” elmarasztalásban kell 

részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

● az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

● az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása; 

● a szándékos károkozás; 

● nem megfelelő ruházat /pl.: obszcén feliratú trikó (idegen vagy magyar nyelvű);  

● az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

● ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 
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1. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban 

előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az 

intézményvezető vagy a nevelőtestület dönt. 

2. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  

3. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos 

mértékét a körülmények figyelembevételével az intézményvezető határozza meg. 

 

9. Az egészségfejlesztésre és környezeti nevelési elvek 
 

9.1.Az egészségfejlesztés területei, tartalma, feltételrendszere, módszerei iskolánkban: 

 

TERÜLET TARTALOM MÓDSZER MEGVALÓSÍTÓ IDŐ/GYAKORISÁG 

SZEMÉLYI 

HIGÉNIA 

étkezési szokások, 

tisztálkodás, WC - 

használat 

szoktatás, napi gyakorlat 

tanító, 

napközis 

nevelő 

1-3. évfolyam 

naponta 

EGÉSZSÉGES 

ÉLETMÓD 
napi testmozgás 

futsal-fitness program, 

mindennapos 

testnevelés,sportszakkörök, 

a kihívás napja, versenyek 

testnevelő 

tanár, edzők 

1-8. évfolyam 

tanítási időn kívül, 

tanórán 

SZEXUÁLIS 

KULTÚRA, 

CSALÁDI ÉLETRE 

NEVELÉS 

AIDS-megelőzés, a 

biológiai és 

pszichés érettség, 

nemi betegségek 

elkerülése, amit a 

védekezésről 

tudni kell 

felvilágosítás, előadás, 

tananyag, prospektusok, 

szórólapok 

védőnő, 

biológiatanár, 

osztályfőnök, 

nőgyógyász 

5-8. évfolyam 

biológiaóra, 

osztályfőnöki óra, 

tanórán kívül  

DROGPREVENCIÓ 
a drog fogalma, 

hatása 

Mondj nemet (KMO) 

életvezetési készségek és 

ismeretek 

külsős 

szakember 

(rendőr), 

osztályfőnöki óra 

minimum évi két 

alkalommal 

évfolyamonként osztályfőnök 

BŰNMEGELŐZÉS 

Mi a különbség a 

diákcsíny és a 

szabálysértés 

között? 

DADA, felvilágosítás, 

előadás, szórólap 
iskolarendőr 

osztályfőnöki óra 

minimum évi két 

alkalom 

tanterv szerint osztályfőnök osztályfőnöki óra  
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ÉLETVEZETÉSI 

ISMERETEK 

önismeret, 

konfliktuskezelés, 

személyiség 

fejlesztés 

KÖRNYEZET-

TUDATOS 

GONDOLKO-DÁS 

Mit tehetünk 

közvetlen 

környezetünk 

védelmében? 

ÖKO-Iskola 

tisztasági verseny, 

hulladékgyűjtés, madarak 

és fák napja, ÖKO-hét 

programja 

osztályfőnök, 

D.Ö.K., 

szabadidő - 

szervező 

folyamatos, évi 

két alkalom, a 

tanév 

meghatározott 

ideje 

 

9.2.A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Az iskolánkban dolgozó pedagógus: 

 a tananyag feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű 

tanulókra jellemző – módosulásait; 

 egyéni fejlesztési tervet készít a szakvélemény alapján, egyéni haladási ütemet biztosít az 

egyéni fejlesztési terv szerint; 

 a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket (szóbeli felelet, írásbeli 

számonkérés), technikákat, segédeszközöket alkalmaz a tanórákon és a tanórákon kívüli 

foglalkozásokon is; 

 a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat 

beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése 

alapján – szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó 

módszereket alkalmaz; 

 egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 

 alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 

 együttműködik különböző szakemberekkel, szülőkkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

 Az értékelésnél a pedagógus a szakvéleményben foglaltakat tekinti irányadónak. 

 Arra törekszik, hogy a tanuló legalább a tantervi minimumkövetelményt teljesítse. 

 

9.3. Az iskolai lemorzsolódás csökkentésére végrehajtott tevékenység 
Iskolánkat szinte mindenki sikeresen elvégzi, nem jellemző a korai iskola elhagyás. Ennek érdekében az 
erre hajlamos gyerekeket nyomon követjük és az alábbi módon segítünk: 
 

 Tanulói előrehaladást támogató tevékenységek  

 Egyéni készség- és képességfejlesztés  

 Egyéni készség- és képességfejlesztés egyéni fejlesztési terv kidolgozásával  

 Egyéni tanácsadás biztosítása (pl. iskolapszichológus, szociális munkás)  

 Kulcskompetenciákat fejlesztő tanórai tevékenységek  

 Tanulásmódszertani támogatás tanórai foglalkozásba ágyazottan  
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 Képesség-kibontakoztató felkészítés  

 Bevont szervezetek szakemberével együttműködésben támogatás nyújtása a veszélyeztetett 

tanuló részére  

 Önismereti, szociális készségeket fejlesztő foglalkozáson való részvétel biztosítása  

 Tanulást segítő szakember bevonása (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, stb.)  

 A mindennapi életben való eligazodást segítő tevékenységek  

 Kapcsolat erősítése a törvényes képviseletet ellátó személlyel (szülő/gyám)  

 Mentálhigiénés tevékenységek, foglalkozások biztosítása  

 Tantárgyi előrehaladás támogatása személyre szabott pedagógiai módszerekkel  

 Esetkonferencián részvétel (gyermekjóléti szolgálat, családsegítő, iskolapszichológus stb. 

részvételével) a tanuló előrehaladásának támogatása érdekében  

 Gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül történő beavatkozás - veszélyeztetettség jelzése, 

külső támogató segítség (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, szakszolgálat stb.) felé 

irányítás  

 Konfliktuskezelési módszerek megismertetése  

 Egészségügyi előadások szervezése  

 Szabadidős, közösségfejlesztő foglalkozások szervezése  

 

9.3.1. A Sajátos nevelési igényű tanulókkal való pedagógiai tevékenység 

A sajátos nevelési igény kifejezi az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, 
fejlődésének eltérő ütemét és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét. 
Intézményünkben törekszünk arra, hogy: 

– a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél 

teljesebb önállóság elérését, 

– az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 

– ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is terjedjen ki, 

– a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények pedagógiai programjainak 

tartalmi elemeivé, 

– a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 

Ennek érvényesítése érdekében meghatározzuk: 

– a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy egyszerűsítésének, 

illetve új területek bevonásának lehetőségeit, 

– a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit, 

– a nevelés, oktatás és fejlesztés a szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére vonatkozó 

javaslatokat. 

A tanulók érdekében folyamatos az egyeztetés a Pedagógiai Szakszolgálattal és az utazó 

gyógypedagógusokkal. 

9.3.2. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

A magatartási nehézségek és a deviáns jelenségek a tanulók iskolai, esetleg családi kapcsolatainak 
zavaraival, érzelmi életének sérüléseivel függnek össze.  
Úgy gondoljuk, hogy a szülők és a gyerekek által is jónak minősített légkör az iskolánkban kedvez az 

oldott, közvetlen, bensőséges emberi kapcsolatoknak.  
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Célunk, hogy a gyerekek érezzék, hogy problémáikkal, érzelmeikkel, konfliktusaikkal a kritikus 

helyzetben is bizalommal fordulhatnak hozzánk. 

A problémák feltárása után külső segítséget, szakszolgálatot veszünk igénybe a gyerek segítése 

érdekében. Nem szankcionálni, hanem megoldani kívánjuk a problémát. A megoldást elsősorban az 

osztályfőnököknek, a gyermekvédelmi felelősnek vagy az igazgatónak kell megtalálni a megfelelő 

segítség mozgósításával. 

9.3.4. Módszerek: 

 a gyerek problémáinak felismerése 

 konzultáció a kollégákkal 

 szülők bevonása 

 szükségszerű külső segítség (szakszolgálatok, orvos stb.) igénybevétele 

 egyénre szabott terv készítése 

 nagyobb odafigyelés 

 diszkréció 

 a gyermekmentő csoport konzílium alapján kidolgozza a feladatokat, módszereket. 

Iskolánk gyermekmentő teamet hozott létre, mely a felzárkóztatás és a fejlesztés színtere 

Minden évben egyre több kisgyerek érkezik az óvodákból részképesség-zavarokkal, nem egyszer 

halmozottan hátrányos helyzettel. Az ő segítésükre hoztuk létre a Gyermekmentő teamet, mely az 

alábbi összetételben és feladatkörökkel végzi a munkáját: 

Tagjai Feladatkör 

Gyógypedagógus (pszichopedagógus) - magatartás- és viselkedészavaros, tanulási 

nehézséggel küzdő gyermekek vizsgálata és 

terápiája 

- a tantestülettel munkakapcsolat fenntartása 

a valódi teammunka alapfeltételeként 

- óralátogatás 

Fejlesztő pedagógus - mindennapi jelenlétével a kooperatív munka 

segítése és gördülékennyé tétele 

- tanulási nehézséggel, zavarral küzdő 

gyermekek fejlesztése  

Logopédus (gyógypedagógus) - szűrés 

- egyéni és kiscsoportos foglalkozásokon a 

szükséges célorientált terápiák alkalmazása 

Gyermekorvos/védőnő - biológiai funkciók, érettség, elmaradás, 

krónikus betegség, stb. feltérképezése szűrő 

jelleggel 

- a szükséges továbblépés (gyógytornász, fül-

orr-gégész, szemész stb.) megtétele 

- nyomonkövetés, szükség esetén belső ellátás 
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Osztálytanítók (alsó tagozatban) és 

osztályfőnökök, ill. szaktanárok (felső 

tagozatban) 

- primer szűrőháló 

- maximális kooperáció a gyermekek 

érdekében 

- korrepetálás 

Gyermekvédelmi felelős -a törvények értelmében való eljárás 

érdekérvényesítése 

- szociális háló létrehozása 

 

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

Az iskola tanulói az intézmény döntési folyamatban való részvételi jogukat az intézmény 
diákönkormányzatán keresztül gyakorolhatják. Az Eötvös Diákönkormányzatban a tanulók elsősorban 
az osztályképviselőn, majd a diákönkormányzat választott vezetőjén keresztül élhetnek a 
jogszabályokban számukra lehetőséget biztosító döntési folyamatban. A tanulók 
közvetlen, titkos szavazással választják meg az intézményi és az osztályképviselőket. 

A diákönkormányzatot segítő tanár biztosítja a Diákönkormányzat demokratikus, jogkövető 

működését. A DÖK vezető a tanév során diákközgyűlést hív össze, melyen az valamennyi tanuló részt 

vesz. Az osztályképviselők havonként egyeztetik a programokat.  

 

 

 

Budapest, 2021.11.09 

 

                                                                                                                                                     Dufek János 

          intézményvezető 
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