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ALPOLGÁRMESTER 

 

Ügyiratszám: Kp/6430-17/2012/IV 
                

Tisztelt Bizottság! 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
116/2011.(IV. 06.) számú határozatával módosította a Molnár Ferenc Általános Iskola alapító 
okiratát. A módosítás értelmében az intézmény a 2012/2013. tanévtől felmenő rendszerben 
első és második évfolyamon logopédiai osztályt indíthat. Az alapító okirat módosításának 
megfelelően az iskola elvégezte a Pedagógiai program és benne a helyi tanterv szükséges 
módosításait. 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése szerint a pedagógiai 
programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A 
fenntartó a pedagógiai program jóváhagyása előtt köteles közoktatási szakértő véleményét 
beszerezni.  
 
Az intézmény módosított Pedagógiai programját a tantestület 2012. március 5-i értekezletén 
fogadta el, a szülői közösség és a diákönkormányzat élt vélemény-nyilvánítási jogával, és 
támogatta a módosítást. Az intézmény Pedagógiai programját független közoktatási szakértő, 
törvényességi, szakmai, tartalmi, eljárási szempontok figyelembe vételével megvizsgálta, és 
fenntartói jóváhagyásra megfelelőnek találta.  
 
A módosított Pedagógiai program végrehajtásához szükséges pedagógusok alkalmazásáról a 
2012. május 17-i képviselő-testületi ülés döntött, a dologi költségekről való döntést a 
költségvetés következő módosításánál javasolt megtenni. Az iskola 1.747.365 Ft-ról szóló 
költségvetés tervezetet készített a szükséges berendezési tárgyakról, tankönyvekről és 
taneszközökről. Javaslom az eszközök szükségességének és költségtakarékos beszerzésének 
megvizsgálását. 
 
A szakértői vélemény alapján a Molnár Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programjának 
módosítása megfelel a szakmai és törvényességi elvárásoknak, tehát javaslom a dokumentum 
fenntartói jóváhagyását.  
 
Budapest, 2012. május 21. 

Formanek Gyula s.k.  
 alpolgármester 

 

Mellékletek: 
1. számú: Molnár Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programjának módosítása 
2. számú: Molnár Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programjának egybeszerkesztett 

változata 
3. számú: Szakértői vélemény 
4. számú: Logopédiai osztály költség tervezete 
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Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy 
dönt, hogy  
 
1./ jóváhagyja a Molnár Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programjának módosítását, 
 
Határid ő: 2012. június 6. 
Felelős: Formanek Gyula alpolgármester 
 
2./ felkéri a Polgármestert a jóváhagyási záradék aláírására, 
 
Határid ő: 2012. július 6. 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ felkéri Formanek Gyula alpolgármestert, hogy a logopédiai osztály indításához szükséges 
tárgyi eszközök felmérését követően gondoskodjon az esetlegesen szükséges költségvetés 
módosításáról. 
 
Határid ő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Formanek Gyula alpolgármester 
 
           
 
 



 

1. számú melléklet 
 

A törvényi előírásoknak megfelelően a következőképen módosul Pedagógiai programunk: 
 

1.2 Az intézmény rövid bemutatása című fejezetben 
 

2011-es dokumentum Módosítás 
 1902-ben épült, nagyon jó adottságokkal 

rendelkezik: tágas folyosók, nagy és világos 
tantermek, három tornaterem, egy belső udvar, 
külső, műanyag borítású sportudvar, uszoda és a 
felette kialakított röplabdapálya biztosítja 
tanulóink számára a lehetőséget a tanuláshoz, 
sportoláshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 
Iskolai könyvtár, informatika és interaktív 
tanterem, segíti a korszerű oktatást. 

 
 

2011-es dokumentum Módosítás 
Tantestületünk innovatív, törekszik a korszerű 
pedagógiai eljárások alkalmazására. 
Közösségünk a 2007-ben elfogadott Intézményi 
Minőségirányítási Program alapján működik. 
1902-ben épült, kiváló adottságokkal 
rendelkezik; tágas folyosók, világos nagy 
tantermek otthonos légkört teremtenek 
gyermekeinknek. Belső udvarunk, a sportudvaron 
lévő aszfalttal burkolt focipályánk és 
röplabdapályánk, nagyszerű lehetőséget 
biztosítanak a város közepén tanulóink 
mozgásának fejlesztésére. 
Épületünkben 3 tornaterem (egyik speciális 
tornászterem), udvarunkon műanyag borítású 
kézilabdapálya, az uszoda tetején röplabdapálya 
van. Adottságainkat kihasználva 
röplabdázhatnak, kosárlabdázhatnak, focizhatnak 
tanulóink tanórákon és szabadidejükben 
egyaránt. 
Az iskolánkban modern tanuszoda működik, 
mely kerületi feladatokat is ellát. Tanulóink 
számára lehetőséget nyújt órarendbe beépített 
úszástanulásra. Délután, és hétvégén 
úszótanfolyamok működnek gyerekek és 
felnőttek számára. 

Közösségünk a 2007-ben elfogadott Intézményi 
Minőségirányítási Program alapján működik. 
 

 

 

2011-es dokumentum Módosítás 
Gazdag könyv, folyóirat, CD, hanglemez, videó- 
és magnókazetta állománya, audiovizuális 
eszköztára, az egyéni használaton kívül, 
csoportos foglalkozásokra is kitűnő lehetőséget 
biztosít. Kiemelt szerepet kap a képességek, 
készségek fejlesztésében, a tanulói önképzésben, 
a tehetség kibontakoztatásában. 

Gazdag könyv, folyóirat, és audiovizuális 
eszköztára, az egyéni használaton kívül, 
csoportos foglalkozásokra is kitűnő lehetőséget 
biztosít.  

 



 

 

2011-es dokumentum Módosítás 
Iskolánkban angol és német nyelven folyik az 
idegen nyelv oktatása. Órarend szerint 
tanulhatnak nyelvet diákjaink. 
Intézményünkben magas színvonalon folyik a 
kézműves oktatás. Jól felszerelt kézműves 
termünk és kiváló képességű kollégáink segítik 
gyermekeink kézügyességének fejlesztését, 
művészeti nevelését.  
Iskolánk a bevezető és a kezdő szakaszban 
évfolyamonként egy iskolaotthonos osztályt 
működtet a párhuzamos osztályok napközi 
otthonos formában működnek. A szülők a 
beiratkozás alkalmával írásban nyilatkozhatnak, 
mely oktatási formát szeretnék választani 
gyermekük számára. 

Iskolánkban angol nyelven folyik az idegen nyelv 
oktatása. Az angol nyelvi előnyprogramos 
osztály 1. osztálytól heti három, 2. osztálytól heti 
öt órában tanul angol nyelvet. A többi osztályban 
4. osztálytól kezdődik a nyelvtanítás heti 2 
órában. Amennyiben a szülők igénylik, 1. 
osztálytól heti 2 órában szakköri szervezésben 
tanulhatnak nyelvet diákjaink. 
Iskolánk a bevezető és a kezdő szakaszban 
évfolyamonként egy iskolaotthonos osztályt 
indít, a párhuzamos osztályok napközi otthonos 
formában működnek.  

 

1.3 Iskolánk profilja című fejezetben 

 

2011-es dokumentum Módosítás 
magasabb óraszámú oktatás 1-8. osztályig: 

− matematika és informatika  
− testnevelés 
−  kézműves tantárgyakból 

magasabb óraszámú oktatás 1-8. osztályig: 
− informatika  
− testnevelés 
− angol nyelv 

 

 

2011-es dokumentum Módosítás 
Testnevelés óra keretén belül úszásoktatás folyik 
1-8. osztályig, és korcsolya 1. osztályban. A 
tanórán kívüli tevékenységek gazdag tárházát 
kínáljuk: többek között néptánc, modern tánc, 
kézművesség, gyógytestnevelés, gyógyúszás, 
sportkörök, erdei iskola, nyári üdülőtábor, 
sítáborozás. 

Első osztályosaink heti egy órában 
korcsolyaoktatáson vesznek részt. A tanórán 
kívüli tevékenységek gazdag tárházát kínáljuk: 
többek között néptánc, kézművesség, 
gyógytestnevelés, gyógyúszás, sportkörök, erdei 
iskola, nyári üdülőtábor, nyári napközis tábor 
sítáborozás. 

 

1.4 Büszkeségeink című fejezetben 

2011-es dokumentum Módosítás 
Eredményesen szerepelünk a kerületi, fővárosi,  
szintű tanulmányi versenyeken. Sportolóink 
országos szintű versenyeken is képviselik 
iskolánkat. 
Hagyományos (évenkénti) alapítványi napunkon 
tanulóink színvonalas műsort adnak. 
Tanulóink 90%-a gimnáziumban, 
szakközépiskolában tanul tovább.  
Évente 50% tanuló vesz részt iskolai szervezésű 
táborozásokon, erdei iskolában. (nyári tábor 
Balatonlellén, sítábor, úszótábor) 
Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért 

Folyamatosan frissített honlapunk, melynek 
címe: www.molnarferencaltiskola.hu 

Eredményesen szerepelünk a kerületi, fővárosi, 
országos szintű versenyeken. 
Hagyományos (évenkénti) alapítványi napunkon 
tanulóink színvonalas műsort adnak. 
Végzős tanulóink 100%-ban tanulnak tovább 
középiskolai intézményekben.  

 



 

 
1.6 A pedagógiai program tárgyi-dologi feltételei című fejezetben: 

 
2011-es dokumentum Módosítás 

tankonyha - a háztartási ismeretek tanításához 
1 földrajz szaktanterem 
1 angol nyelvi terem 
1 kézműves terem 
iskolapszichológusi szoba 
szociálpedagógusi szoba 

gyógytestnevelés 
rajz 
tankonyha 

 
2. Nevelési program című fejezetben 

 
2011-es dokumentum Módosítás 

Fejlesztendő kulcskompetenciák: (NAT alapján) 
Kiemelt fejlesztési feladatok: (NAT alapján) 

Fejlesztendő kulcskompetenciák:  
Kiemelt fejlesztési feladatok:  
a nemzeti összetartozás érzésének kialakítása 

 
 

2011-es dokumentum Módosítás 
A fenti feladatok elvégzése érdekében a tanulás 
szervezésében, valamint a tananyag 
kiválasztásában és feldolgozásában módszerként 
alkalmazzuk a differenciálást, kooperatív 
technikákat egyéni foglalkoztatást, tekintettel a 
tanulók eltérő fejlődési ütemére és képességeire. 
 

A fenti feladatok elvégzése érdekében a tanulás 
szervezésében, valamint a tananyag 
kiválasztásában és feldolgozásában módszerként 
alkalmazzuk a differenciálást, KIP (Komplex 
Instrukciós Pedagógia), egyéni foglalkoztatást, 
tehetséggondozást, tekintettel a tanulók eltérő 
fejlődési ütemére és képességeire. 

2.2  Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink című fejezetben 

2011-es dokumentum Módosítás 
Nevelőtestületünk átgondolt, tervezett és 
következetesen végrehajtott személyiségfejlesztő 
munkát végez.  

 

 
 

2011-es dokumentum Módosítás 
A személyiségfejlesztés csak akkor lehet 
eredményes, ha a tanítási-tanulási folyamat 

− teret ad a színes, sokoldalú iskolai 
életnek, a tanulásnak, a játéknak, a 
munkának 

− fejleszti a tanulók önismeretét, 
együttműködési készségüket, edzi 
akaratukat 

− hozzájárul életmódjuk, szokásaik 
fokozatos kialakításához 

− kialakul és beépül együttműködési 
készségük 

− kellőképpen motivál 
− fejleszti a konfliktuskezelő képességet 

 

A személyiségfejlesztés csak akkor lehet 
eredményes, ha a tanítási-tanulási folyamat 

− teret ad a színes, sokoldalú iskolai 
életnek, a tanulásnak, a játéknak, a 
munkának, a generációk közötti 
párbeszédnek 

− fejleszti a tanulók önismeretét, 
együttműködési készségüket, edzi 
akaratukat 

− hozzájárul életmódjuk, szokásaik  
formálásához 

− kellőképpen motivál 
− fejleszti a konfliktuskezelő és 

problémamegoldó képességet 
− fejleszti  a kommunikációs készségeket 
− logikus gondolkodásra sarkall 
− megtanít a különböző státuszokból 

eredő feladatok elvégzésére. 
 



 

 
2011-es dokumentum Módosítás 

- szilárd  szokásokkal rendelkezik, melyek 
fizikai és szociális helyzetekben 
eredményes alkalmazkodást biztosítanak 
számára 

− képes önmaga és a közösség elvárásai 
között harmóniát teremteni 

− változatos viselkedésmintákkal 
rendelkezik és ezek személyiségében 
összhangban vannak 

− széleskörű az érdeklődése és változatos 
tevékenységeket 

− interdependencia (az érett személyiség 
képes arra, hogy kudarcának ne vallja 
kárát családi élete) 

− helyes a realitásérzéke 
− lelkiismeretes 
− elfogadja önmagát 
− képes mély kapcsolatra, jól 

megválasztottak szociális kapcsolatait  
− örömét leli a produktivitásban 
− jó viszonyban van az emberekkel, 

természettel 
− jól szabályozza motívumait, önkontrollja 

működik 
− elfogadja a közösség normáit 
− rendelkezik konfliktuskezelési 

technikákkal 
− viselkedését nem jellemzi agresszivitás 
− képes spontaneitásra 
− van kellő belső szabadsága 
− kulturált viselkedése környezettől 

független 
− szociálisan érzékeny 
− jelleme stabil 
− etikai biztonságban él 
− van humorérzéke 

- kialakult szokásokkal rendelkezik, 
melyek fizikai és szociális helyzetekben 
eredményes alkalmazkodást biztosítanak 
számára 

− képes önmaga és a közösség elvárásai 
között harmóniát teremteni 

− változatos viselkedésmintákkal 
rendelkezik és ezek személyiségében 
összhangban vannak 

− széleskörű az érdeklődése és változatos 
tevékenységeket végez 

− helyes a realitásérzéke 
− lelkiismeretes 
− elfogadja önmagát 
− szociális kapcsolatait felelősen választja 

meg 
− örömét leli a produktivitásban 
− jó viszonyban van az emberekkel, 

természettel 
− elfogadja a közösség normáit, 

önkontrollja reális 
− rendelkezik konfliktuskezelési 

technikákkal, nem agresszív 
− képes spontaneitásra 
− szociálisan érzékeny 

 
 

 
2011-es dokumentum Módosítás 

A nevelési folyamat szinterei 
− beszélgető körök 

A nevelési folyamat színterei: 
beszélgető körök, személyiségfejlesztő 

foglalkozások 
 

2011-es dokumentum Módosítás 

Diákjaink személyiségének alakításában nagy 
jelentősége van a színvonalas, élményt nyújtó 
iskolai megemlékezéseknek, ünnepélyeknek.  

− tanévnyitó ünnepély, az elsősök 
köszöntése 

− október 6. – megemlékezés az aradi 
vértanukról 

− október 23. – ünnepély az 1956-os 
forradalomról 

− december 6. - Mikulás ünnepély – 

Diákjaink személyiségének alakításában nagy 
jelentősége van a színvonalas, élményt nyújtó 
iskolai rendezvényeknek, megemlékezéseknek, 
ünnepélyeknek.  

− tanévnyitó ünnepély, az elsősök 
köszöntése 

− október 6. – megemlékezés az aradi 
vértanukról 

− október 23. – emlékezés az 1956-os 
forradalomra 

− november 11. Márton napi vigasságok 



 

testvérosztályok megajándékozása 
− december utolsó tanítási napja a 

karácsonyi ünnep jegyében 
− január 22. – a Magyar Kultúra Napja 
− február – farsang 
− március 15. – ünnepély az 1848-as 

forradalom és szabadságharc emlékére 
− Alapítványi Nap – osztályok, csoportok 

bemutatkozása, kiállítás, vásár 
− április 11. – Költészet Napja 
− április 22. – Föld Napja 
− ballagás 
− tanévzáró ünnepély 
− Molnár Ferenc projekt  

 

− december 6. - Mikulás ünnepély – 
testvérosztályok megajándékozása 

− december utolsó tanítási napja a 
karácsonyi ünnep jegyében 

− január 22. – a Magyar Kultúra Napja 
− február – farsang 
− március 15. – ünnepély az 1848-as 

forradalom és szabadságharc emlékére 
− március 22. a Víz világnapja 
− Alapítványi Nap – osztályok, csoportok 

bemutatkozása 
− A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási 

nap: húsvéti készülődés 
− április 11. – Költészet Napja 
− április 22. – Föld Napja 
− ballagás 
− tanévzáró ünnepély 
− Molnár Ferenc projekt  

 
2011-es dokumentum Módosítás 

A személyiségfejlesztés főbb területei: 
− törekvés a szorgalmas és eredményes 

tanulásra, a rendszerességre és az 
esztétikus munkára 

A személyiségfejlesztés főbb területei: 
− törekvés a szorgalmas és eredményes 

tanulásra, a rendszerességre és az 
esztétikus munkára 

− 4-8. osztályosok vizsgái 
 

2011-es dokumentum Módosítás 
A hazával, a nemzettel kapcsolatos értékek 
(állampolgári kompetencia): 

 

A hazával, a nemzettel kapcsolatos értékek 
(állampolgári kompetencia): 

− a nemzeti összetartozás jelentősége 
 
 

2011-es dokumentum Módosítás 
A hazával, a nemzettel kapcsolatos értékek 
(állampolgári kompetencia): 

 

A hazával, a nemzettel kapcsolatos értékek 
(állampolgári kompetencia): 

− a nemzeti összetartozás jelentősége 
 
A Diákönkormányzat működése, feladatai az iskolai élet szervezésében című fejezetben 
 

2011-es dokumentum Módosítás 
az első osztályos tanulók problémamentesen 
illeszkednek be az iskolai életbe az óvoda és az 
iskola módszereinek közelítésével 
(iskolaotthonos napirend) 
5. osztályban a változó munkaformákhoz 
problémamentesen alkalmazkodnak – megsegítve 
a nem szakrendszerű oktatás adta lehetőségekkel 
fokozatosan kialakul az osztályközösséghez és az 
iskolai közösséghez való tartozás tudata 
elsajátítják az alapvető viselkedési formákat, 
ezek tudatossá válnak a mindennapos életben  
megismerik a problémamegoldó módszereket 
konfliktuskezelés elfogadott normái tudatossá 
válnak 
páros munkában, különböző csoportokban 
eredményes munkavégzés történik 

A  



 

aktívan vesznek részt a DÖK munkájában 
a szülői fórumok sikeresen működnek, megfelelő 
az információáramlás 

 
2.5 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység, tanulási 

kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program című fejezetből 
 

2011-es dokumentum Módosítás 
Célunk egy olyan iskola működtetése, amely 
programjával, tevékenységrendszerével 

− segít a tanulók képességeinek 
kibontakoztatását 

− csökkenti a hátrányokat 
− kialakítja a társadalmi beilleszkedéshez 

szükséges legfontosabb 
személyiségjegyeket és 
magatartásformákat 

− az általános alapműveltség praktikus 
ismeretekre épülő alapjait szolgálja. 
 

A Célunk  
− segíteni a tanulók képességeinek 

kibontakoztatását 
− csökkenteni a hátrányokat 
− olyan fejlettségi szintre hozni a 

tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichikus 
funkciókat, hogy a tanuló az alapvető 
kultúrtechnikák elsajátítására a 
sérülésnek, az állapotnak megfelelő idő 
biztosítása mellett felkészült legyen.  

− az általános alapműveltség praktikus 
ismeretekre épülő alapjainak 
elsajátításának segítését szolgálja. 

− fogékonnyá, befogadóvá tenni a 
környezet, a közvetlen 
megtapasztalható természet és a társas 
kapcsolatok iránt. 

− tág teret adni az életkornak, a 
fejlettségnek megfelelő 
gyermekjátéknak és mozgásnak. 

− felkelteni  az érdeklődést a tanulás 
iránt. 

 
Kiemelt feladataink című fejezetből  

 
2011-es dokumentum Módosítás 

-A Folyamatosan fejlesztjük a családdal, a 
szülőkkel való együttműködést. Fontosnak tarjuk, 
hogy a szülők érezzék, a pedagógus a gyerek 
érdekében tevékenykedik, és felelősségünk is 
közös. 
-Erősítjük tanulóinkat a helyes magatartási és 
viselkedési normák elsajátításában, ösztönözzük 
őket a pozitív példák mintaként való követésére. 
-A tanulási zavarok korrigálására a 
fejlesztőpedagógus egyéni fejlesztési tervet készít 
a felmérések alapján, és éves munkát ez alapján 
szervezi és végzi. 
-Törekszünk tanulóink indulási hátrányainak 
csökkentésére esélyegyenlőségi tervünk alapján, 
szakemberek bevonásával. 
-A tanulók fejlesztésében fontos szerepet töltenek 
be a tanórán kívüli kulturális programok 
(színház-, mozi-és múzeumlátogatások, 
tanulmányi kirándulások, vetélkedők) és a 
szakkörök igény szerint (sport, kézműves, rajz, 
informatika, énekkar, történelem, helytörténeti 
kör, stb.). 
-A könyvtári foglalkozások lehetővé teszik az 

-Folyamatosan együttműködünk a családdal, a 
szülőkkel. Fontosnak tarjuk, hogy a szülők 
érezzék, a pedagógus a gyerek érdekében 
tevékenykedik, és felelősségünk is közös. 
-Erősítjük tanulóinkat a helyes magatartási és 
viselkedési normák elsajátításában, ösztönözzük 
őket a pozitív példák követésére. 
-A tanulási zavarok korrigálására a 
fejlesztőpedagógus és a gyermeket tanító tanítók, 
szaktanárok egyéni fejlesztési tervet készítenek a 
felmérések és a szakvélemények alapján, és éves 
munkájukat ez alapján szervezik és végzik. 
-A tanulók fejlesztésében fontos szerepet töltenek 
be a tanórán kívüli kulturális programok és a 
szakkörök. 



 

egyéni érdeklődés kielégítését és az önművelést. 
 
 

 
2011-es dokumentum Módosítás 

Az integrációval kapcsolatos céljaink: 
-megtanítjuk diákjainknak az integrált tanulókkal 
való együttélést valamint megismertetjük velük a 
segítségnyújtás lehetőségeit és azok helyes 
mértékét 
-fejlesztjük empatikus készségüket  
-fejlesztjük a speciális nevelési szükségletű 
gyermekek szociális képességeit, a társaikkal 
való együttes tanulásra ösztönözzük őket 
-a differenciálás módszerének széles körű 
alkalmazásával a tanulási folyamatokat az egyes 
gyermekek egyéni szükségleteihez igazítjuk 
-gyógypedagógusokat alkalmazunk a tudatos 
együttnevelés megvalósulása érdekében 

Az integrációval kapcsolatos céljaink: 
 

 
2011-es dokumentum Módosítás 

Az integrációval kapcsolatos eljárások, 
feladatok 
 

Az integrációval kapcsolatos eljárások, 
feladatok 
-A tananyag-feldolgozásnál figyelembe vesszük a 
tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési 
igényű tanulók csoportjaira jellemző – 
módosulásait. 
-Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet 
készítünk, mely biztosítja az egyéni haladási 
ütemet.  
-A tanórai tevékenységek, foglalkozások során a 
pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat 
beépítjük az egyéni fejlesztési tervbe, ennek 
alapján választjuk meg a módszereket.  

 
2011-es dokumentum Módosítás 

Sikerkritériumok az integráció területén  

A nevelőtestület igénye, hogy a Nevelési 
Tanácsadó szakembereivel, a pszichológussal, a 
gyermekvédelmi felelőssel közösen, belső 
továbbképzések keretében esetmegbeszéléseket 
tartson. A konkrét esetek megbeszélésének célja 
az iskolai kudarcok, konfliktusok okainak 
felderítése. A magatartási zavarok hátterének 
kutatásával egységes pedagógiai, pszichológiai 
stratégiát dolgozunk ki a tanuló befolyásolására, 
erősítve a nevelők és a tanulók közötti pozitív 
attitűd kialakulását. 

A Sikerkritériumok az integráció területén 

 
2.6 Nem szakrendszerű oktatás az alapozó szakaszában az 5.-6. évfolyamon című 

fejezetben 
 
 

2011-es dokumentum Módosítás 
-az iskolai kudarcok csökkentése 
-a gyermekekben meglévő természetes 

A 2.6-os fejezet kimarad a nem szakrendszerű 
oktatás megszűnésével 



 

kíváncsiság, tanulási motiváció fenntartása 
-esélyegyenlőség növelése 
-eltérő fejlődési ütemet figyelembe vevő készség- 
és képességfejlesztés 
-hátránykompenzálás 
-tanuláshoz való pozitív attitűd fejlesztése 
-sikeres, önálló tanulási technikák elmélyítése, 
rögzítése 
-differenciált bánásmód megvalósulása 
-egyéni tanulási stílusnak és a verbális tanulás 
alapját képező alapkészségek kifejlődésének 
elősegítése 
-önálló tanuláshoz szükséges képességek 
kialakítása 
-egészséges testi-lelki fejlődés támogatása 
-sikeres élet szempontjából fontos 
kulcskompetenciák megalapozása 

 
2011-es dokumentum Módosítás 

A NAT-ban megjelölt kiemelt fejlesztési 
irányok:  

− olvasáskészség, szövegértés 
− íráskészség 
− szövegalkotás szóban és írásban 
− elemi számolási készség 
− elemi rendszerező képesség, 

kombinatív képesség fejlesztése 
Sikerkritériumok: 

− a szülő és a pedagógus közötti bizalmi 
kapcsolat alakul ki 

− a tanuló különböző helyzetekben a 
megfelelő viselkedés önálló 
alkalmazására képes 

− a tanuló képes a tanult ismeretek a 
gyakorlatban való alkalmazására 

 

 
2.7 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek című fejezetben 

 
2011-es dokumentum Módosítás 

A tehetség kibontakoztatásában— a család 
felelőssége mellett— az iskola szerepe is fontos 
tényező. 

 

 
2011-es dokumentum Módosítás 

-A segíteni az egyes területeken kiemelkedő 
képességű és az „átlagosan” minden területen jó 
képességű tanulók/gyerekek képességeinek, 
tehetségének kibontakoztatását, 
továbbfejlesztését  
-a tanórai, tanórán kívüli és részben iskolán 
kívüli foglalkozásokkal segítjük a tehetséges 
tanulók fejlődését 
-tudatosan törekszünk arra, hogy időben 
észrevegyük az egyes területeken kiemelkedő 
adottságokkal rendelkező, ill. jó képességű 
gyerekeket, és már iskolás koruk kezdetén 

-tudatosan törekszünk arra, hogy már iskolás 
koruk kezdetén észrevegyük az egyes területeken 
kiemelkedő adottságokkal rendelkező, ill. jó 
képességű gyerekeket, és adottságaiknak, 
képességeiknek megfelelően,  megkülönböztetett 
figyelemmel fejleszthessük őket. 
 



 

adottságaiknak, képességeiknek megfelelően 
foglalkozhassunk velük, s hogy iskolai életük 
során folyamatosan és megkülönböztetett 
figyelemmel fejleszthessük őket. 
 

2011-es dokumentum Módosítás 
A Legfontosabb feladataink: 
Az 1. osztályos tanulókat év elején vizsgáljuk az 
OKÉV által kidolgozott DIFER mérés 
segítségével. Indokolt esetben logopédus és 
pszichológus segítségét is igénybe vesszük. A 
felmérések eredménye alapján tervezzük az 1. 
tanév nevelési - oktatási folyamatait. 
A tanítás során minden évfolyamon 
differenciálás keretében oldjuk meg az eltérő 
képességű gyerekek oktatását, melynek formái: 

-kooperatív tanulási módszerek 
-csoportmunka 
-páros munka 
-részben egyénre szabott munka 
-teljesen egyénre szabott munka 

A tanórák mellett a szakkörök és a könyvtár 
nyújt gazdagító programokat a gyerekeknek.  
Minden tanévben megszervezzük a 
névadónkkal, Molnár Ferenccel kapcsolatos 
projektet, melynek célja, hogy a tanulókban 
erősödjék az iskolához tartozás érzése. 
Diákjaink rendszeresen részesülnek erdei iskola 
programban, mely lehetőséget nyújt témahét 
szervezésére.  

 

 
 

2011-es dokumentum Módosítás 
A pedagógus és a szülő személyes találkozása: 
 
 

A pedagógus és a szülő személyes találkozása: 
Nyílt tanítási héten.  
-Félévente egy-egy nyílt hetet tartunk, amikor a 
szülők minden tanórát meglátogathatnak. 
Szülői Fórumok 
-Évente kétszer hívjuk össze. 

 
2.11 Iskolai egészségnevelési program című fejezetben 

 
2011-es dokumentum Módosítás 

Az egészség holisztikus jellegű, az egész emberre 
vonatkozik, és életének egészét jellemzi, a testi, 
lelki, szociális jólét állapota. Az 
egészségfejlesztés célja képessé tenni arra az 
embereket, hogy törődjenek megfelelően 
egészségükkel és rendelkezzenek azokkal az 
információkkal, melyekkel e célt tudatosan 
megvalósíthatják, életminőségüket tartósan 
javíthatják.  
„Az ép testben ép lélek” kialakításában döntő 
szerepe van a kiegyensúlyozott étrendnek és a 
rendszeres testmozgásnak.  

Az egészségfejlesztés célja képessé tenni arra az 
embereket, hogy törődjenek megfelelően 
egészségükkel és rendelkezzenek azokkal az 
információkkal, melyekkel e célt tudatosan 
megvalósíthatják, életminőségüket tartósan 
javíthatják.  

 

 
2011-es dokumentum Módosítás 



 

egészséges életmód kialakítása, ennek igénye a 
gyermekek és családjuk életében 

egészséges életmód igényének kialakítása, a 
gyermekek és családjuk körében 

 
2011-es dokumentum Módosítás 

Az iskolai egészségnevelés szinterei 
− állandó vagy időszaki kiállítások 

Az iskolai egészségnevelés szinterei 
− állandó vagy időszaki  rendezvények 

 
 
 

2011-es dokumentum Módosítás 
Az egészséges életmód szokásrendszerének 
kialakítását szolgáló tevékenységek 

− erdei iskolák szervezése minden osztály 
számára kétévenként 

Az egészséges életmód szokásrendszerének 
kialakítását szolgáló tevékenységek 

− erdei iskolák szervezése minden osztály 
számára 

 
 

2011-es dokumentum Módosítás 
Az egészségnevelés célja, feladata 
tantárgyanként: 
A témák tervezésénél figyelembe kell venni a 
tanulók életkori sajátosságait, az iskola 
lehetőségeit, a szülők elvárásait az egyes témák 
évfolyamonkénti egymásra épülését, a nemzeti 
egészségnevelési program célkitűzéseit.  

 

 
2.12 Az iskolai környezetnevelési program című fejezetben 

 
2011-es dokumentum Módosítás 

Napjainkban a világ figyelme a fenntartható 
fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet 
minden színterén tapasztalható: szociális, 
gazdasági, ökológiai, politikai területeken is. A 
fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását 
az oktatásban kell elkezdenünk. A gyerekek 
számára olyan tanulásszervezési formákat 
biztosítunk, melyben hangsúlyt kapnak erkölcsi 
kérdések és a környezettudatos életmód. A 
Nemzeti Alaptantervben is kiemelt fejlesztési 
feladat a környezettudatosságra nevelés. 

A gyerekek számára olyan tanulásszervezési 
formákat biztosítunk, melyben hangsúlyt kapnak 
erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód.  

 
2011-es dokumentum Módosítás 

A környezeti nevelés színterei 
− évenkénti ásványkiállítás és börze 

 

A környezeti nevelés színterei 

 
2011-es dokumentum Módosítás 

Tevékenységformák 
-szelektív hulladékgyűjtés (újságpapír, elem,  
stb.) 
 

Tevékenységformák 
-szelektív hulladékgyűjtés (újságpapír, elem, 
újrahasznosítható műanyag flakonok stb.) 
 

 
2011-es dokumentum Módosítás 

Sikerkritériumok 
-gyerekeinknek legalább 80%-a eljut kétévente 
eljutnak erdei iskolába. 
-tanórán kívüli foglalkozásokon, 

Sikerkritériumok 
-tanulóink a nyolc év során legalább három 
alkalommal eljutnak erdei iskolába. 
-tanórán kívüli foglalkozásokon, 



 

múzeumlátogatásokon, tanulmányi 
kirándulásokon a lehetőség szerint minden 
tanulónk rész tud venni. 
-az évszaknak megfelelően és alkalommal 
(négyszer) a természetben is végeznek 
megfigyeléseket és gyűjtenek tapasztalatokat, 
melyeket rögzítenek is valamilyen formában. 

múzeumlátogatásokon, tanulmányi 
kirándulásokon  lehetőség szerint minden 
tanulónk rész tud venni. 
-a tantermekben szelektíven gyűjtik a hulladékot 
-a természetben is végeznek megfigyeléseket és 
gyűjtenek tapasztalatokat, melyeket rögzítenek is. 
 

 
3. A pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések című fejezetben 

 
2011-es dokumentum Módosítás 

Érvényességi ideje 2015. tanév végéig tart. Érvényességi ideje 2012. augusztus 31. 
 

 
 

A törvényi előírásoknak megfelelően a következőképen módosul Helyi Tantervünk: 
 

 
1. Célok és eszközök az intézmény nevelési-oktatási folyamatában című fejezetben 

 
2009-es dokumentum Módosítás 

Intézményünk helyi tanterve előírja, hogy a 
természettudományok nagyobb hangsúlyt 
kapjanak a nevelés-oktatás folyamatában. E 
műveltségi területhez tartozó kompetenciákat a 
többi tantárgyhoz kapcsolódó tevékenységek 
során is fejlesztjük. 

Intézményünk helyi tanterve középpontba állítja 
a tanulók kompetencia alapú tudásának, 
képességeinek, személyiségének fejlesztését.  

 
2009-es dokumentum Módosítás 

Az oktatásirányítás, és a fenntartó, valamint az 
iskola saját kezdeményezésére sorra kerülő 
diagnosztikai és kompetencia méréseket 
fontosnak tartjuk  az egyéni fejlesztés útján. 

Az oktatásirányítás, és a fenntartó, valamint az 
iskola saját kezdeményezésére sorra kerülő 
diagnosztikai és kompetencia méréseket 
fontosnak tartjuk.  

 
2009-es dokumentum Módosítás 

Ennek érdekében a nem szakrendszerű oktatás 
keretében, valamint a többi tanóra 
kompetenciafejlesztő szakaszában a mérési 
eredményeknek megfelelően az egyéni 
teljesítményekhez igazodva, differenciált oktatás 
keretében valósítjuk meg a fejlesztést, 
felzárkóztatást. 

Ennek érdekében a mérési eredményeknek 
megfelelően az egyéni teljesítményekhez 
igazodva, differenciált oktatás keretében 
valósítjuk meg a fejlesztést, felzárkóztatást. 

 
2009-es dokumentum Módosítás 



 

A 2008/09-es tanévtől kezdődően  alkalmazzuk  
a kompetenciaalapú oktatást matematikai, 
szövegértési és szociális kompetencia 
területeken. 
 
1. évfolyamon a szociális és szövegértési 
kompetencia, 5. évfolyamon a szociális, a 
szövegértési és matematikai kompetencia alapú 
programcsomagok alkalmazását kezdjük meg 
(forrás: www.sulinovadatbank.hu)  
(Első évben néhány modul adaptálását próbáltuk 
meg a napközis és egyéb szabadidős 
tevékenységek, az osztályfőnöki, anyanyelvi és 
matematikai, természetismereti és honismereti 
órák során. 2009/2010 tanévtől felmenő 
rendszerben folytatjuk a programcsomag 
elemeinek kipróbálását. Kiemelt terület a nem 
szakrendszerű oktatás.)  
 
Bevezetjük a kooperatív technikák alkalmazását 
az órákon 2008/2009-es tanévtől felmenő 
rendszerben. 2009/2010-től az éves összes 
óraszám 20%-ában tartunk kooperatív órákat a 
választott tantárgyakból.  Rendszeresen 
szervezünk bemutató órákat, amelyeket 
megbeszélés követ. 

A 2010-2011. tanévtől bevezettük a KIP 
(Komplex Instrukciós Program) módszert, amit a 
tanórák 20%-ban alkalmazunk. A módszer 
egyaránt alkalmas a gyengébb képességű tanulók 
felzárkóztatására és a tehetséges tanulók 
képességeinek fejlesztésére. Cél a tanulók 
magasabb szintű gondolkodásának előmozdítása 
egy alapvető kérdés köré szervezett 
csoportmunka során. 
A feladatok megoldása különböző képességek 
alkalmazását teszi szükségessé, így az eltérő 
szociális háttérrel, tudással rendelkező 
gyerekeknek alkalma nyílik a feladatok sikeres 
végrehajtására, a csoportmunka megoldására. 
A 2011- 2012. tanévtől első évfolyamtól felmenő 
rendszerben angol nyelvi előnyprogramot 
indítunk. A tanulók első osztályban heti 3, 
második osztálytól heti 5 órában tanulnak angol 
nyelvet. A nyelvoktatás tanórai és szakköri 
keretekben történik. 
A 2012 - 2013. tanévtől első osztálytól 
logopédiai osztályt indítunk. Az osztály első és 
második évfolyamon működik. Második 
évfolyam után az integrálható tanulók oktatása 
lehetőség szerint a többi osztályban, a nem 
integrálható tanulóké a Beszédvizsgáló Országos 
Szakértői Bizottság által kijelölt intézményben 
történik.  

 
2009-es dokumentum Módosítás 

Tantárgyi helyi tanterveink az OKM 
kerettantervi ajánlásának megfelelőek. 
(17/2004. (V. 20.) OM rendelet hatályos 
változata), részletes adaptálása folyamatban 
van. 

 

 
2. Tantárgyi struktúra és óraterv című fejezetben 

 
2009-es dokumentum Módosítás 

Tantárgyi struktúra és óraterv (heti óraszámok a 
nem szakrendszerű oktatás nélkül) 

Tantárgyi struktúra és óraterv 

 
2009-es dokumentum Módosítás 

A tantárgyak heti óraszáma: általános tantervű  
osztály 1-4. évfolyam 

A tantárgyak heti óraszáma: általános tantervű és 
logopédiai osztály 1-4. évfolyam 

 
2009-es dokumentum Módosítás 

 Bekerült „A tantárgyak heti óraszáma: angol 
tantervű osztály 1-4. évfolyam” táblázat 

 
2009-es dokumentum Módosítás 

 Bekerült „A tantárgyak heti óraszáma - 
informatika profilú osztály 1-4. évfolyam” 
táblázat 

2009-es dokumentum Módosítás 
A tantárgyak heti óraszáma – általános tantervű  
osztály 5-8. évfolyam 

A tantárgyak heti óraszáma – általános tantervű  
osztály 5-8. évfolyam 



 

Gondolkod(ó)ra ( nem szakrendszerű ) sor 
 

Gondolkod(ó)ra ( nem szakrendszerű ) sor 
kimard 

 
2009-es dokumentum Módosítás 

 Bekerült „A tantárgyak heti óraszáma –angol 
tantervű osztály 5-8. évfolyam” táblázat 

 
2009-es dokumentum Módosítás 

 Bekerült „A tantárgyak heti óraszám - 
informatika profilú osztály 5-8. évfolyam” 
táblázat 

 
2009-es dokumentum Módosítás 

 Bekerült „A tantárgyak heti óraszáma - 
testnevelés profilú osztály 5-8. évfolyam” 
táblázat 

 
2009-es dokumentum Módosítás 

„A tantárgyak heti óraszáma – kézműves 
profilú osztály 1-4 évfolyam 

kimarad 

 
2009-es dokumentum Módosítás 

„A tantárgyak heti óraszáma – kézműves 
profilú osztály 5-8 évfolyam 

kimarad 

 
3. A nem szakrendszerű oktatás aránya az alapozó szakaszban (5 -6. évfolyam) című 

fejezetben 
 

2009-es dokumentum Módosítás 
A nem szakrendszerű oktatás aránya az alapozó 
szakaszban  (5 -6. évfolyam) fejezet 
 

a teljes fejezet kimarad 

 
5. A magasabb évfolyamra lépés feltételei című fejezetben 

 
2009-es dokumentum Módosítás 

Ha a tanuló a 4-8. tanév végén egy, vagy két 
tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot a 
következő tanévet megelőző augusztus 
hónapban javítóvizsgát tehet. Amennyiben a 
tanuló három tantárgyból szerez a tanév végén 
elégtelen osztályzatot, a nevelőtestület 
különösen indokolt esetben határozatával 
engedélyezheti a javítóvizsgák letételének 
lehetőségét. 

a teljes fejezet kimarad Ha a tanuló a 4-8. tanév 
végén valamely tantárgyból, vagy tantárgyakból  
elégtelen osztályzatot szerez, a következő tanévet 
megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát 
tehet.  

 
2009-es dokumentum Módosítás 

Ha a tanuló a 4-8. évfolyamon a tanév végén 
háromnál több tárgyból szerez elégtelen 
osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles. 

 

 
2009-es dokumentum Módosítás 

Ha a tanuló a 4-8. évfolyamon a tanév végén 
háromnál több tárgyból szerez elégtelen 

 



 

osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles. 

 
7. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei, formái, a 

tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, a tanuló 
teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formája című 

fejezetben 
 

2009-es dokumentum Módosítás 
Az első évfolyamon minden tantárgy esetében 
negyedévente szöveges értékelést alkalmazunk. 
A második évfolyamon a negyedévi, félévi és 
háromnegyedévi értékelés szövegesen történik, 
év végén érdemjeggyel minősítünk. ( A köztes 
időszakban érdemjegy is adható). 

 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az 
egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 
esetében a következők szerint történik:  
Az első évfolyamban csak szöveges értékelést 
alkalmazunk.  
Második évfolyamon az első három negyedév 
végén szövegesen, évvégén jegyekkel 
minősítünk.  
Harmadiktól nyolcadik osztályig minden tantárgy 
esetében első és harmadik negyedév végén 
szöveges értékelést alkalmazunk. (A köztes 
időszakban érdemjegy is adható) 

 
2009-es dokumentum Módosítás 

A negyedik - nyolcadik évfolyamon a tanulók 
teljesítményét, előmenetelét év közben minden 
tantárgyból érdemjegyekkel is minősítjük. 

A második - nyolcadik évfolyamon a tanulók 
teljesítményét, előmenetelét év közben minden 
tantárgyból érdemjegyekkel is minősítjük. 

 
2009-es dokumentum Módosítás 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az 
adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az 
tájékozató füzeten keresztül. A tájékoztató füzet 
bejegyzéseit az osztályfőnök kéthavonta 
ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek 
beírását pótolja. 

 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az 
adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az 
tájékozató füzeten és az elektronikus naplón 
keresztül. A tájékoztató füzet bejegyzéseit az 
osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az esetlegesen 
elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

 
 

2009-es dokumentum Módosítás 
Negyedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar 
irodalom, idegen nyelv, matematika, informatika, 
környezetismeret, ének-zene, rajz és vizuális 
kultúra, technika, testnevelés, külalak 
(kézművesség) 

Negyedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar 
irodalom, idegen nyelv, matematika, informatika, 
környezetismeret, ének-zene, rajz és vizuális 
kultúra, technika, testnevelés, külalak 
 

 
 
 
 

8. Az iskolai írásbeli beszámoltatás formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának 
értékelésében betöltött szerepe, súlya 

 
2009-es dokumentum Módosítás 

5. évfolyamon: maximum két oldal terjedelmű, 
kézzel írt önálló munka a tanárok által 
meghatározott témákból. Javasolt tantárgyak: 
történelem, biológia és egészségtan, magyar 
irodalom. 

5. évfolyamon: maximum két oldal terjedelmű, 
kézzel írt önálló munka a tanárok által 
meghatározott témákból. Javasolt tantárgyak: 
történelem, magyar irodalom, természetismeret. 
 

 



 

2009-es dokumentum Módosítás 
6. évfolyamon: maximum három oldal 
terjedelmű, kézzel írt, vagy számítógépen 
szerkesztett önálló munka a tanárok által 
meghatározott témákból. Javasolt tantárgyak: 
történelem, biológia és egészségtan, földrajz. 
 

6. évfolyamon: maximum három oldal 
terjedelmű, kézzel írt, vagy számítógépen 
szerkesztett önálló munka a tanárok által 
meghatározott témákból. Javasolt tantárgyak: 
történelem, természetismeret. 

 
2009-es dokumentum Módosítás 

Nem íratunk témazáró dolgozatot azzal a 
tanulóval, aki a dolgozatírás előtt annyit 
hiányzott, hogy nem tudhatott a dolgozatírás 
időpontjáról, vagy legalább két hétig beteg volt. 
Ő egy közösen egyeztetett időpontban írja meg a 
dolgozatot, ugyanazt, mint a társai. 
 

A szakértői bizottság, vagy a nevelési tanácsadó 
szakvéleményével rendelkező tanulóknál a 
bizottság, vagy a tanácsadó mentesítési javaslatot 
tehet bizonyos tantárgyak jeggyel történő 
értékelése, és minősítése alól. Ezeket a tanulókat 
szülői kérésre mentesítjük az adott tantárgy vagy 
tantárgyak értékelése alól. Nem íratunk témazáró 
dolgozatot azzal a tanulóval, aki a dolgozatírás 
előtt annyit hiányzott, hogy nem tudhatott a 
dolgozatírás időpontjáról, vagy legalább két hétig 
hiányzott. Ő egy közösen egyeztetett időpontban 
írja meg a dolgozatot, ugyanazt, mint a társai. 

 
2009-es dokumentum Módosítás 

Nem osztályozhatjuk azokat a tanulókat, akiket 
az írásbeli értékelés alól mentesített a nevelési 
tanácsadó szakvéleménye (dyslexia, dysgráfia, 
dyscalculia). Őket szóbeli feleletük alapján 
értékeljük egyénileg, közösen egyeztetett 
időpontban. A szóbeli felelet az írásbeli 
feladatokat tartalmazza, csak szóban válaszol rá a 
tanuló, így tudjuk megőrizni az értékelés 
objektivitását. 

kimarad, mert a mellékletben az SNI tanterv 
tartalmazza 

 
2009-es dokumentum Módosítás 

Nem osztályozhatjuk a külső méréseket, mint pl. 
az Országos Kompetenciamérés, vagy a tantárgyi 
méréseket, melyekre jelentkezhetnek az iskolák. 
A külső mérések %-ban kifejezett 
teljesítményéről a szülőket tájékoztatjuk.  

Nem osztályozhatjuk a diagnosztizáló és 
kompetencia méréseket. A külső mérések %-ban 
kifejezett teljesítményéről a szülőket 
tájékoztatjuk. 

 
 
 
9. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai című fejezetben 
 

2009-es dokumentum Módosítás 
alsó tagozaton pénteken, vagy szünet előtt otthon 
készítsék el a tanulók a házi feladatot, helyette e 
napokon szervezett programokon vesznek részt. 

 

 
2009-es dokumentum Módosítás 

A tanulási időt alsóban 15-tól 16-ig (házi feladat 
mennyiségétől, évfolyamtól függően), felsőben 
14.00 – 15.30-ig. szervezzük. Tanulási időben a 
tanulókat csak kivételes esetben lehet elvinni a 
napköziből.   
Az első és második évfolyamon iskolaotthonos és 

Tanulási időben a tanulókat csak kivételes 
esetben lehet elvinni.   
Az alsós évfolyamon iskolaotthonos és napközis 
tanulásszervezési formát valósítunk meg. Az 
iskolaotthonos osztályok saját időbeosztásuk 
szerint szervezik napirendjüket. 



 

napközis tanulásszervezési formát valósítunk 
meg. Az iskolaotthonos osztályok saját 
időbeosztásuk szerint szervezik napirendjüket. 

 

 
11. Mindennapi testedzés céljait szolgáló foglakozások, az iskolai sportkör foglakozásai 

című fejezetben 
 

2009-es dokumentum Módosítás 
Az 1-4. évfolyamon: 

− testnevelés órák  
− játékos, egészségfejlesztő testmozgás 
− az iskolai sportkör különféle 

sportágakban szervezett foglalkozásai 
 

Az 1-4. évfolyamon: 
− testnevelés órák  
− játékos, egészségfejlesztő testmozgás 
− az iskolai sportkör különféle 

sportágakban szervezett foglalkozásai 
− reggeli úszás  
− korcsolya heti 1 alkalommal az 1. 

évfolyamon 
− külső szervezetek által szervezett 

sportkörök 
− pályázatok útján nyert lehetőségek 

 
 

2009-es dokumentum Módosítás 
Az 5-8. évfolyamon: 

− testnevelés órák 
− az iskolai sportkör különféle 

sportágakban szervezett foglalkozásai 
− a hét minden napján szervezett 

tömegsport foglalkozások, melyek 
tevékenységébe a tanulók akár 1-1 
alkalommal is bekapcsolódhatnak. 
 

Az 5-8. évfolyamon: 
− testnevelés órák 
− az iskolai sportkör különféle 

sportágakban szervezett foglalkozásai 
− a hét minden napján szervezett 

tömegsport foglalkozások, melyek 
tevékenységébe a tanulók akár 1-1 
alkalommal is bekapcsolódhatnak. 

− reggeli úszás  
− külső szervezetek által szervezett 

sportkörök 
− pályázatok útján nyert lehetőségek 

 
 

12. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő és oktató munkát segítő 
eszközök és felszerelések jegyzéke című fejezetben 

 
2009-es dokumentum Módosítás 

Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő 
szemléltetés, valamint a tanulók 
tevékenykedtetését az osztálytermekben és a 
szaktantermekben az alábbi alapfelszerelések és 
eszközök szolgálják /tantermenként egy-egy/ 
írásvetítő, diavetítő, fali vetítővászon, televízió, 
videó és DVD lejátszó, kazettás magnó, CD 
lejátszó. Ideális esetben műveltségterületenként 
rendelkezésre áll laptop, projektor. 

Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő 
szemléltetés, valamint a tanulók 
tevékenykedtetését az osztálytermekben és a 
szaktantermekben mozgatható IT eszközök 
biztosítják.  Médiatermünkben laptop, projektor 
és digitális tábla áll rendelkezésre. 

 
2009-es dokumentum Módosítás 

A pedagógiai program végrehajtásához 
szükséges nevelő és oktató munkát segítő 
eszközök és felszerelések jegyzéke 
Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő 
szemléltetés, valamint a tanulók 

 



 

tevékenykedtetését az osztálytermekben és a 
szaktantermekben az alábbi alapfelszerelések és 
eszközök szolgálják. /tantermenként egy-egy/ 
írásvetítő, diavetítő, fali vetítővászon, televízió, 
videó felvevő és lejátszó, kazettás magnó + CD 
lejátszó, DVD felvevő + lejátszó. 
 

2009-es dokumentum Módosítás 
Történelem tantárgy tanításához szükséges 
eszközök: 

- Videóhoz működtethető TV 

Történelem tantárgy tanításához szükséges 
eszközök: 

- TV 
 

2009-es dokumentum Módosítás 
A kézműves tantárgy anyag és 
eszközszükséglete: 

kimarad 

 
2009-es dokumentum Módosítás 

A kézműves tantárgy anyag és 
eszközszükséglete: 

kimarad 

 
 
 

 

       ……………………………………….. 

         Török Alfréd 

Budapest, 2012. március 30. 
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1. Bemutatkozunk 
 

1.1 Intézményünk küldetésnyilatkozata 
 
Célunk olyan iskolai légkör kialakítása, melyben mindenki bátran megmutathatja értékeit, 
ahol az őszinte kritika, a reális értékelés, a humánum a kapcsolatok alapja. Diákjaink és 
szüleik érezzék magukénak a Molnár Ferenc Általános Iskolát. Korszerű, alapos, 
alkalmazható és továbbépíthető tudást nyújtsunk diákjaink számára. Felkészítjük őket a 
középiskolai tanulmányokra, folyamatosan követve a társadalmi változásokat, igényeket. 
 

1.2.  Az intézmény rövid bemutatása 
 
A Molnár Ferenc Általános Iskola a IX. kerületben a középső Ferencváros forgalmas, 
központi helyén fekszik, a Mester u. 19. szám alatt. 1902-ben épült, nagyon jó adottságokkal 
rendelkezik: tágas folyosók, nagy és világos tantermek, három tornaterem, egy belső udvar, 
külső, műanyag borítású sportudvar, uszoda és a felette kialakított röplabdapálya biztosítja 
tanulóink számára a lehetőséget a tanuláshoz, sportoláshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 
Iskolai könyvtár, informatika és interaktív tanterem, segíti a korszerű oktatást. 
 Iskolánk 8 évfolyamos általános iskola. A képzésben a tanköteles korosztályhoz tartozó 
gyerekek vehetnek részt. 
A Molnár Ferenc Általános Iskola az általános iskolákkal szemben támasztott korszerű 
elvárásoknak kíván megfelelni: miután iskolánk alapozó jellegű, ezért megismertetjük és 
elsajátíttatjuk a tanulóinkkal az alapvető ismereteket műveltségi területek szerint.  
Iskolánk integráltan neveli és fejleszti az Alapító okiratban meghatározott sajátos nevelési 
igényű tanulókat. (mozgássérült, autista, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók organikus 
okra visszavezethető és vissza nem vezethető valamint a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd) 
Közösségünk a 2007-ben elfogadott Intézményi Minőségirányítási Program alapján működik. 
A nyári szünetben napközis tábor, úszótábor és ovis tábor szervezésével teremtünk 
lehetőséget a gyerekek színvonalas szünidei időtöltéséhez. 
Kerületünk egyik legkorszerűbb iskolai könyvtárát mondhatjuk magunkénak, több ezer 
kötetes könyvállományával. 
Gazdag könyv, folyóirat, és audiovizuális eszköztára, az egyéni használaton kívül, csoportos 
foglalkozásokra is kitűnő lehetőséget biztosít. A munkát segítik az internet eléréssel 
rendelkező számítógépek, és a könyvtárban található interaktív tábla is. 
Jól felszerelt számítástechnika termünk van. Az informatika-oktatás az informatika profilú 
osztályok számára már első osztályban elkezdődik. 1-4. osztályban heti l órában, 5-6. 
osztályban heti 1,5 órában, 7. osztálytól heti 2 órában tanulnak informatikát diákjaink. 
Célunk: tanulóink felkészítése alapfokú számítógép felhasználói készségek alkalmazására a 
hétköznapi életben. (Word, Excel, Power Point, Internet) A nem informatika profilú 
osztályokban  4. osztálytól órarend szerint heti 1 órában tanulnak informatikát, a 2-3. 
évfolyamon az érdeklődők szakkörökön sajátíthatják el az informatikai alapismereteket.  
Iskolánkban angol nyelven folyik az idegen nyelv oktatása. Az angol nyelvi előnyprogramos 
osztály 1. osztálytól heti három, 2. osztálytól heti öt órában tanul angol nyelvet. A többi  
 
 



 

osztályban 4. osztálytól kezdődik a nyelvtanítás heti 2 órában. Amennyiben a szülők igénylik, 
1. osztálytól heti 2 órában szakköri szervezésben tanulhatnak nyelvet diákjaink. 
Iskolánk a bevezető és a kezdő szakaszban évfolyamonként egy iskolaotthonos osztályt indít, 
a párhuzamos osztályok napközi otthonos formában működnek. 
 

1.3.  Iskolánk profilja 
magasabb óraszámú oktatás 1-8. osztályig: 

− informatika  
− testnevelés  
− angol nyelv 

 
Testnevelés óra keretén belül kerületi szervezésben úszásoktatás folyik 1-4. osztályig, Első 
osztályosaink heti egy órában korcsolyaoktatáson vesznek részt. A tanórán kívüli 
tevékenységek gazdag tárházát kínáljuk: többek között néptánc, kézművesség, 
gyógytestnevelés, gyógyúszás, sportkörök, erdei iskola, nyári üdülőtábor, nyári napközis 
tábor sítáborozás. Az Ádám Jenő Zeneiskola egyes tanszakai iskolánkban tartják 
foglakozásukat.  
 

1.4.  Büszkeségeink 
Tehetséges tanulóink és pedagógusaink munkái évek óta kiállításra kerülnek kerületi, 
fővárosi és országos tárlatokon. Évente több díjnyertes alkotás készül. 
Eredményesen szerepelünk a kerületi, fővárosi, országos szintű versenyeken. 
Hagyományos (évenkénti) alapítványi napunkon tanulóink színvonalas műsort adnak. 
Végzős tanulóink 100%-ban tanulnak tovább középiskolai intézményekben. 

 

1.5.  Személyi feltételek 
Iskolánkban a szakos ellátottság 100 % - os.  
A pedagógiai munkát segítő szakemberek: gyermekvédelmi felelős, könyvtáros, fejlesztő 
pedagógusok, úszást oktató tanárok, iskolapszichológus, logopédus.  
A gyermekek egészségügyi ellátását a gyógytestnevelő, az iskolaorvos, védőnő és iskola-
fogorvos biztosítja. 
 

1.6.  A pedagógiai program tárgyi-dologi feltételei  
Az épületben 20 tanterem + 11 szaktanterem található. 
Osztályaink számára saját osztályterem biztosított. 
 

Szaktantermeink: Szertáraink: Speciális szolgáltatást 
biztosító helyiségek: 

technika műhely 
1 számítástechnika terem 

alsós taneszközök szertára 
rajz 

sportudvar 
uszoda 

1 fizika - kémia előadó fizika - kémia szertár röplabdapálya 
1 német nyelvi terem testnevelés szertár 2 képességfejlesztő terem 
3 tornaterem technika szertár könyvtár 
1 rajzterem  gyógytestnevelés  logopédiai szoba 
   



 

tankonyha 
  iskolai büfé 
  ebédlő 
  iskolaorvosi rendelő 
  iskolafogászati rendelő 
   
   
 

1.7 . Szülői háttér 
A szülőkkel való együttműködésünket a kiegyensúlyozottság és a nyitottság jellemzi. 
Iskolánk tanulói eltérő szociokultúrális hátérrel rendelkeznek, ezért nagy szükség van arra, 
hogy az értékeket közelítsük egymáshoz. A nevelőtestülettel együttműködik és az iskolai élet 
szervezésében aktívan részt vállalnak a szülői munkaközösségek, és az általuk delegált 7 fős 
Szülői Tanács. 
Közös célunk: Minden szülő számára legyen érték az alkalmazható tudás, és ennek 
megszerzésében támogassa gyermekét. Az iskolának legyen partnere abban, hogy a 
társadalmi normáknak megfelelő értékeket közvetítsük a felnövekvő generáció számára.  



 

 

2. Nevelési program 
 
”Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyerek számára boldog gyermekkort és a 
képességek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyerekek fejlődésének 
törvényszerűségeit, az egyes gyerekek különböző adottságait, természetes igényeit, és ehhez 
igazítjuk pedagógiai magtartásunkat.” 
/Maria Montessori/ 
 
 

2.1. Az iskola nevelési-oktatási céljai, feladatai,  eszközei, eljárásai 
 
 A pedagógiai program célkitűzéseinek megvalósításához a következő általános 
pedagógiai alapelveket érvényesítjük: 

− gyermekközpontúság 
− nyitottság 
− demokratizmus 
− esélyegyenlőség 
− személyiség-központúság 
− a nevelés és oktatás komplexitása 
− humánum, az egyén és közösség 

tisztelete 
− szorgalom, tudás, munka tisztelete 
− a tanulók tevékenységének 

szervezése 

− a tanulók önállósága (egyéni 
tanulás módszereinek elsajátítása) 

− a tanulók motiválása 
− a tanulás korszerű értelmezése 
− korszerű pedagógiai technológia 

alkalmazása 
− folyamatos ellenőrzés, értékelés 

megvalósulása 
− differenciált képességfejlesztés 
− kompetencia alapú oktatás 
− kooperativitás

 
 Fejlesztendő kulcskompetenciák:

− anyanyelvi kommunikáció 
− idegen nyelvi kommunikáció 
− matematikai kompetencia 
− természettudományi kompetencia 
− digitális kompetencia 
− hatékony, önálló tanulás 

kompetenciája 

− szociális- és állampolgári 
kompetencia 

− kezdeményezőképesség és 
vállalkozói kompetencia 

− esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség

 Kiemelt fejlesztési feladatok: 
− énkép és önismeret 
− hon-és népismeret 
− európai azonosságtudat 
− multikulturális nevelés 
− aktív állampolgárságra, 

demokráciára nevelés,  

− a nemzeti összetartozás érzésének 
kialakítása 

− gazdasági nevelés 
− környezettudatosságra nevelés 
− a tanulás tanítása 
− testi és lelki egészség 
− felkészülés a felnőtt lét szerepeire

 
A fenti feladatok elvégzése érdekében a tanulás szervezésében, valamint a tananyag 
kiválasztásában és feldolgozásában módszerként alkalmazzuk a differenciálást, KIP 



 

(Komplex Instrukciós Pedagógia), egyéni foglalkoztatást, tehetséggondozást, tekintettel a 
tanulók eltérő fejlődési ütemére és képességeire. 
 
 
Tehetséges tanulóink fejlesztését szakkörök, tanulmányi és sportversenyek, pályázatok, 
egyéni foglalkozások szolgálják. 
 

2.2.  Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladata ink 
 
Célunk olyan iskolai légkör kialakítása, melyben mindenki bátran megmutathatja értékeit, 
ahol az őszinte kritika, a reális értékelés, a humánum a kapcsolatok alapja.  
Munkánkat olyan tevékenységek alapján szervezzük, amelyek az egész nevelési folyamatban 
a személyiségfejlesztést szolgálják.  
A személyiségfejlesztés csak akkor lehet eredményes, ha a tanítási-tanulási folyamat 

− teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, a 
generációk közötti párbeszédnek 

− fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, edzi akaratukat 
− hozzájárul életmódjuk, szokásaik formálásához 
− kellőképpen motivál 
− fejleszti a konfliktuskezelő és problémamegoldó képességet 
− fejleszti  a kommunikációs készségeket 
− logikus gondolkodásra sarkall 
− megtanít a különböző státuszokból eredő feladatok elvégzésére. 

 
 Célunk az érett személyiség megalapozása. Ennek ismérvei: 
 

− képes önállóan megoldani problémáit (azaz nem támaszkodik mások segítségére, nem 
menekül a problémás helyzetekből) 

− kialakult szokásokkal rendelkezik, melyek fizikai és szociális helyzetekben 
eredményes alkalmazkodást biztosítanak számára 

− képes önmaga és a közösség elvárásai között harmóniát teremteni 
− változatos viselkedésmintákkal rendelkezik és ezek személyiségében összhangban 

vannak 
− széleskörű az érdeklődése és változatos tevékenységeket végez 
− helyes a realitásérzéke 
− lelkiismeretes 
− elfogadja önmagát 
− szociális kapcsolatait felelősen választja meg 
− örömét leli a produktivitásban 
− jó viszonyban van az emberekkel, természettel 
− elfogadja a közösség normáit, önkontrollja reális 
− rendelkezik konfliktuskezelési technikákkal, nem agresszív 
− képes spontaneitásra 
− szociálisan érzékeny 



 

A nevelési folyamat színterei: 
 

− tanítási órák, osztályfőnöki órák 
− DÖK rendezvények, programok 
− erdei iskola, táborok, kirándulások 
− napközis foglalkozások 
− szakkörök. 
− iskolai ünnepélyek, megemlékezések 
− országos és helyi jeles napok 
− beszélgető körök, személyiségfejlesztő foglalkozások 

 
 Az értékek, hagyományok tisztelete, megbecsülése:  
 
Diákjaink személyiségének alakításában nagy jelentősége van a színvonalas, élményt nyújtó 
iskolai rendezvényeknek, megemlékezéseknek, ünnepélyeknek.  

− tanévnyitó ünnepély, az elsősök köszöntése 
− október 6. – megemlékezés az aradi vértanukról 
− október 23. –emlékezés az 1956-os forradalomra 
− november 11. Márton napi vigasságok 
− december 6. - Mikulás ünnepély – testvérosztályok megajándékozása 
− december utolsó tanítási napja a karácsonyi ünnep jegyében 
− január 22. – a Magyar Kultúra Napja 
− február – farsang 
− március 15. – ünnepély az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére 
− március 22. a Víz világnapja 
− Alapítványi Nap – osztályok, csoportok bemutatkozása 
− A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: húsvéti készülődés 
− április 11. – Költészet Napja 
− április 22. – Föld Napja 
− ballagás 
− tanévzáró ünnepély 
− Molnár Ferenc projekt  

 
A személyiségfejlesztés főbb területei: 
 
A műveltséggel, a munkával kapcsolatos értékek: 

− önmaguk és környezetük megismerésének igénye és az ezzel kapcsolatos motívumok 
kialakítása (tudásvágy, önkifejezési igény, kötelességtudat, lelkiismeret, 
értékteremtés) 

− törekvés a szorgalmas és eredményes tanulásra, a rendszerességre és az esztétikus 
munkára 

− 4-8. osztályosok vizsgái 
− törekvés az intellektuális képességek, a kreativitás fejlesztésére, és az önálló tanulás 

képességeinek, az önképzés igényének kialakítására 
 
 
 
  



 

 
A hazával, a nemzettel kapcsolatos értékek (állampolgári kompetencia): 
 

− a szülőföld, a haza megismerése, szeretete, a nemzeti kultúra megbecsülése 
− az egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet kialakítása 
− más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk tiszteletben tartása 
− törekvés az európai kulturális örökség megismerésére, befogadására 
− közügyekben való aktív részvétel gyakorlása - diákönkormányzati munka 
− a nemzeti összetartozás jelentősége 

 
Gazdasági nevelés: 
 
Figyelmet fordítunk a gazdálkodás- és pénzügyekkel kapcsolatos képességek fejlesztésére, 
hogy felnőtt korukban ésszerű gazdasági döntéseket tudjanak hozni, eligazodjanak a 
fogyasztási javak, szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között. 
 
Az élet értékei: 
 

− az élet tisztelete és védelme 
− a természeti környezet megóvása, az élő és élettelen környezet megismerése, a 

természet szépsége iránti fogékonyság, illetve az erre vonatkozó magatartás 
formálása 

− az egészséges és kulturált életmód kialakítása 
− az önálló tisztálkodási, testápolási, öltözködési stb. igény fejlesztése 
− az egészségvédő magatartás kialakítása 
− mentális és lelki egészség fontossága, védelme 

 
 
A társas kapcsolatokra vonatkozó értékek (szociális kompetencia): 
 

− a család tisztelete, a szülők és nagyszülők megbecsülése 
− a tartalmas emberi kapcsolatok iránti igény kialakítása 
− a szociális értékrend kialakítására vonatkozó igény megteremtése 
− szociális készségek (empátia, tolerancia, konfliktuskezelés) tanítása, fejlesztése 
− a felnőttekkel szembeni tisztelettudó magatartás elsajátítása 
− a másik ember autonómiájának tisztelete 
− a kapcsolattartásban megbízhatóság, igazságosság, szolidaritás igényének kialakítása 
− kulturáltság a magatartásban és a kommunikációban, udvariasság, figyelmesség 
− a mindennapi kapcsolatokban figyelem, önfegyelem kialakítása 
− a másság elfogadása és tisztelete 

 
Sikerkritériumok: 
 
Személyiségfejlesztő munkánk sikeresnek mondható, ha tanulóink  

− igényessé válnak önmagukkal szemben / viselkedés, öltözködés, stb./ 
− képesek lesznek reális célokat kitűzni maguk elé 
− tudatossá válik bennük, mit tehetnek céljaik elérése érdekében 
− törekednek az eredményes tanulásra 
− képesek együttműködni tanáraikkal, társaikkal  



 

 
− igényesek jó kapcsolatok kialakítására 
− udvariasan viselkednek felnőttekkel, társaikkal szemben 
− kialakul helyes önismeretük  
− elfogadják a másik ember személyiségét, másságát 

2.3.  Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: (szociális 
kompetencia) 
 
E feladatok nem választhatók el a személyiségfejlesztéstől. 
Gyermekeink személyiségfejlődésének alapvetően meghatározó színtere a család és emellett 
az iskola, az iskola tevékenységrendszere, különböző közösségei, a közösségi élet 
szervezettsége, tartalma, igényessége, egységes követelményrendszere. 
Iskolánk közösségi rendszerének egésze legyen pozitív minta tanulóink számára az egyén és 
társadalom közötti kapcsolatok kialakítására, megteremtésére, az együttműködési formák 
megismerésére, elsajátítására. 
Célunk, hogy tanulóink harmonikus személyiségű, jó kapcsolatteremtő készséggel 
rendelkező, kreatív, toleráns felnőtté váljanak. Megtalálják helyüket a jelenlegi piacközpontú 
társadalomban. (kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia) 
Tanítványaink legyenek nyitottak a társadalomban jelen lévő kultúrák, életmódok, szokások, 
vallások iránt, becsüljék ezeket. Ismerjék meg és őrizzék nemzeti hagyományainkat. 
 
A közösségfejlesztés kiemelt területei: 
 

− képességfejlesztés a társadalmi léthez 
− konfliktustűrő-kezelő képesség 
− akaraterő, önérvényesítő képesség 
− kompromisszumkészség, személyes előítéletek leküzdése 
− szolidaritási képesség, empátiakészség, 
− együttműködési képesség, 
− problémamegoldás képessége 
− kommunikációs képesség kialakítása, következetes formálása 
− emberi jogok teljes körű tisztelete 

 
 A célok elérésére a közösség nevelő erejét használjuk. 
 
Segítjük tanulóinkat, hogy mielőbb beilleszkedjenek az osztály- és iskolai közösségbe. 
Törekszünk a ”klikkesedés” elkerülésére. 
2. osztálytól minden tanév elején szociometriai mérést végzünk az aktuális állapot feltárása 
érdekében. 
Célunk az agresszív megnyilvánulások visszaszorítása, a kultúrált beszédstílus elsajátítása, 
kommunikációs készség kialakítása, fejlesztése, a hatékony konfliktuskezelő technikák 
elsajátítása. 
 Elvárásaink: 

− tudjanak párban, csoportokban kisebb, nagyobb közösségben tanulni, dolgozni, 
játszani elfogadva a csoporttagok véleményét, a csoport szokásrendszerét, tudjanak 
közösen csoportszabályokat kialakítani 

− tudjanak érvelni, érvényt szerezni saját véleményüknek, szándékukat kulturáltan 
tudják érvényesíteni 



 

 
− képesek legyenek reálisan értékelni elért sikereiket 
− tanulják meg elviselni az őket ért kudarcokat 
− legyenek képesek elfogadni a jogos bírálatot, és tanulni belőle 

 
A személyiség- és a közösségfejlesztést kiemelten szolgáló tevékenységi formák: 
 

− tanítási – tanulási folyamat során, a tanítási órákon és azon kívül (szakkör, táborozás, 
kirándulás, versenyek) a tanulók motiválása, aktivizálása, differenciált, páros, 
csoportos foglalkoztatásuk, felzárkóztatásuk, tehetséggondozásuk 

− a kooperatív tanulási módszerek alkalmazása az órák 20%-ában, illetve minden 5. 
tanítási órában. Elsősorban „nem versenyeztető” módszerek használata a 
csoportmunkák szervezésénél, tervezésénél, megvalósításánál 

− napközis időben tanulópárok, tanulócsoportok kialakítása, egymás segítésére 
− rendszeres csoportközi programok szervezése a napköziben 
− diákönkormányzat működése 

 

2.4. A Diákönkormányzat m űködése, feladatai az iskolai élet 
szervezésében 
 
Az iskolai közösség fejlesztésének nélkülözhetetlen eleme a Diákönkormányzat. 
Fontos szerepe van a demokrácia tanulásában. A szólásjog, a kulturált vita, a 
véleménynyilvánítás egyik legfontosabb színtere a diákok számára. 
A Diákönkormányzatot segítő pedagógus vezetésével megtanítjuk őket felelősen 
megszervezni önmaguk iskolai életét, felelősen nyilatkozni önmaguk és társaik nevében, 
felelősséget vállalni cselekedeteikért és szavaikért. Elvárásunk, hogy tudjanak vezetőt 
választani megfelelő szinten. 
A legmagasabb fórum az iskolában a tanulók részére a közügyek gyakorlására, az évenkénti 
diákközgyűlés. 
 
Sikerkritériumok: 
 
A tanulók: 

•  képesek kulturáltan megfogalmazni véleményüket 
• képesek megszervezni és lebonyolítani a szabadidős tevékenységeket  
• megtanulnak tevékenyen részt venni az iskolai diákélet alakításában 
• társaikat és a közösséget felelősen képviselik a különböző fórumokon 
• vezetőiket tudatosan választják meg  

 
 



 

 

2.5. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel össz efügg ő 
pedagógiai tevékenység, tanulási kudarcnak kitett t anulók 
felzárkóztatását segít ő program: 

 
Pedagógiai tevékenységünk középpontjában a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló, a 
személyiség sokoldalú kibontakoztatására törekvő gyermekközpontú nevelés áll. 
 
Célunk: 

− segíteni a tanulók képességeinek kibontakoztatását 
− csökkenteni a hátrányokat 
− olyan fejlettségi szintre hozni a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichikus funkciókat, 

hogy a tanuló az alapvető kultúrtechnikák elsajátítására a sérülésnek, az állapotnak 
megfelelő idő biztosítása mellett felkészült legyen.  

− az általános alapműveltség praktikus ismeretekre épülő alapjainak elsajátításának 
segítése szolgálja. 

− fogékonnyá, befogadóvá tenni a környezet, a közvetlen megtapasztalható természet 
és a társas kapcsolatok iránt. 

− tág teret adni az életkornak, a fejlettségnek megfelelő gyermekjátéknak és 
mozgásnak. 

− felkelteni  az érdeklődést a tanulás iránt. 
 

 
Feladataink:  
 

− olyan magatartásformák kialakítása, amelynek birtokában a tanuló képes önmaga 
irányítására, és a társadalom által képviselt értékek befogadására 

− reális énkép és önismeret kialakítása 
− a tanulók akaraterejének fejlesztése 
− az önművelés igényének kialakítása 
− a kölcsönös bizalom és tisztelet kialakítása 
− a munkafegyelem és együttműködési készség kialakítása a türelem, kitartás és 

figyelem fejlesztésével 
− a szorgalmas, tudásukkal, eredményeikkel kiemelkedő diákok pozitív példaként való 

bemutatása 
− a megfelelő iskolai szakemberek (pszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus, 

gyógytestnevelő) által adható segítség lehetőségének biztosítása (diszlexia, 
diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar, SNI) 

 
Kiemelt feladataink: 
 

− Felvesszük a kapcsolatot az óvodapedagógusokkal a tanulási és magatartási zavarok 
korai felismerésének érdekében. 

− Diagnosztizáló felmérések készítése, elemzése 
−  
−  



 

 
− Folyamatosan együttműködünk a családdal, a szülőkkel. Fontosnak tarjuk, hogy a 

szülők érezzék, a pedagógus a gyerek érdekében tevékenykedik, és felelősségünk is 
közös. 

− Erősítjük tanulóinkat a helyes magatartási és viselkedési normák elsajátításában, 
ösztönözzük őket a pozitív példák.követésére. 

− Fejlesztjük a tanítás - tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúságot, a 
problémamegoldó gondolkodást. A mindennapi élethez szükséges praktikus 
ismereteket nyújtunk. 

− A tanulási zavarok korrigálására a fejlesztőpedagógus és a gyermeket tanító tanítók, 
szaktanárok egyéni fejlesztési tervet készítenek a felmérések és a szakvélemények 
alapján, és éves munkájukat ez alapján szervezik és végzik. 

− Az óvoda és iskola közötti átmenet megkönnyítésére a pedagógusok óvodai 
programot szerveznek, mely az éves munkatervben is szerepel. Célunk, hogy az 
óvodás gyerekek megismerkedjenek iskolai életünkkel, szívesen jöjjenek iskolánkba, 
szüleik betekintést nyerjenek az oktatási-nevelési tevékenységrendszerünkbe, 
megismerjék az iskolánkban tanító pedagógusok munkáját. 

− A tanulók fejlesztésében fontos szerepet töltenek be a tanórán kívüli kulturális 
programok és a szakkörök  

Iskolánk ellátandó tevékenységéhez tartozik az ép intellektusú, sajátos nevelési igényű 
gyermekek integrált nevelése- oktatása. Hatékony fejlesztésük érdekében megfelelő 
képesítésű gyógypedagógusokat alkalmazunk. 
 
Az integrációval kapcsolatos céljaink: 
 

- Alkalmazkodunk az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez. 
- Tantestületünk együttműködik különböző segítő szakemberekkel, akik iránymutatásait, 
javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

 
Az integrációval kapcsolatos eljárások, feladatok: 
 

- A tananyag-feldolgozásnál figyelembe vesszük a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos 
nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. 
- Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készítünk, mely biztosítja az egyéni haladási 
ütemet.  
- A tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 
javaslatokat beépítjük az egyéni fejlesztési tervbe, ennek alapján választjuk meg a 
módszereket.  
- Alkalmazkodunk az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez. 
- Tantestületünk együttműködik különböző segítő szakemberekkel, akik iránymutatásait, 
javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

 
 
Sikerkritériumok az integráció területén: 
 
Az intergrált tanuló is 

− ismerje fel saját értékeit, legyen megfelelő önbizalma a feladatmegoldásokban és 
élethelyzetekben 

− vegye igénybe a felajánlott megsegítéseket, törekedjen a képességeinek megfelelő 
teljesítmény nyújtására 



 

 
− ismerje fel lehetőségeit és céljait ennek megfelelően tűzze ki. 

A hátrányok, a lemaradások, a szocializáció, a rendszeres tanulás, a szabadidő biztonságos, 
hasznos és szervezett eltöltése érdekében valamennyi jelentkező számára biztosítjuk a 
napközis, ill. tanulószobás ellátást, lehetőség szerint iskolaotthonos tanulásszervezési formát 
valósítunk meg.  
A délutáni könyvtári foglalkozások a napközis csoportok számára is lehetővé teszik az egyéni 
foglalkozást, az érdeklődés kielégítését, fenntartását, az önművelődés megfelelő elsajátítását.  
Különösen fontos szerepet töltenek be az érintett gyermekek fejlesztésében a tanórán kívüli 
kulturális programok - a siker záloga a jó előkészítés, a szerzett ismeretek feldolgozása, 
alkalmazása. 



 

 

 

2.7. A tehetség, képesség kibontakoztatását segít ő tevékenységek 
 
 „Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak 
nagyobb hasznára lehessen”       Kodály Zoltán. 
 
A tehetséggondozás és képességfejlesztés fő feladata az iskolai oktató-nevelőmunkánk 
során: 

− tudatosan törekszünk arra, hogy már iskolás koruk kezdetén észrevegyük az egyes 
területeken kiemelkedő adottságokkal rendelkező, ill. jó képességű gyerekeket, és 
adottságaiknak, képességeiknek megfelelően megkülönböztetett figyelemmel 
fejleszthessük őket. 

 
Tanórán kívüli tehetséggondozás és képességfejlesztés: 
 
Ezt szolgálják a tanulók egyéni v. kis csoportokban végzett kutató- és gyűjtőmunkái, a tanulói 
kiselőadások, tablók, pályázatok, házi dolgozatok.  
Az iskolai és kerületi, valamint fővárosi és országos szintű tanulmányi versenyek, az iskolai 
ünnepélyek, megemlékezések, évfordulók, s elsősorban a tanulók ilyen irányú tevékenysége, 
felkészülése, részvétele. Felkészítésük gyakran egyéni v. kis csoportos foglalkozásokon 
történik.  
Egyéni foglalkozásokat szervezünk azon tanulók részére, akik a kerületi versenyen I. vagy II. 
helyezést értek el, és budapesti, vagy országos döntőkön vesznek részt. 
Különböző szakköreink is a jó képességű és tehetséges tanulóink fejlesztésének színterei. A 
szakköri munka hagyomány iskolánkban.  
 

Választható szakkörök:
matematika 
anyanyelvi 
kézműves 
rajz 
néptánc 
dalos játék 
különböző sportkörök 
informatika 
környezetismeret, környezetvédelem 

könyvbarát 
helytörténeti 
technika 
barkács 
közlekedési ismeretek 
énekkar 
színjátszó 
idegen nyelvi 

 
 
Kínálatunkat megőrizzük, de évről évre az igényeknek (szülői elvárások és tanulói 
érdeklődés) és feltételeinknek (személyi és tárgyi) megfelelően változtatjuk. 
 
Iskolán kívüli lehetőségeink tanítványaink tehetséggondozására és képességfejlesztésére 
 

− az Ádám Jenő Zeneiskolában 
− a FMK szakköreiben, tanfolyamain 
− a Szabó Ervin Könyvtárhálózat könyvtáraiban 
− a középiskolák előkészítő tanfolyamain 
− Cilinder Művészeti Iskola foglalkozásain 



 

− különböző sportegyesületek 

 

2.8. A gyermek - és ifjúságvédelemmel kapcsolatos f eladatok 
 
A gyermekvédelmi munka kapcsolatrendszere 
 
Az iskolai gyermekvédelem sikere az iskola és a szülő együttműködésén múlik. 
Éves munkatervünkben meghatározott módon és időben tájékoztatjuk a szülőket mindazokról 
a jogokról, kötelességekről, lehetőségekről és tudnivalókról, amelyek gyermekeikkel 
kapcsolatban általában érintik őket. 
Az osztályfőnök a gyermekvédelmi felelőssel szorosan együttműködik a gyermek érdekében. 
Amennyiben szükséges szakirányú szervezetek bevonását kezdeményezzük. A kerületi 
Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Gyámhatóság és Rendőrség jogosítványai, apparátusa és 
eljárásai garantálják az iskolánk gyermekvédelmi tevékenységének hatékonyságát és 
törvényességét. A Nevelési Tanácsadó, iskolapszichológus, és az iskolavédőnő speciális 
tevékenységével, - bár szolgáltatásként működnek, - szintén sokat tudnak segíteni bármelyik 
félen keresztül a gyermeknek. A gyermekvédelmi felelős folyamatosan tartja a kapcsolatot az 
említett szervezetekkel. 
A tevékenység kulcsa a gyermek. Életének minősége és a jövője függ az őt érintő eljárások 
szakszerűségétől. Alsó tagozatban a szülő-gyerek elválaszthatatlan kapcsolata az, amire 
építeni kell. A felső tagozatos gyerekeket életkoruknak megfelelően bevonjuk problémáik 
megoldásába. 
A Diákönkormányzat összejövetelein és az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatjuk a 
diákjainkat az őket illető jogokról, illetve azok érvényesítésének lehetőségeiről. 
Az iskolánkban létrejött Patronáló Csoport elsődleges célja, hogy segítsen az intézményünkbe 
járó gyermekeknek képességükhöz mérten a lehető legjobb tanulmányi eredmény elérésében, 
ill. segítsen megküzdeni az iskolában felmerülő nehézségekkel. A csoport minden olyan 
gyermek fejlődését igyekszik folyamatosan nyomon követni, akik képességeik miatt, pszichés 
zavarok, vagy bármilyen - az iskolát érintő területen- segítségre szorulnak. 
 
A gyermekvédelmi munka területei: a prevenció, a problémamegoldás, és az 
utógondozás. 
 

− Az 1. és 5. osztályokra különös figyelmet fordítunk. Óralátogatással és folyamatos 
konzultációval (osztálytanítók, szülő, gyermekvédelmi felelős, iskolapszichológus) 
igyekszünk az esetleges problémát korai stádiumában felismerni és megfelelő 
segítséget nyújtani a megoldáshoz. A védőnőktől és az óvónőktől, alsós 
osztályfőnököktől kapott információk, adott esetben a Nevelési Tanácsadó által 
készített szakvélemény alapján már a kezdeteknél odafigyelünk azokra a 
gyermekekre, akik szociális hátterük, családi, vagy más körülményeik miatt 
veszélyeztetettek. Ők már a beilleszkedés során kellő segítséget kapnak 

− Iskolánk sokszínű, változatos szabadidős programokkal biztosítja, hogy minden 
gyermekünk megtalálja az őt érdeklő, képességeit kibontakoztató tevékenységi 
formákat. Ezzel kívánjuk elejét venni annak, hogy diákjaink a tanítási időn kívül az 
utcán csellengjenek, vagy az őket rossz irányba befolyásoló kortárscsoportokhoz 
csapódjanak. Az osztályfőnökökön és a diákönkormányzaton keresztül folyamatosan 
tájékoztatja a diákokat az aktuális programlehetőségekről. A rászoruló gyerekeknek 



 

lehetőség szerint igyekszünk külső forrásból anyagi támogatást biztosítani a 
részvételhez. (Pályázatok) 

−  
 

− Folyamatosan figyelemmel kísérjük gyermekeink életének változásait és kedvezőtlen 
tapasztalatok esetén azonnal felvesszük a kapcsolatot az általunk autentikusnak ítélt 
partnerekkel. (Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Családsegítő Központ, 
pszichológus, fejlesztő pedagógus) 

− A szülőket tájékozatjuk a szükség esetén igénybe vehető szociális támogatásokról és 
ellátási formákról. 

− Egészségnevelési programunk megvalósítása során törekszünk arra, hogy 
megelőzzük a szenvedélybetegségek kialakulását. Szak- és osztályfőnöki órák 
keretében, fakultatív programokon felhívjuk a figyelmüket a dohányzás, az alkohol, a 
drogok egészségkárosító, személyiségtorzító, romboló hatására. Igyekszünk 
megtanítani őket arra, hogyan őrizhetik meg testi – lelki egészségüket. 

− Képzéseink alsó és felső tagozaton egyaránt arra irányulnak, hogy alternatívákat 
nyújtsunk a problémás élethelyzetek megoldására – a tanulók életkorának megfelelő 
módon. 

− Élünk azokkal a pályázati lehetőségekkel, amelyek ilyen irányú munkánkat 
sokrétűbbé, színesebbé teszik. 

− A beszélgetőkörök és az osztályfőnöki órák keretébe a mentálhigiénés nevelés 
érdekében önismereti, és közösségfejlesztő blokkot építünk be. Ennek során 
konfliktuskezelési és életvezetési ismereteket adunk át, amelyeket hasznosítva 
gyermekeink elkerülhetik a stresszhelyzeteket, vagy eredményesen megoldhatják 
azokat, és együttműködővé váljanak. 

−  
A veszélyeztetett gyermekek: 
 
Iskolánkban folyamatosan figyelemmel kísérjük azoknak a gyerekeknek a sorsát, akiknek az 
átlagosnál több hátránnyal kell megbirkózniuk. Az alábbi veszélyeztetettségi okokat 
különböztetjük meg: 

− Szociális hátrányok miatt veszélyeztetett 
− Egészségügyi okok miatt veszélyeztetett 
− Családi okok miatt veszélyeztetett 
− A gyermek személyiségében rejlő okok miatt veszélyeztetett 
 

Jellegzetes munkaformák a problémák kezelésére: (a szülők együttműködésére építve) 
 

− a gyermekek egyéni képességeihez mért oktatás, fejlesztés és értékelés 
− négyszemközti beszélgetés 
− csoportos beszélgetés, közösségfejlesztés 
− esetmegbeszélés 
− mediáció 
− szakemberhez irányítás 
− egyéni, vagy családterápiás gondozás ajánlása 
− hatósági közreműködés kérése 
− konkrét pszichológiai és családgondozói ajánlás a szülőknek 
− tanulószoba és szaktárgyi korrepetálás 
− gyermekvédelmi felelős fogadóórája 



 

− szülőkkel történő együttműködés beszélgetés- vagy közös programok formájában 
  



 

Sikerkritériumok: 
 

Sikeresnek ítéljük a gyermekvédelmi munkát, ha 
− a szülők, tanulók őszintén feltárják problémáikat, kérnek és kapnak érdemi segítséget 

a megoldáshoz, helyzetük javításához 
− a gyermekek a differenciált oktatásnak és fejlesztésnek köszönhetően képességeihez 

mérten ki tudnak bontakozni 
− valamennyi rászoruló tanulónk étkezési- és tankönyvtámogatásban részesül 
− gyerekeinknek legalább 70%-a részt vesz szabadidős programjainkon 
− a szülők min. 80%-a rendszeresen tartja a kapcsolatot az iskolával 
− a szülőkkel élő kapcsolatot alakít ki az intézmény, a szülők aktív részeseivé válnak 

az iskola életének 
− az igazolatlan mulasztások tekintetében csökkenés mutatkozik, különös tekintettel a 

hátrányos helyzetű gyermekek hiányzásaira 
− az intézkedések megfelelnek a törvényes előírásoknak, önkormányzati 

rendelkezéseknek 
− élő, hatékony munkakapcsolat alakul ki a szakszolgálatokkal, hatóságokkal 
− a bukások aránya nem haladja meg az országos átlagot 
− végzős diákjaink képességeiknek megfelelő középiskolába nyernek felvételt, és 

munkájukról pozitív visszajelzés érkezik,  
 

 2.9. A szociális hátrányok enyhítése 
 
Alapja: az iskolai esélyegyenlőségi terv 
A sikerélmény és annak pozitív megerősítése kitartó tevékenységre sarkall, és 
teljesítményképes tudást eredményez. Nevelői munkánk során legjobban, ezáltal tudjuk 
ellensúlyozni az esetlegesen szociálisan hátrányos helyzetet. 
Nevelőtestületünk tagjai folyamatosan figyelemmel kísérik a szociális hátrányok 
csökkentésre kiírt pályázatokat, segítik a családokat a sikeres pályázati dokumentáció 
elkészítésében. 
 
Szociális szolgáltatásaink: 
 

− étkezési lehetőségek, étkezési támogatások folyamatos figyelemmel kísérése, 
tanácsadás a támogatások igénybevételével kapcsolatban 

− térítési díjból normatív kedvezmény 
− a szülők tájékoztatása a szociális támogatásokról 
− tankönyvtámogatás 
− nevelési és pszichológiai tanácsadás 
− logopédiai munka 
− gyógytestnevelés 
− orvosi ellátás, egészségügyi szűrővizsgálatok 
− gyermekvédelmi tevékenység 
− Patronáló Csoport tevékenysége 
− alapítványi támogatási rendszer 
− tartós tankönyv használati lehetőség 



 

 

2.10. A szül ő, tanuló, iskolai pedagógus együttm űködésének 
formái, továbbfejlesztésének lehet őségei 
 
Szülői közösség 
 
Nevelési céljainkat csak a szülői közösséggel együttműködve tudjuk eredményesen 
megvalósítani. Legfontosabb partnereinknek tekintjük őket. Minden tanévben megválasztjuk 
az osztályok szülői közösségéből a szülői munkaközösséget /osztályonként 2 3  fő/. Közülük 
kerül ki a Szülői Tanács, amely rendszeres kapcsolatot tart az iskolavezetéssel és az őket 
megválasztó szülőkkel. 
Az évenként legalább háromszor megrendezett szülői fórumon, a szülői értekezleteken, 
fogadóórákon. Figyelembe vesszük véleményüket, javaslataikat az iskolai tevékenységgel 
kapcsolatban, a Házirend és Pedagógiai Program elkészítésénél, és átdolgozásánál, így 
lehetőségük van jogaik érvényesítésére. Évente elégedettségmérést végzünk az Intézményi 
Minőségirányítási Program alapján. 
A szülők bekapcsolódhatnak az iskolai rendezvények lebonyolításába is. Önálló 
kezdeményezéseikre is számítunk. Az iskola és az osztálytermek szépítésében kérjük a szülői 
közösség aktív részvételét. 
Igény szerint segítséget nyújtunk a szülők részére nevelési feladatok megoldásában. 
 
Arra törekszünk, hogy a szülőkkel való kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra épüljön, 
együttműködésünk kiegyensúlyozott és nyitott legyen. Az érintett felek együttműködése 
közös pedagógiai feladatokon nyugszik.  
 
Az együttműködés négy alappillére: 
 
A minden oldalú, korrekt tájékoztatás.  
A tanulók tájékoztatása: 

− A tanulóinkat az iskola életéről, az iskolai munkatervről és az aktuális feladatokról 
iskolánk igazgatója, a diákönkormányzat vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják.  

− iskolánk igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 
diákönkormányzat vezetőségének ülésén 

− a diákönkormányzat vezetője legalább havonta egyszer a DÖK vezetőségének ülésén 
és a DÖK faliújságon keresztül 

− az osztályfőnökök rendszeresen az osztályfőnöki órákon 
− iskolagyűlések formájában 
− aktuális információk közlése a hangosbemondón keresztül 

 
A tanulók és a szülők tájékoztatása a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról szóban, vagy a 
tájékoztató füzeten keresztül folyamatosan, illetve első és harmadik negyed évben egyénre 
szabott szöveges értékeléssel történik.  
A szülőket az iskola életéről, munkatervéről és az aktuális feladatokról az iskola vezetősége 
és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

− iskolánk folyamatosan frissülő honlapján (www.molnarferencaltiskola.hu) 
− iskolánk igazgatója legalább félévente egyszer a szülői szervezet választmányi 

ülésén, vagy évfolyamszintű szülői körben  
− az osztályfőnökök a szülői körben 



 

 
− fogadóórán 
− tájékoztató- és üzenő füzeten keresztül 
− a havi program közzététele az információs táblán 

 
A pedagógus és a szülő személyes találkozása: 
 
Szülői körben évente három alkalommal  

Feladata: 
A szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés biztosítása, szülők 
tájékoztatása:  

− az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, az országos és a helyi közoktatás 
politika alakulásáról, változásairól 

− a helyi tanterv követelményeiről és a házirendről 
− az iskola és a tanítók, szaktanárok értékelő munkájáról és a motiválási lehetőségekről 
− az egyéni, osztályszintű és iskolai eredményekről 
− az osztályközösség céljairól, feladatairól, problémáiról  
− a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak, kéréseinek összegyűjtése és 

továbbítása az iskola vezetősége felé. 
 
 
 

Fogadó órákon havonta, illetve időpont egyeztetés alapján. 
Feladata: 

− a szülők és a pedagógus személyes találkozása alkalmával kölcsönös tájékoztatás a 
gyermek fejlődéséről, felmerült problémákról. 

− A szülő konkrét tanácsokat kap a tanuló egyéni fejlesztésének segítésére az otthoni 
tanulás, a szabadidő helyes eltöltése, az egészséges életmódra nevelés, a 
tehetséggondozás valamint pályaválasztás terén. 

A pedagógiai munkát segítő szakemberekkel (fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus, 
gyermekvédelmi felelős, gyógytestnevelő) kéthavi rendszerességgel, illetve időpont 
egyeztetés alapján. 
 
Nyílt tanítási héten.  

--Félévente egy-egy nyílt hetet tartunk, amikor a szülők minden tanórát 
meglátogathatnak. 

Családlátogatás – szükség szerint - (új osztályközösség megismerésekor, új tanuló 
érkezésekor, a tanuló életében beállt változás kapcsán, illetve ahol ezt a körülmények 
szükségessé teszik, vagy segítségre van szükség) 
Feladata: a tanulók családi hátterének, körülményeinek megismerése, tanácsadás optimális 
fejlesztésének érdekében. 
 
Szülői Fórumok 
 -- Évente kétszer hívjuk össze. 
 
A pedagógus, a tanuló és a szülő személyes találkozása: 
Nyílt tanítási napon, ahol a szülő betekintést nyerhet az iskola nevelő-oktató munkájának 
mindennapjaiba, személyes tapasztalatot szerezhet, a tanórákon folyó munkáról, az iskola 
légköréről, az osztályközösségről 
Kirándulások, osztályprogramok, iskolai programok alkalmával 



 

 
„Iskolakóstolgató”: Célja, hogy a leendő első osztályos gyerekek és szüleik közös játékos 
tevékenység keretében megismerkedjenek iskolánk sajátos arculatával, tevékenységével, 
eredményeivel. Tárgyi- és személyi feltételeivel. Választ kaphassanak a beiskolázással 
kapcsolatos pedagógiai és technikai kérdéseikre. 
Alkalmak teremtése arra, hogy a tanulók bemutathassák munkájukat - kiállításokon, illetve a 
8. év végi ünnepélyes mestermunka bemutatón - és a szülők beszélhessenek munkájukról 
ezzel elősegítve a pályaorientációt és a munka megbecsülését. 

 
A tanulók és a pedagógusok együttműködése: 
 
Iskolánk nyitott, gyermekközpontú, ezért diákjaink mindig bizalommal fordulhatnak iskolánk 
felnőtt dolgozói felé. 
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyénileg, ill. 
választott képviselőik, tisztségviselőik útján intézhetik az iskola vezetősége, a nevelőtestület, 
a Szülői Tanács felé.  
A Diákönkormányzathoz fordulhatnak érdekeik érvényesítéséért – felvetéseikre 30 napon 
belül érdemi választ kapnak. 
 
Sikerkritériumok: 
 

− nyílt, kölcsönös bizalmon alapuló iskolai légkör a tanulók, szülők és pedagógusok 
között 

− rendszeresen zajló közvetlen beszélgetések a partnerek között 
− egységes, következetes fellépés a pedagógusok és a szülők részéről  
− a szülői szervezet pozitív hatásának érvényesülése 
− a DÖK érdek képviseleti szerepének érvényesülése 
− érvényesülnek szülők, tanulók, pedagógusok törvényes jogai, kötelességei 
− partnerség az értékek közvetítésében 

2.11.  Iskolai egészségnevelési program 
 
Mottónk:  „Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. 

Védd kisgyerekedet, mert ez a jövő. 
Őrizd szüleid egészségét, mert a  
Múlton épül fel a jelen és a jövő.” 

/Bárczi Gusztáv/ 
 

Az egészségfejlesztés célja képessé tenni arra az embereket, hogy törődjenek megfelelően 
egészségükkel és rendelkezzenek azokkal az információkkal, melyekkel e célt tudatosan 
megvalósíthatják, életminőségüket tartósan javíthatják.  
 
Céljaink: 

− egészséges életmód igényének kialakítása, a gyermekek és családjuk körében 
− környezettudatos polgárok nevelése 
− megfelelő magatartásformák megismertetése, gyakoroltatása 
− környezet és egészségvédelem: megelőzési módok, technikák bemutatása 
− életviteli ismeretek tanítása 
− drog, egyéb káros szenvedélyek megelőzése 



 

 
 
Egészségügyi szűrővizsgálatok: 
 

− iskolaorvos, védőnő által végzett vizsgálatok, oltások 
− fogászati szűrés 
− fizikai állóképesség mérése (testnevelés) 
− logopédus (1. osztály, új tanulók) 
− tanulási, magatartási problémákkal küzdő gyerekek vizsgálata (fejlesztő pedagógus, 

nevelési tanácsadó) 
− gyógytestnevelés 

 
Az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatok: 
 

− a kulturált étkezés megvalósítása 
− a büfé kínálatának figyelemmel kísérése 
− A helyes táplálkozási szokások tudatosítása 
− információk elhelyezése a faliújságon, ami felhívja a figyelmet korunk betegségeire, 

illetve egészséges ételrecepteket tartalmaz 
− Egészséges életmódra nevelés 
− célirányos egészségügyi vizsgálatok megfelelő útmutatással és a szülők bevonásával: 

tanév elején ortopédiai, gyermek belgyógyászati, szükség esetén egyéb szakorvosi, 
tanév végén eredményvizsgálat 

− folyamatos szájhigiéniai és fogaszati ellenőrzés, és a rendszeres fogmosás biztosítása 
− a mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása 
− a drogstratégia megvalósítása 

 
Az egészséges életmód szokásrendszerének kialakítását szolgáló tevékenységek: 
  

− a helyes napirend kialakítása 
− a mindennapos testmozgás (sportkörök, tömegsport foglalkozások, gyógytestnevelés) 
− az iskolaudvar lehetőségeinek kihasználása  
− a korcsolyázás  
− sport délutánok  
− sportvetélkedők - szülők bevonásával  
− természetjáró szakkör  
− táborozások 
− erdei iskolák szervezése minden osztály számára 
− elsősegélynyújtás bemutató - a kerületi Vöröskereszt bemutatásával 
− személyes higiénia és szexuális fejlődés – ismeretterjesztő foglalkozások az iskolai 

védőnő bevonásával 
− részvétel személyiségfejlesztő és drogprevenciós programban 
− részvétel a Nutrikid programban 
− beszélgetések, viták 
− olvasmányok a témakörről 
− betegségek, megelőzésük, újkori veszélyek 
− a kommunikációs kultúra fejlesztése 
− véleményformálás 



 

− szerepjátékok, melyekkel a kortársak negatív hatását kezelhetik 
− döntési folyamatok gyakorlása 

 
Az egészséges életmód szokásrendszerének kialakítását szolgáló tevékenységek: 
  

− a helyes napirend kialakítása 
− a mindennapos testmozgás (sportkörök, tömegsport foglalkozások, gyógytestnevelés, 

stb.)  
− az iskolaudvar lehetőségeinek kihasználása  
− a korcsolyázás  
− sport délutánok  
− sportvetélkedők - szülők bevonásával  
− természetjáró szakkör  
− táborozások 
− erdei iskolák szervezése minden osztály számára 
− elsősegélynyújtás bemutató - a kerületi Vöröskereszt bemutatásával 
− személyes higiénia és szexuális fejlődés – ismeretterjesztő foglalkozások az iskolai 

védőnő bevonásával 
− részvétel személyiségfejlesztő és drogprevenciós programban 
− részvétel a Nutrikid programban 
− beszélgetések, viták 
− olvasmányok a témakörről 
− betegségek, megelőzésük, újkori veszélyek 
− a kommunikációs kultúra fejlesztése 
− véleményformálás 
− szerepjátékok, melyekkel a kortársak negatív hatását kezelhetik 
− döntési folyamatok gyakorlása 

 
 
Módszerek, tevékenységek:

− szerepjátékok 
− kérdőív 
− rajz, képi szemléltetés 

− tanácsadások, beszélgetések 
− kirándulás, séta, erdei iskola 
− játék, szabadidő

 
A pedagógusok feladata a tanulók motiválása az egészségvédő magatartás szabályainak 
megismerésére, megtartására, közös véleményformálásra, a helyes döntések meghozatalára, 
megvalósítására, személyes példamutatás. 
 



 

Az iskolai egészségnevelés színterei:
− tanórák 
− osztályfőnöki órák 
− klubfoglalkozások 
− napközi 
− az egészség hete 
− állandó vagy időszaki 

rendezvények 

− tájékoztató előadások 
− vetélkedők 
− az iskolai büfé 
− az iskola ebédlője 
− az iskolaorvosi rendelő 

 
környezet és természetismeret: 

− testünk, érzékszerveink 
− életműködések 
− egészséges táplálkozás 
− helyes napirend 
− káros hatások megelőzése, kivédése 
− rendszeres tisztálkodási szokások 
− megfelelő öltözködés 
− segítségnyújtás: család, sérült-beteg társak körében 

 
biológia: 

− saját szervezetük felépítésének, működésének fejlődésének, leggyakoribb torzulásainak, 
betegségeinek megismerése 

− az egészséges életmód elemeinek elsajátítása 
− az egészség komplex fogalmának megismerése, értékként való elfogadása 
− elsősegélynyújtási ismeretek 
− mások egészségének védelme 
− környezettudatos magatartás elemeinek elsajátítása 
− tudatos fogyasztói magatartás kialakítása 

kémia: 
− a mindennapi élet során használatos vegyi anyagok biztonságos használatának 

megismerése, begyakorlása 
− környezetbarát fogyasztói szokások kialakítása 
− a háztartásban keletkező hulladék korszerű kezeléséhez szükséges ismeretek 

elsajátítása, begyakorlása 
− tudatos fogyasztói magatartás kialakítása 

technika: 
− a betegségek, balesetek, sérülések elkerülése 
− az egészség megőrzése 
− az egészséges életvitel kialakítása 
− sérülések ellátása játékos módszerekkel. 
− tudatos fogyasztói magatartás kialakítása 
− testnevelés: 
− motiváció, a mozgás örömének megismerése 
− a mozgáskultúra és állóképesség fejlesztése 
− napi rendszeres torna, futás, játékos testmozgás, stb. 
− kisebb csoportokban játékos testmozgás 

 
 



 

 
osztályfőnöki: 

− önismeret, együttműködési készség fejlesztése 
− elfogadó és segítőkész magatartás a beteg, sérült, fogyatékos embertársak iránt 
− helyes napirendkészítés, tervezés 
− táplálkozás, testápolás, mozgás jelentőségének felismertetése 
− családi élet harmóniája 
− káros szenvedélyek, helyes döntések, „nemet mondani” tudás képessége 
− egészséges környezet és annak védelme 
− értékrend 
− tudatos fogyasztói magatartás kialakítása 

 
 
A mindennapos testmozgás, mint az egészségnevelési program része: 
Cél: 

− alapvető mozgáskészségek kialakítása, fejlesztése 
− mozgás és a sport iránti igény megalapozása, erősítése 
− szabadidő aktív eltöltésének módjai 
Feladata:  
− a tanulók testi képességének, mozgásműveltségének fejlesztése 
− mozgás iránti érdeklődésük felkeltése 
− egészségszintjük fejlesztése 
− testi, lelki állóképességük emelése a korosztálynak megfelelő terhelés biztosítása 
− sokirányú mozgásformák megismertetése 
− személyiségfejlesztés:  

kudarcok, nehézségek leküzdése 
szabályok betartatása 
fegyelmezett magatartási formák alkalmazása 

Színterei: 
− Testnevelés órák 
− Tömegsport 
− Délutáni sportfoglalkozások 
− Szabadidős tevékenységek  
− Egészséghét, Sport nap.  

A tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése szempontjából elengedhetetlen az év 
során folyamatosan az iskolaorvos, testnevelő tanárok gyógytestnevelő, más tanárok, szülők 
szoros és hatékony együttműködése. 
Törekvésünk, hogy a mindennapos testmozgásnak a modern életmód mozgásszegénységével 
szemben preventív (megőrző), regeneráló (helyreállító), aktivizáló (cselekvésre ösztönző) 



 

Iskolai drog-stratégia: 
 
Célja a tanulók helyes önismeretének, önbecsülésének kialakításán túl, az emberi élet értékeinek 
megismerése, elfogadtatása, pozitív embereszmény kialakítása.  
A drog-prevenciós tevékenység rövid távú feladatait az éves munkaterv tartalmazza.  
 
Konkrét feladatok: 
 

− megelőzés célja a „nemet mondás” képességének kifejlesztése (nem csupán a drogok, 
hanem egyéb élvezeti cikkek elutasítása) 

− szerfogyasztó korai felismerése, segítségnyújtás. 
− segítő kapcsolatok kialakítása, működtetése 

szülők 
házi- és iskolaorvos, védőnő 
iskolapszichológus 
Fecske Gyermekjóléti Szolgálat 
rendészeti szervek 
Bohus Biztonsági Szolgálat 
Magyar Vöröskereszt Ferencvárosi Szervezete 
L.E.K.V.Á.R 

Színterek: 
 

− tanórai foglalkozások (kiemelten: osztályfőnöki, biológia, egészségtan) 
− napközis, tanulószobai foglalkozások 
− szabadidős tevékenységek 
− szakmai tanácskozások pedagógusok részére, továbbképzések 
− drogprevenciós nap évente 

 
Az egészségnevelési program ellenőrzése, értékelése évente történik. 
Módjai: 

− beszélgetés 
− tanulói aktivitás elemzése 
− erőnléti állapot mérése 
− hiányzások alakulása 

 
 
Sikerkritériumok: 
 

− az ápolt megjelenés belső igényként jelentkezik 
− tanulóink kulturáltan és egészségesen étkeznek 
− diákjaink széleskörű ismeretekkel rendelkezve olyan életmódot folytatnak, hogy testi-

lelki egészségüket megőrizzék 
− probléma esetén megfelelő segítséget tudnak kérni 
− pozitív attitűd = az egészség áll a gondolkozásuk középpontjában, nem a betegség 
− kedvező irányú magatartás és életmódváltozás 
− drogstratégia megvalósulása 
− szülői tájékoztatás megvalósulása 
− hosszú távú cél, hogy konstruktív életvezetési kompetenciákkal rendelkezzenek 



 

 

2.12. Iskolai környezeti nevelési program 

 
Az iskola környezeti nevelési szemlélete: 
 
A gyerekek számára olyan tanulásszervezési formákat biztosítunk, melyben hangsúlyt kapnak 
erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. 
 
Alapelvek, jövőkép: 
 

− a fenntartható fejlődés; 
− a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések; 
− a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései; 
− az alapvető emberi szükségletek; 
− az emberi jogok; 
− az elővigyázatosság; 
− a biológiai és társadalmi sokféleség; 

 
Feladataink: 
 

− diákjaink holisztikus természetszemléletének alakítása 
− környezet- és természetszeretetük formálása és megszilárdítása 
− környezettudatos fogyasztói szokások kialakítása 
− egyszerű, komplex természetvizsgálatok gyakorlása 
− érdeklődésük felkeltése a környezeti változások iránt 
− társadalmi-gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és negatív hatásainak 

megismerése a környezeti következmények tükrében 
− a fenntartható fogyasztói szemlélet kialakítása, begyakorlása 

 
Konkrét céljaink: 
 

− környezeti nevelésen alapuló foglalkozások szervezése, a szelektív hulladékgyűjtés 
kiterjesztése / műanyag, fém / 

− az épület állagának megóvása 
− energia- és víztakarékosság  
− közlekedés oktatása elméletben és gyakorlatban 
− a kerület nevezetességeinek feltérképezése – épített környezet megismerése 
− erdei iskola szervezése lehetőség szerint 
− osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában 
− az osztálytermekben élősarok kialakítása  
− folyosók dekorálása élő növényekkel, környezetvédelmi képekkel 
− környezetvédelmi őrjárat az épületben és környékén /hibák felmérése, javítása: csöpögő 

csapok, stb./ 
− kézműves programok, természetes alapanyagok felhasználásával 
− madáretetők kihelyezése 

 
 



 

 
 
A környezeti nevelés színterei: 
 

− a szakórák és osztályfőnöki órák 
− napközi 
− szakkörök 
− iskolagyűlés 
− iskolán kívüli szakórák szervezése, kézműves foglalkozások, múzeum- és 

intézménylátogatás 
− környezet- és természetvédelmi versenyek  
− a könyvtárban védett természeti értékeinkről fotókiállítás 
− iskolai és családos kirándulás 
− környezetvédelmi jeles napok megünneplése 
− erdei iskola 

 
Módszerei: 
 

− multimédia, számítógép, használata szakórákon: pl. táblázat, grafikon készítése az 
elemzésekhez 

− internet használata szakórákon: környezetvédelmi problémák gyűjtése 
− gyűjtőmunkák, házi dolgozatok a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatban 
− környezetvédelmi játékok 

 
Fontosnak tartjuk, hogy tanulók igényesek legyenek a következő területeken: 
 

− a tanterem és az iskola tisztaságának megőrzése 
− lakóhelyük értékeinek megóvása, az iskola felszerelésének védelme 
− a természet szépségeinek, értékeinek megismerése és védelme, művészi ábrázolása 
− a felelősségteljes növény- és állattartás 
− az anyagokkal és energiákkal való takarékosság 
− a népművészeti értékek megismerése és természetes alapanyagok használata. 

 
Tevékenységformák: 
 

− szelektív hulladékgyűjtés (újságpapír, elem, újrahasznosítható műanyag flakonok stb.) 
− plakátok, tablók, fotóalbum készítése 
− az élősarok ápolása, iskolazöldítés 
− múzeumlátogatás 
− kirándulások 
− témanapok 
− erdei iskola 
− versenyek 
− projektek 

 



 

Fogyasztóvédelem: 
 
A fogyasztóvédelmi nevelés-oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a 
kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen fontos, hogy az 
általános iskola befejezésére a gyerekek értsék, és a saját életükre alkalmazni tudják a következő 
fogalmakat: 

− tudatos, kritikus fogyasztói magatartás 
− ökológiai fogyasztóvédelem 
− környezettudatos fogyasztás 
− fenntartható fogyasztás 
− preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem 

 
Sikerkritériumok: 
 

− Környezeti nevelési programunk akkor sikeres, ha: 
− a gyerekek szervezetten, vagy egyénileg is környezetvédelmi feladatokat vállalnak, és 

azokat megbízhatóan el is végzik. 
− tanulóink a nyolc év során legalább három alkalommal eljutnak erdei iskolába. 
− tanórán kívüli foglalkozásokon, múzeumlátogatásokon, tanulmányi kirándulásokon 

lehetőség szerint minden tanulónk rész tud venni. 
− tanulóink életkoruknak megfelelően készségszinten tudják alkalmazni az ésszerű, 

célszerű környezettudatos, takarékos módszereket, környezetbarát fogyasztói 
szokásokat.  

− a tantermekben gondozott élősarkot alakítanak ki. 
− a tantermekben szelektíven gyűjtik a hulladékot 
− a természetben is végeznek megfigyeléseket és gyűjtenek tapasztalatokat, melyeket 

rögzítenek is. 
− újrahasznosított anyagból készült tanszerek használatának elterjedése 
− nem fordul elő szándékos rongálás 



 

 

 
3. Célok és eszközök az intézmény nevelési-oktatási 

folyamatában (az érvényben lévő NAT módosításait figyelembe 
véve) 

Intézményünk helyi tanterve középpontba állítja a tanulók kompetencia alapú tudásának, 
képességeinek, személyiségének fejlesztését. A tanmenetek elkészítésénél figyelembe vesszük a 
tantárgyak közötti átjárhatóságra, valamint kapcsolódási pontokat keresünk a tantárgyak között. 

Nevelőtestületünk fontos pedagógiai célnak tekinti a játékosságot a bevezető és a kezdő 
szakaszban. Pedagógiai módszereinket és tanmeneteinket olyan irányban módosítjuk, hogy a 
tanulók iskolai motivációját ezzel az eszközzel is növelhessük. Szükségesnek tartjuk a játékosság 
révén az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését. A tanulás okozta nehézségek oldására is kiemelt 
figyelmet fordítunk ebben az érzékeny és meghatározó életkorban. 

Elengedhetetlen pedagógiai követelménynek tekintjük a terhelésnek a képességekhez történő 
igazítását. Tantervünk előírja az egyéni képességek figyelembe vételét, és a differenciálás révén 
megvalósítható egyénre szabott terhelés követelményét és gyakorlatát. 

Az oktatásirányítás, és a fenntartó, valamint az iskola saját kezdeményezésére sorra kerülő 
diagnosztikai és kompetenciaméréseket fontosnak tartjuk. A mérésekhez biztosítjuk a technikai 
feltételeket, a mérések napján tanulóinknak felmentést adunk a kötelező tanórákon való részvétel 
alól. 

Intézményünk fontos feladatának tartja a tehetséggondozást, valamint a lemaradó, vagy 
gyengébb képességű tanulók állandó és rendszerszerű felzárkóztatását, fejlesztését. Ennek 
érdekében a mérési eredményeknek megfelelően az egyéni teljesítményekhez igazodva, 
differenciált oktatás keretében valósítjuk meg a fejlesztést, felzárkóztatást. 

Kiemelt feladatunk a tudás- és a képességfejlesztés helyes arányának megtalálása. Fontosnak 
tartjuk, hogy a képességfejlesztés az alapismeretek megszerzéséhez is segítséget nyújtson. A 
tantervi programok, modulok kidolgozásakor arra törekszünk, hogy a képességfejlesztési 
módszereket a hozzájuk kapcsolódó tartalmi lehetőségekkel együtt alkalmazzuk. 
 
A 2010-2011. tanévtől bevezettük a KIP (Komplex Instrukciós Program) módszert, amit a 
tanórák 20%-ban alkalmazunk. A módszer egyaránt alkalmas a gyengébb képességű tanulók 
felzárkóztatására és a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésére. Cél a tanulók magasabb 
szintű gondolkodásának előmozdítása egy alapvető kérdés köré szervezett csoportmunka során. 
A feladatok megoldása különböző képességek alkalmazását teszi szükségessé, így az eltérő 
szociális háttérrel, tudással rendelkező gyerekeknek alkalma nyílik a feladatok sikeres 
végrehajtására, a csoportmunka megoldására. 
A 2011- 2012. tanévtől első évfolyamtól felmenő rendszerben angol nyelvi előnyprogramot 
indítunk. A tanulók első osztályban heti 3, második osztálytól heti 5 órában tanulnak angol 
nyelvet. A nyelvoktatás tanórai és szakköri keretekben történik. 
A 2012 - 2013. tanévtől első osztálytól logopédiai osztályt indítunk. Az osztály első és második 
évfolyamon működik. Második évfolyam után az integrálható tanulók oktatása lehetőség szerint 
a többi osztályban, a nem integrálható tanulóké a Beszédvizsgáló Országos Szakértői Bizottság 
által kijelölt intézményben történik.  
 



 

 

4. Tantárgyi struktúra és óraterv  
 

Tantárgy / évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

magyar nyelv 4 4 3 3 2 2 1,5 1,5 

magyar irodalom és dráma 4 4 5 4 2 2 2 1,5 

történelem, hon és népismeret     2 2 2 2 

idegen nyelv (angol, vagy német)    2 2,5 3 3 3 

matematika 4 4 4 4 4 3 3 3 

informatika    1 0,5 1 1 1 

környezetismeret 1 2 2 2     

természetismeret     2,5 3   

fizika       1,5 1,5 

biológia és egészségtan       1,5 2 

kémia       1,5 1,5 

földrajz       1,5 1,5 

ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

rajz és vizuális kultúra 2 1 1 1 1,5 1,5 1 0,5 

technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1 1 

testnevelés és tánc 3 3 3 3 3 3 3 3 

ember és társadalomismeret, etika modul       0,5 0,5 

mozgókép és médiaismeret modul        0,5 

osztályfőnöki óra 

                          szabadon választható    

0,5 

 

1 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

összesen: 20 20 20 22,5 23 23,5 26 26 

kötelező óraszám: 20 20 20 22,5 23 23 25,5 25,5 

szabadon terv. óraszám      0,5 0,5 0,5 

választható óraszám 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

Tantárgyi struktúra és óraterv (éves óraszámok) 
 

Tantárgy / évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

magyar nyelv 148 148 111 111 74 74 55,5 55,5 

magyar irodalom és dráma 148 148 185 148 74 74 74 55,5 

történelem, hon és népismeret     74 74 74 74 

idegen nyelv (angol, vagy német)    74 92,5 111 111 111 

matematika 148 148 148 148 148 111 111 111 

informatika    37 18,5 37 37 37 

környezetismeret 37 74 74 74     

természetismeret     92,5 111   

fizika       55,5 55,5 

biológia és egészségtan       55,5 74 

kémia       55,5 55,5 

földrajz       55,5 55,5 

ének-zene 37 37 37 37 37 37 37 37 

rajz és vizuális kultúra 74 37 37 37 55,5 55,5 37 18,5 

technika és életvitel 37 37 37 37 37 37 37 37 

testnevelés és tánc 111 111 111 111 111 111 111 111 

ember és társadalomismeret, etika 
modul 

      18,5 18,5 

mozgókép és médiaismeret modul        18,5 

osztályfőnöki óra    18,5 37 37 37 37 

összesen: 740 740 740 832,5 851 869,5 943,5 943,5 

kötelező óraszám: 740 740 740 832,5 851 851 925 925 

szabadon terv. óraszám      18,5 18,5 18,5 

választható óraszám 37 37 37 37 37 37 37 37 

 



 

A rendelkezésre álló időkeret felosztásának módja: 

A tantárgyak heti óraszáma: általános tantervű és logopédiai osztály 1-4. évfolyam 

Tantárgy/évfolyam 1. össz. 2.  össz. 3. össz. 4. össz. 

magyar nyelv  4 4 4 4 3 3 3 3 

magyar irodalom 4 4 4 4 5 5 4 4 

idegen nyelv (angol vagy német)       2 2 

matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 

informatika       1 1 

környezetismeret 1 1 2 2 2 2 2 2 

ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

rajz 2 2 1 1 1 1 1 1 

technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1 1 

testnevelés és tánc 3 3 3 3 3 3 3 3 

osztályfőnöki 
 

- szabadon választható 
      

0,5 0,5 

kötelező óraszám 

kötelező + választható 

20  

20 

20  

20 

20  

20 

22,5  

22,5 

 



 

A tantárgyak heti óraszáma: angol tantervű  osztály 1-4. évfolyam 

Tantárgy/évfolyam 1. össz. 2.  össz. 3. össz. 4. össz. 

magyar nyelv  4 4 4 4 3 3 3 3 

magyar irodalom 4 4 4 4 5 5 4 4 

idegen nyelv (angol vagy német) 3 3 5 5 5 5 5 5 

matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 

informatika       1 1 

környezetismeret 1 1 2 2 2 2 2 2 

ének-zene 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 

rajz 2 2 1 1 1 1 1 1 

technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1 1 

testnevelés és tánc 3 3 3 3 3 3 3 3 

osztályfőnöki 
- szabadon választható 

      0,5 0,5 

kötelező óraszám 

kötelező + választható 

2 0  

23 

20  

25 

20  

25 

22,5  

25,5 

 



 

 
 
 

A tantárgyak heti óraszáma - informatika profilú osztály 1-4. évfolyam 
 

Tantárgy/évfolyam 1. össz. 2. össz. 3. össz. 4. össz. 

magyar nyelv  4 4 4 4 3 3 3 3 

magyar irodalom és dráma 4 4 4 4 5 5 4 4 

idegen nyelv       2 2 

matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 

informatika 1 1 1 1 1 1 2 2 

környezetismeret 

 

1 1 2 

 

2 2 2 2 2 

ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

rajz 2 2 1 1 1 1 1 1 

 technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1 1 

testnevelés  3 3 3 3 3 3 3 3 

osztályfőnöki       0,5 0,5 

kötelező óraszám 

kötelező + választható 

20  

21 

20  

21 

20  

21 

22,5  

23,5 

 



 

 

 

A tantárgyak heti óraszáma: testnevelés profilú osztály 1-4. évfolyam 

Tantárgy/évfolyam 1. össz. 2.  össz. 3. össz. 4. össz. 

magyar nyelv  4 4 4 4 3 3 3 3 

magyar irodalom 4 4 4 4 5 5 4 4 

idegen nyelv (angol vagy német)       2 2 

matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 

informatika       1 1 

környezetismeret 1 1 2 2 2 2 2 2 

ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

rajz 2 2 1 1 1 1 1 1 

technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1 1 

testnevelés és tánc 

- szabadon választható 

3 

1 
4 

3 

1 
4 

3 

1 
4 

3 

1 
4 

 
osztályfőnöki 

- szabadon választható 
      0,5 0,5 

kötelező óraszám 

kötelező + választható 

2 0  

21 

20  

21 

20  

21 

22,5  

23,5 

 



 

 
 

A tantárgyak heti óraszáma – általános tantervű  osztály 5-8. évfolyam 
 

Tantárgy/évfolyam 5. össz. 6. össz. 7. össz. 8. össz. 

magyar nyelv  2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 

magyar irodalom és dráma 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 

történelem, hon és népismeret 2 2 2 2 2 2 2 2 

idegen nyelv (angol, vagy német) 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 

matematika 4 4 3 3 3 3 3 3 

informatika (6. évfolyamon modul) 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 

fizika     1,5 1,5 1,5 1,5 

természetismeret 2,5 2,5 3 3     

biológia, egészségtan     1,5 1,5 2 2 

ember és társadalomismeret, etika modul     0,5 0,5 0,5 0,5 

kémia     1,5 1,5 1,5 1,5 

földrajz     1,5 1,5 1,5 1,5 

ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

rajz 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 0,5 0,5 

mozgóképkultúra és médiaismeret modul       0,5 0,5 

technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1 1 

testnevelés és sport 3 3 3 3 3 3 3 3 

osztályfőnöki 

- szabadon választható 

1 

 

1 0,5 

0,5 

1 0,5 

0,5 

1 0,5 

0,5 

1 

kötelező óraszám 

kötelező + választható 

23 

23 

 

23 

23 

 23,5 

 

23,5 

25,5 

26 

 

26 

25,5 

26 

 

26 



 

A tantárgyak heti óraszáma –angol tantervű osztály 5-8. évfolyam 

Tantárgy/évfolyam 5. össz. 6. össz. 7. össz. 8. össz. 

magyar nyelv  2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 

magyar irodalom és dráma 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 

történelem, hon és népismeret 2 2 2 2 2 2 2 2 

idegen nyelv (angol, vagy német) 

                            szabadon választható 

2,5 

2,5 
5 

3 

2 
5 

3 

2 
5 

3 

2 
5 

matematika 4 4 3 3 3 3 3 3 

informatika (6. évfolyamon modul) 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 

fizika     1,5 1,5 1,5 1,5 

természetismeret 2,5 2,5 3 3     

biológia, egészségtan     1,5 1,5 2 2 

ember és társadalomismeret, etika modul     0,5 0,5 0,5 0,5 

kémia     1,5 1,5 1,5 1,5 

földrajz     1,5 1,5 1,5 1,5 

ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

rajz 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 0,5 0,5 

mozgóképkultúra és médiaismeret modul       0,5 0,5 

technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1 1 

testnevelés és sport 3 3 3 3 3 3 3 3 

osztályfőnöki 1 

 

1 0,5 

0,5 

1 0,5 

0,5 

1 0,5 

0,5 

1 

kötelező óraszám 

kötelező + választható 

23 

25,5 
25,5 

23 

 25,5 
25,5 

25,5 

28 
28 

25,5 

28 

 

28 



 

A tantárgyak heti óraszám - informatika profilú osztály 5-8. évfolyam 

Tantárgy/évfolyam 5. össz. 6. össz. 7. össz. 8. össz. 

Magyar nyelv  2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 

magyar irodalom és dráma 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 

történelem, hon és népismeret 2 2 2 2 2 2 2 2 

idegen nyelv (angol, vagy német) 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 

matematika 4 4 3 3 3 3 3 3 

informatika (6. évfolyamon modul) 

                             - szabadon választható 

0,5 

1,5 
2 

1 

1 
2 

1 

1 
2 

1 

1 2 

fizika     1,5 1,5 1,5 1,5 

természetismeret 2,5 2,5 3 3     

biológia és egészségtan     1,5 1,5 2 2 

ember és társadalomismeret, etika modul     0,5 0,5 0,5 0,5 

kémia     1,5 1,5 1,5 1,5 

földrajz     1,5 1,5 1,5 1,5 

ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

rajz 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 0,5 0,5 

mozgóképkultúra és médiaismeret modul       0,5 0,5 

technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1 1 

testnevelés és sport 3 3 3 3 3 3 3 3 

osztályfőnöki 

                 szabadon választott 

1 

 

1 0,5 

0,5 

1 0,5 

0,5 

1 0,5 

0,5 

1 

kötelező óraszám 

kötelező + választható 

23 

24,5 
24,5 

23 

 24,5 
24,5 

25,5 

27 
27 

25,5 

27 
27 

 



 

A tantárgyak heti óraszáma - testnevelés profilú osztály 5-8. évfolyam 

Tantárgy/évfolyam 5. össz. 6. össz. 7. össz. 8. össz. 

magyar nyelv  2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 

magyar irodalom és dráma 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 

történelem, hon és népismeret 2 2 2 2 2 2 2 2 

idegen nyelv (angol, vagy német) 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 

matematika 4 4 3 3 3 3 3 3 

informatika (6. évfolyamon modul) 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 

fizika     1,5 1,5 1,5 1,5 

természetismeret 2,5 2,5 3 3     

biológia, egészségtan     1,5 1,5 2 2 

ember és társadalomismeret, etika modul     0,5 0,5 0,5 0,5 

kémia     1,5 1,5 1,5 1,5 

földrajz     1,5 1,5 1,5 1,5 

ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

rajz 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 0,5 0,5 

mozgóképkultúra és médiaismeret modul       0,5 0,5 

technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1 1 

testnevelés és sport 

- szabadon választható 

3 

1 
4 

3 

1 
4 

3 

1 
4 

3 

1 
4 

osztályfőnöki 

 

1 

 

1 0,5 

0,5 

1 0,5 

0,5 

1 0,5 

0,5 

1 

kötelező óraszám 

kötelező + választható 

23 

24 
24 

23 

 24,5 
24,5 

25,5 

27 
27 

25,5 

27 
27 

 



 

 

 
5. A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei 

 
− Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok többségében olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, 
amelyeket a közoktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott 
taneszközökön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: testnevelés, technika, 
rajz kézművesség. 

A tankönyvek kiválasztásában javasolt elvek: 

− illusztráltság, érdekesség, problémák bemutatása, mint motivációs tényező 

− érthetőség, életszerűség, pontosság, jól áttekinthető szerkezet, mint az ismeretátadásban 
fontos szempont 

− differenciált feladatadásra való alkalmasság, mint a pedagógus tanulásirányítási 
munkáját megkönnyítő tényező 

− ismeretek alkalmazását gyakoroltató, rendszerező kérdéseket tartalmazó könyv, mint a 
tanulásban, a készségfejlődést segítő eszköz-szerep 

− Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 
taneszközöket a nevelők szakmai munkacsoportjai (illetve, ahol nincs munkacsoport, ott az 
egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

− A következő tanévre vonatkozó taneszközök listáját minden év november 31-ig elfogadja a 
szülői közösség.  

− A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév 
májusában írásban) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők 
kötelessége. 

− A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 
figyelembe: 

− A taneszköz feleljen meg az iskolai tantervnek 

− Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 
amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

− A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak 
nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

− Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból egyre 
több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket 
a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 



 

 

 
6. A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

1. A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatási miniszter által 
kiadott kerettantervben  „A továbbhaladás feltételei” , illetve a tantárgyi helyi tantervben 
szereplő„ következő évfolyamra lépés feltételei” című fejezetekben meghatározott 
követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. 

2. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 
érdemjegyei alapján bírálják el. A 4-8. évfolyamon minden tantárgyból legalább az 
„elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 

3. Ha a tanuló a 4-8. tanév végén valamely tantárgyból, vagy tantárgyakból  elégtelen 
osztályzatot szerez, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. 

4. 1 – 3. évfolyamon amennyiben a tanuló nem teljesíti az adott évfolyamra előírt 
követelményeket, csak a szülő hozzájárulásával utasítható évfolyamismétlésre. (kivételt 
képez, ha a tanuló mulasztásai miatt nem értékelhető) 

5. A magasabb évfolyamba lépéshez (4-8.o.), a tanév végi osztályzat megállapításához a 
tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

− Az iskola igazgatója mentesítette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 

− Az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy, vagy több tantárgyból a tanulmányi 
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse.  

− Egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott 

− Magántanuló volt. 

− Ha a tantárgyi összes óraszám 30%-án nem vett részt a tanuló 

6. A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók osztályozó vizsgát a hatályos 
törvényeken alapuló nevelőtestületi döntéssel meghatározott tantárgyakból tehetnek. 



 

 

 
7. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei 

 

1. Iskolánk a beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező 
tanköteles korú tanulót felvesz. 

2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a 
hatodik életévét május 31. napjáig betöltse, vagy ha ez csak december 31. napjáig tölti be, 
a szülő kérje gyermeke felvételét az iskolába. 

3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

− gyermek születési anyakönyvi kivonatát 
− a szülő személyi igazolványát és a gyermek lakcímkártyáját 
− a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha gyerek óvodás volt) 
− a Nevelési Tanácsadó felvételt javasló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, 

vagy ha az óvoda a Nevelési Tanácsadó vizsgálatát javasolta) 
− szükség esetén a szakértői bizottság véleményét 

4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

− a tanuló születési anyakönyvi kivonatát 
− a szülő személyi igazolványát és a gyermek lakcímkártyáját 
− az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt 

5. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanuló az iskola helyi tantervében 
meghatározott követelmények alapján összeállított szintfelmérő tesztet ír. A tanuló 
eredményéről a szülőt értesítjük és szükség szerint egyéni haladási ütemet állapítunk meg 
számára. 

6. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló 
előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, 
valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola 
igazgatója dönt. 

7. Ha a körzeten kívüli tanuló az első-negyedik évfolyamra jelentkezik, vagy ha az ötödik-
nyolcadik évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása, 
vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló 
döntése előtt kikérheti az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek 
véleményét.  



 

 

 

8. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 
követelményei, formái, a tanuló magatartása, szorgalma 
értékelésének és minősítésének követelményei, a tanuló 
teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, 
minősítésének formája 

1. Az iskola a nevelő és oktatómunka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 
munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

2. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 
megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája, vagy gyakorlati tevékenysége 
alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 
követelményekre is. 

3. A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az első-
negyedik évfolyamon, a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó 
írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek; - a mérési naptárnak megfelelően. 

4. A témazáró dolgozat érdemjegye a naplóban pirossal szerepel, a félévi, ill. tanév végi 
érdemjegy megállapításánál kétszeres szorzóval, az adott tantárgyból. 1-3. évfolyamon és 
a 4. évfolyam első félévében az elért % értéket az osztálynaplóban szerepeltetjük. 

5. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször 
ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében 
minden tanulónak minden tantárgyból félévenként minimum egy szóbeli feleletre kell 
lehetőséget biztosítani. 

6. A nevelés-oktatás kezdő (1- 4. évfolyam), alapozó (5-6. évfolyam) és fejlesztő (7-8. 
évfolyam) szakaszában a tanulók az IMIP-ben rögzítetteknek megfelelően vizsgát 
tesznek. A vizsgák érdemjegye a tanév végi érdemjegy megállapításánál kétszeres 
szorzóval szerepel az adott tantárgyból. 

7. Az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból a tanulók elméleti tudását 
gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva értékeljük. 

8. A testnevelés követelményeinek elsajátítását gyakorlati tevékenység révén ellenőrzik a 
testnevelő tanárok. 

9. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, 
minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul 
az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik 
azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az 
előző értékeléshez képest. 

10. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző 
tantárgyak esetében a következők szerint történik: 



 

11. Az első évfolyamban csak szöveges értékelést alkalmazunk. Második évfolyamon az első 
három negyedév végén szövegesen, évvégén jegyekkel minősítünk. Harmadiktól 
nyolcadik osztályig minden tantárgy esetében első és harmadik negyedév végén szöveges 
értékelést alkalmazunk. (A köztes időszakban érdemjegy is adható) 

 
Szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

 
 

 

− A második - nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben 
minden tantárgyból érdemjegyekkel is minősítjük. 

− A moduláris oktatású tantárgyak értékelése és minősítése, beszámítása az iskolai évfolyam 
sikeres befejezésébe: 

Modul rendszerben tanulóink az alábbi tárgyakat tanulják: 

− Ember és társadalomismeret, etika (7. -8. évfolyamon) 
− Mozgóképkultúra és médiaismeret (8. évfolyamon) 

Az iskolai évfolyam sikeres befejezéséhez feltétel az adott modul óráinak legalább 71%-án 
való részvétel. A modulok esetében a követelmény két házi dolgozat elkészítése. A félévi 
értesítőben és az év végi bizonyítványban „részt vett” bejegyzéssel jelezzük.  

14. A negyedik év végi és ötödik-nyolcadik évfolyamon a félévi és az év végi osztályzatot az 
adott félév során szerzett érdemjegyek, és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján 
kell meghatározni. 

15. 1-8. évfolyamon a negyedévi és a háromnegyedévi szöveges értékelés tükrözi a tanulók 
fejlődését, teljesítményét. (lásd Melléklet) 

16. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

jeles (5), jó(4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

17. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden 
tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább egy érdemjegyet kell 
szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját 
havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. A félévi, illetve tanév végi osztályzat 
megállapításához minimum 4, a félév során szerzett osztályzat szükséges. A heti fél és 
egyórás tantárgyak esetében félévente 3 osztályzat szükséges. 

18. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az 
tájékozató füzeten és az elektronikus naplón keresztül. A tájékoztató füzet bejegyzéseit az 
osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

 

ÉRTÉKELÉS SZÁZALÉK  

kiválóan teljesített 88% - 100% 

jól teljesített 75% - 87% 

megfelelően teljesített 45% - 74% 

felzárkóztatásra szorul 0% - 44% 



 

 

 

19. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a 
tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért 
teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján 
végzik el a szaktárgyakat tanító nevelők:  

Normaorientált mérés esetén: 
 

Teljesítmény Érdemjegy 
0-39% Elégtelen (1) 
40-56% Elégséges (2) 
57-74% Közepes (3) 
75-87% Jó (4) 
88-100% Jeles (5) 

 
Minimumszintű mérés esetén: 
 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-50% Elégtelen (1) 
51-60% Elégséges (2) 
61-80% Közepes (3) 
81-90% Jó (4) 
91-100% Jeles (5) 

  

− Negyedik évfolyamon az év végi bizonyítványban, illetve az ötödik – nyolcadik 
évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő tantárgyakból 
elért eredmények kerülnek minősítésre: 

− Negyedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika, 
informatika, környezetismeret, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, technika, testnevelés, 
külalak. 

− Ötödik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, 
matematika, informatika, természetismeret, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, technika, 
testnevelés, külalak 

− Hatodik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, 
matematika, informatika, természetismeret, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, technika, 
testnevelés, külalak 

− Hetedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, 
matematika, informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, rajz és vizuális 
kultúra, technika, testnevelés, külalak 

− Nyolcadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, 
matematika, informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, rajz és vizuális 
kultúra, technika, testnevelés, külalak 

20. A tanulók magatartását és szorgalmát a negyedik évfolyam végén és ötödik-nyolcadik 
évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök minősíti és ezt az értesítőbe,  



 

 
illetve a bizonyítványba bejegyzi.  
A magatartás és szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek, 
és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben, az osztályban tanító 
nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését iskolánk házirendje 
tartalmazza. 
Tanulóink szöveges értékelésének mintáit az IMIP melléklete tartalmazza. 



 

 

 

9. Az iskolai írásbeli beszámoltatás formái, rendje, korlátai, a 
tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya 

Az iskolai írásbeli beszámoltatás formái: 

1. Írásbeli házi feladat  
2. Írásbeli felelet 
3. Házi dolgozatok 
4. Témazáró dolgozatok 

 

Az iskolai írásbeli beszámoltatás rendje: 

1. Írásbeli házi feladat ellenőrzése:  

− A házi feladat hiánya nem a tanuló tudását tükrözi, ezért nem adható érte elégtelen 
osztályzat, azonban a havi szorgalom osztályzatba beszámító. 

− Osztályzattal értékelhető a füzet / munkafüzet vezetése - évente legalább két 
alkalommal. Az írásbeli munkának az eredménye minden tantárgyból jelenjen meg egy 
közös külalak osztályzatban. Ez az osztályzat nem tartalmi, hanem esztétikai értékű. 
Ezzel a tanulókat tiszta, rendezett írásbeli munkára ösztönözhetjük. A külalak osztályzat 
nem része a tanulmányi átlagnak. 

Értékelési szempontok:  

− Gondozott külső: mint névvel ellátott, borítóval bekötött füzet/munkafüzet. 
− Áttekinthető, de nem feltétlenül a klasszikus értelemben vett szépírás. 
− Rendszeres, folyamatos füzetvezetés egész tanévben. 
− Hiányok pótlása. 

2. Írásbeli felelet: 

Ezt a módszert az új anyag elmélyítésének szakaszában alkalmazzuk, melynek célja annak 
feltárása, hogy a tanulók mennyire értették meg a továbbhaladáshoz szükséges fogalmakat. 
Az értékelésben ezért a minimum szintű tudás mennyiségét kell alapul vennünk: tehát 
átlagosan 50%-os teljesítmény fölötti tudás esetén haladhatunk tovább. A felmérés nem 
lehet hosszabb, mint a szóbeli feleltetésre szánt idő (maximum 15 perc). Ennek 
megfelelően a feltett kérdések kizárólag az újonnan megismert fogalmak, ismeretek 
elsajátítására vonatkozzanak! A javításnál feltétlenül hívjuk fel a típushibákra a tanulók 
figyelmét, melyeket tudatos javítással korrigáljunk! 

Írásbeli feleletet alkalmazhatunk akkor is, ha csak egy lecke megtanulására vagyunk 
kíváncsiak. Nem szükséges ekkor minden tanuló munkáját értékelni, lehet csak célzottan, 
néhány gyerekét. 

A kapott érdemjegyek feleletértékűek, amit a naplóban kék színnel jelölünk.  



 

3. Házi dolgozat: 

Szaktárgyanként egy-egy nagyobb témát felölelő írásbeli munka. A tanulók életkorától 
függően hosszabb-rövidebb terjedelmű dolgozat. Igényli a tanulók önálló ismeretszerzését, 
az ismeretek bővítését, a könyvtárhasználati órákon tanultak alkalmazását, felsőbb 
évfolyamokon a számítástechnikai ismeretek alkalmazását, begyakorlását.  

Legfontosabb célja: egy téma sok szempontú feldolgozása, mely ösztönzi a tanulókat az 
elmélyült munkavégzésre, gondolataik logikus elrendezésére. Ezért fontos a 
követelmények pontos meghatározása, az értékelés kritériumainak egyértelmű 
megfogalmazása.  

A házi dolgozatot írató tanárok az éves munkaterv összeállításakor koordinálják az 
időpontokat, nehogy torlódás nehezítse a tanulók munkáját. A tanév folyamán arányosan 
elosztott házi dolgozatok felkészítik a tanulókat korunk egyik alapvető elvárására, 
prezentáció készítésre, pályázatok írásának begyakorlására. 

Az informatika tanárral való együttműködés is nélkülözhetetlen a 7-8. évfolyamokon. 

A dolgozatra több osztályzat is adható: tartalom, szerkezet (logikai felépítés), vagy külalak 
egyaránt értékelhető. A tartalomra, szerkezetre vonatkozó osztályzatok az adott tantárgy 
rovatában kék színnel jelenik meg, amit felelet értékűnek tekinthetünk, hiszen a szülői 
segítséget nem tudjuk kizárni. A külalakra adott osztályzatot a külalak rovatban jelöljük. 

Megvalósítása:  

− 3-4. évfolyamon: maximum két oldal terjedelmű, kézzel írt munka, melyet a tanuló a 
tanító által felkínált témákból választ. Javasolt a környezetismeret, magyar irdalom 
tantárgyaknál. 

− 5. évfolyamon: maximum két oldal terjedelmű, kézzel írt önálló munka a tanárok által 
meghatározott témákból. Javasolt tantárgyak: történelem, magyar irodalom, 
természetismeret. 

− 6. évfolyamon: maximum három oldal terjedelmű, kézzel írt, vagy számítógépen 
szerkesztett önálló munka a tanárok által meghatározott témákból. Javasolt tantárgyak: 
történelem, természetismeret. 

− 7. évfolyamon: számítógépen szerkesztett, önálló munka a tanárok által meghatározott 
témákból. Javasolt tantárgyak: etika, technika, fizika, történelem, kémia, biológia, 
földrajz, magyar irodalom.  

− 8. évfolyamon: számítógépen szerkesztett, önálló munka, vagy prezentáció a tanárok 
által meghatározott témákból. Javasolt tantárgyak: magyar irodalom, biológia, kémia, 
földrajz, etika, mozgóképkultúra és médiaismeret. 

4. Témazáró dolgozat:  

Egy- egy témát lezáró, összegző dolgozat, amiben az élő tudást ellenőrizzük. Nem 
elsősorban a fogalommagyarázat ismerete a cél, hanem a megszerzett tudás alkalmazása.  

Használhatjuk a tantárgyakhoz javasolt központi témazáró feladatlapokat, vagy magunk 
szerkesztjük azokat. A feladatlapok egyaránt tartalmaznak minimum és optimum szintű 
feladatokat. A tantárgyi minimumkövetelményeket a tantárgyi helyi tantervekben 
határozzuk meg a NAT alapján. 

Elvárás, hogy a témazáró dolgozatokat egy, legfeljebb két összefoglaló óra előzze meg. 
Ezek az órák kövessék a dolgozat logikáját, tartalmazzák azok típusfeladatait, hívják fel a 
figyelmet a hangsúlyozottan fontos tartalomra.  



 

 

Minden témazáró dolgozatot kövessen egy értékelő, javító, felzárkóztató óra lehetőleg 
közvetlenül a rákövetkező órán, de két hétnél nem később.  

A témazáró dolgozatok megírásának idejét legalább két héttel előbb közöljük a tanulókkal. 
Ugyanazon a napon két témazáró dolgozatnál többet ne írjanak tanulóink. 

Az iskolai írásbeli beszámoltatás korlátai: 

A szakértői bizottság, vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményével rendelkező tanulóknál a 
bizottság, vagy a tanácsadó mentesítési javaslatot tehet bizonyos tantárgyak jeggyel történő 
értékelése, és minősítése alól. Ezeket a tanulókat szülői kérésre mentesítjük az adott 
tantárgy vagy tantárgyak értékelése alól. Nem íratunk témazáró dolgozatot azzal a 
tanulóval, aki a dolgozatírás előtt annyit hiányzott, hogy nem tudhatott a dolgozatírás 
időpontjáról, vagy legalább két hétig hiányzott. Ő egy közösen egyeztetett időpontban írja 
meg a dolgozatot, ugyanazt, mint a társai. 

Nem osztályozhatjuk a diagnosztizáló és kompetencia méréseket. A külső mérések %-ban 
kifejezett teljesítményéről a szülőket tájékoztatjuk.  

Nem osztályozhatók az év eleji diagnosztikus szintfelmérő dolgozatok sem. 



 

 

 
10. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt 

írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 
 
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan a 6. fejezetben 
megfogalmazottakon kívül az alábbi szabályok érvényesülnek: 

− szóban vagy írásban /leckefüzet/ tartsa a napi kapcsolatot a tanító, tanár és a napközi-, 
tanulószoba vezetője között 

− legyen a napközis tantermekben /főleg felső tagozaton/ a tankönyvekből letéti állomány, 
ha nem a következő napra kell egy anyagrészt megtanulni 

− szokjanak hozzá a tanulók, hogy a napközivezető készít számukra gyakorló feladatokat 
arra az esetre, ha kevesebb a házi feladatuk, erről konzultáljanak a szaktanárokkal, 
osztályfőnökökkel. 

− minőségileg nem kell a napközi vezetőnek az írásbeli házi feladatot ellenőrizni, erre a 
tanítási óra elején a szaktanárral kerüljön sor. 

Tanulási időben a tanulókat csak kivételes esetben lehet elvinni.   
Alsó évfolyamokon iskolaotthonos és napközis tanulásszervezési formát valósítunk meg. Az 
iskolaotthonos osztályok saját időbeosztásuk szerint szervezik napirendjüket. 

 
Iskolánk indítandó 1. osztályai közül az egyiket iskolaotthonos oktatási formában működteti. A 
szülők a beiratkozás alkalmával írásban nyilatkozhatnak, mely oktatási formát szeretnék 
választani gyermekük számára. 
Ennek célja, hogy megújult módszerekkel, szervezési formákkal az óvoda és az iskola közötti 
zökkenőmentes átmenetet meg tudjuk valósítani. 
Ezt szolgálja az is, hogy a napirend – órarend nem jelent rideg szabályokat, rugalmasan 
kezelhető keretnek tekintjük, mely a gyermek fizikai, pszichés terhelhetőségéhez igazítható, az 
óvodában megszokott napirendhez hasonló.  
Az osztályban két tanító, heti váltásban, tantárgycsoportban, szoros együttműködésben 
foglalkozik a tanulókkal. 



 

 

 
11. A tanulók fizikai állapotának mérése 

Tanulóink fizikai állapotának felméréséhez olyan motoros teszt-együttest alkalmazunk, amely 
megfelel az alábbi elvárásoknak: 

- a tesztek végzése semmilyen egészségkárosító hatást nem vált ki 
- megfelel a tudományos követelményeknek 
- elsősorban az egészségben meghatározó szerepet játszó összetevőket méri: 

- kardiorespiratorikus állóképességet 
- erőt 
- izomerő állóképességet 
- testösszetételt 

- egyszerűen végrehajthatók, minimális eszközt igényelnek. 

A teszteket egészségnevelési eszköznek tekintjük, amelyek lehetővé teszik a tanulóink fejlődése 
során az alapvető fizikai tulajdonságok mérését. A tesztek nem képezik a tanterv tartalmát, és 
hogy a mérés célja megvalósuljon, a teszteket nem tanítjuk, illetve gyakoroljuk be. 

A tesztvizsgálat értéke és hatékonysága nagymértékben a szigorú gyakorlati végrehajtáson és a 
tanulóknak a testnevelő tanártól kapott motiváltságán múlik. 

A méréseket a testnevelő tanárok és az alsóban tanító kollégák végzik az osztályokban. 

A teszteket kétszer, a tanév elején és végén végeztetjük el. 

Az összehasonlíthatóság érdekében a tesztek végrehajtási körülményei hasonlóak minden 
diáknál, minden részletben (helyszín, eszköz, hőmérséklet stb.). 

Az általános fizikai teherbíró képesség minősítése a következőképpen történik: 

igen gyenge  -  0-20 

gyenge   -  21-40 

kifogásolható  -  41-60 

közepes  -  61-80 
jó   -  81-100 

kiváló   -  101-120 

extra   -  121-140 pontig 

Az osztályonkénti adatlapot a vizsgálatot elvégző tanár vezeti. 

Az intézményi osztályonkénti összesített adatlapot a megbízott testnevelő állítja össze a tanév 
végén mért eredmények alapján, majd továbbítja az iskola egészségügyi szolgálat felé. 

A mért eredményekről a szülőket tájékoztatjuk. A tanulók tájékoztatása a legjobb eredményekről 
faliújságon történik. 

A tesztek célját és feladatát a következőkben foglalhatjuk össze: 

a tesztek eredményét összehasonlítjuk adott tanulónál időről-időre, így látjuk, hol áll korábbi 
teljesítményéhez, az osztályátlaghoz és az országos átlaghoz képest. Másrészt az eredmények 
ösztönzik tanulóinkat a fizikai fittség fejlesztésére. Ezáltal diákjaink fizikai állapotának 
elméréséhez alkalmazott tesztek hozzájárulnak az iskolánk egészségnevelési programjának 
megvalósításához. 



 

 

 
12. Mindennapi testedzés céljait szolgáló foglakozások, az iskolai 

sportkör foglakozásai 
Az 1-4. évfolyamon: 

− testnevelés órák  

− játékos, egészségfejlesztő testmozgás 

− az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai 

− reggeli úszás  

− korcsolya heti 1 alkalommal az 1. évfolyamon 

− külső szervezetek által szervezett sportkörök 

− pályázatok útján nyert lehetőségek 

 

Az 5-8. évfolyamon: 

− testnevelés órák 

− az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai 

− a hét minden napján szervezett tömegsport foglalkozások, melyek tevékenységébe a 

tanulók akár 1-1 alkalommal is bekapcsolódhatnak. 

− reggeli úszás  

− külső szervezetek által szervezett sportkörök 

− pályázatok útján nyert lehetőségek 

 

Napközi otthonban és tanulószobán: 

− játékos egészségfejlesztő testmozgás 



 

 

 
13. A pedagógiai program vés helyi tanterv végrehajtásához 

szükséges nevelő és oktató munkát segítő eszközök és 
felszerelések jegyzéke 

 
Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetés, valamint a tanulók tevékenykedtetését az 
osztálytermekben és a szaktantermekben mozgatható IT eszközök biztosítják. Médiatermünkben 
laptop, projektor és digitális tábla áll rendelkezésre. 
A taneszköz fejlesztés az éves költségvetés függvényében folyamatosan történik prioritások 
megállapítása után a szakmai munkacsoport vezetők javaslatának figyelembe vételével. 
A taneszközök beszerzéséhez megragadunk minden pályázati lehetőséget. 

 
 
Az alapfokú nevelés bevezető és kezdő szakaszában szükséges eszközök: 

 
A magyar nyelv és irodalom tanításához szükséges felszerelések és taneszközök tantermenként.

− képek, betűkártyák, szótagkártyák 
− hívóképek 
− írott és nyomtatott abc 
− írott kis és nagy abc 
− hangtani ismeretek – fali tabló 
− Nyelvtani táblák 
− a szó és a mondat- fali tabló 
− gyermeklexikon /10 db/ 

− történelmi arcképsorozat 
− helyesírási szótár és szabályzat /10 

db/ 
− Szinoníma Szótár 
− Magyar értelmező Kéziszótár 
− lemezjátszó 

 

A matematika tanításához szükséges felszerelések és taneszközök tantermenként /12 
tanterembe/:

− számkártyák 1-100-ig 
− applikációs képek 
− helyiérték táblázat 
− színes rudak (kiegészítés) 
− számegyenes 

− szemléltető táblák 
− matematikai logikai játékok 

(tehetséggondozáshoz) 
 

A környezetismeret tanításához szükséges felszerelések és taneszközök tantermenként: 
− szobai hőmérő 
− borszeszégő 2-3 db az alsóra 
− domborított földgömb 
− videokazetták a jegyzék szerint 
− fali tablók az anyagokhoz (erdő, 

mező, vízpart élővilága, fa-cserje 
részei, háziállatok stb.) 

− tanulói atlaszok 
− tanulói kísérleti dobozok 
− magyar nemzet jelképei fali tabló 
− élő természet stb. jegyzék szerint 

 

A rajz  tanítását segítő taneszközök:
− -diapozitívek a jegyzék szerint 
− művészeti videofilmek 

− Művészeti könyvek

A testnevelés tantárgy tanítását segítő taneszközök
− Bordásfal 60 db − Tornapad 4 m 15 db 



 

− Tornapad 2 m 5 db 
− Ugrószőnyeg 4 m10 db 
− Ugrószőnyeg 2 m10 db 
− Talaj szőnyeg 2 db 
− Ugrózsámoly 30 db 
− Mászókötél 15 db 
− Ugrószekrény 10 db 
− Dobbantó 10 db 
− Korlát 1 db 
− Nyújtó 2 db 
− Gerenda 5 db 
− Röplabda háló 1 db 
− Gyűrű 10 db 
− Húzókötél 2 db 
− Asztalitenisz ütő 15 db 
− Asztalitenisz asztal5 db 
− Színes bóják 20 db 
− Labdahordó háló 10 db 
− Kompresszor 1 db 
− Súlypontemelkedés mérő 1 db 
− Kézilabda 30 db 
− Röplabda 30 db 
− Kosárlabda 30 db 
− Pöttyös labda 60 db 
− Kézilabda kapu 1 pár 
− Kézilabda háló 2 pár 
− Kosárpalánk, gyűrű6 db 
− Háló (kosár) 10 db 
− Magnéziumtartó 1 db 
− Kisméretű kapu (foci) 4 db 
− Fektető ágy balesetre 1 db 
− Öltöző padok 15 db 
− Kézi súlyok 30 pár 
− Ugrókötél kicsi 60 db 
− Tornakarika 30 db 
− Medicin labdák 2,3 kg 30 db 
− Magasugró állvány4 db 
− Testmagasság mérő1 db 
− Ugróbála, ugró domb 2 db 

− Távolugró gödör 1 db 
− Távolugró deszka 1 db 
− Futball labda 30 db 
− Szivacsgödör 1 db 
− Gumikötél 30 db 
− Mászórúd 10 db 
− Asztalitenisz háló 5 db 
− Mérőszalag 50 m-es1 db 
− Seprű 5 db 
− Jelzőszalag 20 db 
− Síp 4 db 
− Tartószerkezet 2 pár 
− Rádiósmagnó (CD)1 db 
− Videó oktatófilmek 
− Személymérleg 1 db 
− Forgatható eredményjelző 1 db 
− Stopper 4 db 
− Ugrókötél nagy 30 db 
− Magasugró léc 2 db 
− Rajt gép 10 db 
− Tornabot 30 db 
− Pótlóbot 10 db 
− Babzsák 30 db 
− Mini trampolin 2 db 
− Kis labda (maroklabda) 30 db 
− Húzókötél 1 db 
− Asztalitenisz labda30 db 
− Ásó, gereblye lapát 1-1 db 2 db 
− Mentőláda 3 db 
− Öntözőtömlő 1 db 
− Pulzusmérő 1 db 
− Hangkazetták, 
− Hangfal + erősítő 1 k. 
− Magnéziumtartó sok 
− Mezek 4-5 garnitúra 1-12-ig 
− Ügyességet, egyensúly érzékelést 

stb. fejlesztő játékok 
 

 
Az ének-zene tantárgy tanítását segítő taneszközök: 

− zenehallgatási anyagok hangkazettán vagy CD-n a jegyzék szerint 
− zeneszerzők képei 

A fejlesztő munkához szükséges taneszközök: 
Fejlesztő játékok:

− „Logili” mozaik kirakó 
− „Puzzle tiró” kirakó 

− „Logopédiai lottó” nyelvi fejlesztő 
dobójáték – karikadobáló 



 

− „Első számolás” – figyelem, 
emlékezet, számfogalom fejlesztése 

− érzékelő játékcsalád, tapintójátékok 
is 

− „Figurix” formafelismerés 
− Logico tábla cserélhető 

feladatsorokkal 
− Műanyagból készült betűk 
− Lyukas tábla 
− 2 Body-Roll henger 
− 6 db hullahopp karika 
− 6 db ugrálókötél 
− 3 db közepes méretű labda 
− 3 db ping-pong labda + ütők 
− 3 db óriás labda 
− Billenők 
− Finommotorika fejlesztők 

− Alak háttér fejlesztők 
− Környezetismereti fejlesztő játékok 
− Dominók és memóriajátékok 

témákhoz 
− Logikai gondolkodást fejlesztő 

társasjátékok 
− Hallási figyelemfejlesztők 
− Műanyaglabdák, tüskéslabdák 
− Rész – egész társasjátékok 
− Tangram 
− Képfelismerő 
− Fűzőke 
− Ritmusfejlesztők 
− Hangszerek 
− Világok hangjai CD

 
Az alapfokú nevelés alapozó és fejlesztő szakaszában szükséges eszközök: 
 
Magyar irodalom tanításához szükséges eszközök: 
 

− Térkép (irodalomtörténeti) (3 db) 
− Írói arcképsorozat (3 db) 
− Magyar értelmező szótár (5 db) 
− Szinonima szótár (5 db) 

− Helyesírási tanácsadó szótár (5 db) 
− Életrajzi lexikon (5 db) 
- Helyesírási szabályzat és szótár  
     (20 db)

 
Hanganyag (hangkazetta, CD)
− Népdalok, népmesék. 
− János vitéz. 
− Mitológiai és bibliai történetek 
− Versek (Petőfi, Arany) 
− A kis herceg 
− Görög regék és mondák 

− Rege a csodaszarvasról 
− Népballadák 
− Arany: A walesi bárdok 
− Toldi 
− Egri csillagok (részletek)

− Janus Pannonius, Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Csokonai Vitéz Mihály versei 
− Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór művei. 
− Halotti beszéd és könyörgés. 
− Ómagyar Mária – siralom 
− Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Légy jó mindhalálig (rádiójáték). 
− Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila, Radnóti Miklós versei. 
− Megzenésített versek 

Videofilmek:
− Magyar népmesék 
− János vitéz (rajzfilm) 
− A Pál utcai fiúk (film) 
− Rab ember fiai (film) 

− Magyar mondák: Álmos vezér, A 
fehér ló mondája, A szentgalleni 
kaland, Botond, Lehel kürtje, István 
megkoronázása. 

− Arany: a walesi bárdok. 
− Lúdas Matyi (rajzfilm) 



 

− Egri csillagok (film) 
− Janus Pannonius emlékére 
− Mátyás könyvtára 
− A Corvinák 
− Balassi, Csokonai: A felvilágosodás 
− Mikszáth: Szent Péter esernyője 

(film) 
− Mikszáth prózája 
− Liliomfi (film) 
− A reformkor I-II. 
− Petőfi 

− Egy magyar nábob (film) 
− Kárpáti Zoltán (film) 
− A kőszívű ember fiai (film). 
− Halotti beszéd. 
− Légy jó mindhalálig (film) 
− Móricz és a Légy jó mindhalálig. 
− Móricz élete 
− Nyugat. 
− A fiatal József Attila 
− Erőltetett menet (film) 

 
Könyv:  
− Népmesegyűjtemények (10 db) 
− O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások (5 db) 
− Gabnai Katalin: Drámajátékok (5 db) 
− Kaposi László: Drámafoglalkozások (5 db) 
− Montágh Imre: Mondjam, vagy mutassam (5 db) 
− Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk (30 db) 
− Gárdonyi Géza: Egri csillagok (30 db) 
− Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (30 db) 
− Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (30 db) 
− Szigligeti Ede: Liliomfi (30 db) 
 
Fali tablók:
− Hangtan 
− A teljes hasonulás 
− Jelentéstan 
− Szótan 
− A szófajok 

− Jelentés 
− Szerkezet 
− Mondattan 
− Magyar nyelvemlékek 
− Nyelvcsaládok

Egyéb eszközök: 
− Petőfi (diasorozat) 
− Fogalmazás 5. (diasorozat) 
− Arany János: Toldi (diasorozat) 
− Petőfi, Arany, Vörösmarty (diafilm) 
− A főnév (oktatócsomag) 
− Móricz Zsigmond: Hét krajcár (diafilm) 
− Ady és a nyugatosok, József Attila (diafim). 

 
Történelem tantárgy tanításához szükséges eszközök: 
Videofilmek:
− Egyiptom a Nílus ajándéka 
− A piramisok 
− Az ókori Hellasz 
− Az ókori Róma 
− Honfoglalás 
− Élet a középkori Európában 
− A román stílus 

− Mátyás király könyvtára 
− Rákóczi szabadságharca 
− A francia forradalom 
− A kiegyezés 
− Versailles 
− A II. világháború 
− 1956. október 23.

Egyéb eszközök:



 

− Transzparens sorozat az általános 
iskolai történelem tanításhoz 5-8. 
évfolyam 

− Írásvetítő és állvány 
− Videó 

− TV 
− Számítógép 
− Projektor 
− falitérképek

 
Az idegen nyelvek tanításához szükséges taneszközök: 
 
Tanulói segédletek:

− munkakönyv 
− munkafüzet 
− kétnyelvű szótárak 

− egynyelvű szótárak 2 db 
− képes szótárak 3 db

Tanári segédletek:
− munkatankönyv 
− munkafüzet 
− tanári kézikönyv 
− szakkönyvek 
− egynyelvű szótárak 
− folyóiratok Hello Teens 
− Michael Vince: Elementary 

Language Practice 

− Grammar Lab 1-3 (Oxford 
University Press) 

− Angol regények egyszerűsített 
változatai 

− Penguin Readers 
− Tanári kincsestár 
− Novellák, verseskötetek

 
Szemléltető eszközök:

− filctoll 
− színes papír 
− színes angol szókártyák: 

elementary, pre-intermediate, 

phrasal verbs (alsós-felsős) 
− térképek, táblázatok, poszterek 
− audio és videó kazetták

Audiovizuális eszközök:
− 2 db kazettás magnó 
− 8 db angol-magyar szótár 
− 8 db magyar-angol szótár 

− 15 db angol képes szótár 
− üres kazetták

 
Egyéb eszközök:

− applikációs képek 
− hangszalag 
− hangszalag versekkel, dalokkal 
− Videós nyelvleckék munkafüzet 
− Chatterbox 1., 2, 3. (tankönyv, 

munkafüzet, hangkazetta, tesztek, 
szemléltető képsor) 

− Project English 1., 2., 3. (tankönyv, 
munkafüzet, hangkazetta, tesztek, 
videokazetta, munkafüzet 
videokazettához). 

− New Projekt 1., 2. (tankönyv, 
munkafüzet, hangkazetta) 

− Videokazetták: 
− Muzzy in Godoland 

− Muzzy Comes Back 
− Window on Britain 
− Guide to Britain 
− CD-ROM: Mano angol 
− Deutsch für Dich I. 

(munkatankönyv, hangkazetta) 
− Tematikus képek 
− Büderchen komm tanz mit mir 

(hangkazetta, daloskönyv 
− Schulbus I. (munkatankönyv, 

hangkazetta. 
− ABC kártya (betűkártyák) 
− A névelő (fali tabló) 
− Gyenge ige ragozása (fali tabló) 
− Ping Pong I. (tankönyv munkafüzet 



 

hangkazetta) 
− A névelő (fali tabló) 
− A főnév szótári alakjai (fali tabló) 
− Időbeli, módbeli segédigék (fali 

tabló) 
− Deutschmobil I. (tankönyv, 

munkafüzet, hangkazetta) 
− Erős ige ragozása (fali tabló)Időbeli 
− Személyes névmás (fali tabló) 
− Az elöljárószó (fali tabló) 
− A melléknév ragozása (fali tabló) 

− A személyes névmás ragozása (fali 
tabló) 

− A főnév ragozása (fali tabló) 
− Deutschmobil II. (tankönyv, 

munkafüzet, hangkazetta) 
− A birtokos névmás (fali tabló) 
− A melléknév ragozása (fali tabló) 
− Németország (falitérkép) 
− Nyelvtani táblázatok 
− TV

 
A matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 
 

− Táblai körző fa (5 db) 
− Táblai vonalzó 45°-os fából (5 db) 
− Táblai vonalzó 60°-os fából (5 db) 
− Táblai szögmérő fából (5 db) 
− Méterrúd fából (5 db) 
− Összerakható m3 (1 db) 
− Nagy matematikusok arcképei (1 

db) 
− Sík és mértani modellezőkészlet (2 

db) 
− Kétkaros mérleg és súlysorozat 
− Kocka, téglatest (testek) 

− Űrmérték sorozat 1 db 
− Szétszedhető dm3 2 db 
− Műanyag henger 5 db 
− Műanyag kúp 5 db 
− Műanyag gúla 5 db 
− Műanyag hatszög alapú hasáb 1 db 
− Műanyag ötszög alapú hasáb 1 db 
− Számológép 30 db 
− Körző (tanulói) 30 db 
− Vonalzó (tanulói) 30 db

 
 
 
Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök 
 

− Pentium típusú számítógép (15 db) 
− Monitor (SVGA) (15 db) 
− Billentyűzet (15 db) 
− Egér (15 db) 
− CD meghajtó  (15 db) 
− Hangkártya + hangfal (15 db) 
− Projektor (1 db) 
− Modem 1db 
− nyomtató 1 db 

− lap top 1 db 
− fülhallgató 15 db 
− filctollkészlet 2 db 
− oktató CD-k 
− DVD író és olvasó 
− Digitális tankönyv alsó tagozatra 
− Állvány 
− Vetítővászon 
− Fali tablók:

Alapvető programok: 
3 WINDOWS 
4 OFFICE 
5 Szoftver az INTERNET hálózatban való működtetéséhez. 

 
A természetismeret és a földrajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök 
 

− Terepasztal 



 

− 5-8. Osztályos diafilm sorozat a 
földrajz tanításához 

− 5-8. Osztályos írásvetítő fólia-
sorozat a környezetismeret és a 
földrajz tanításához 

− Kőzetgyűjtemény 
− 5-8. Osztályos táblai vaktérkép 

sorozat 
− Hőmérő (15 db) 
− Iránytű (15 db) 
− Térképjelek 
− Magyarország térképe (falitérkép) 
− A Föld éghajlata (falitérkép) 
− A Föld természetes növényzete 

(falitérkép) 
− A Föld domborzata (falitérkép) 
− Földgömb (10 db) 
− A Föld felszíne (domborzatitérkép) 
− A Föld morfológiai térképe a 

tengerfenék domborzatával 
(falitérkép) 

− A Föld forgása és keringése 
(falitérkép) 

− Afrika domborzata és vizei 
(falitérkép) 

− Ausztrália és Óceánia gazdasági 
élete (falitérkép) 

− Afrika domborzata (falitérkép) 
− Ausztrália és Új-Zéland 

domborzata (falitérkép) 
− Észak-Amerika, Dél-Amerika 

domborzata és vizei (falitérkép) 
− Ázsia domborzata és vizei 

(falitérkép) 
− Európa domborzata és vizei 

(falitérkép) 
− Európa országai (falitérkép) 
− Észak-Európa (falitérkép) 
− Kelet-Európa (falitérkép) 
− Ázsia domborzata (falitérkép) 
− Közép-Európa (falitérkép) 
− A Kárpát-medence domborzata és 

vizei (falitérkép) 
− Mágnesek 
− Számítógépes pedagógiai 

programok
 
A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 
 
tankönyvek, munkafüzetek, biológiai album, lexikonok, szakfolyóiratok, videokazetták

− Tanári applikációs készlet 
− Írásvetítő fólia sorozat: 
− Növények, Állatok, Emberek 
− Csíráztató 
− Diapozitívek az 5-8. osztályos 

biológia tanításához 
− Kézi nagyító (15 db) 
− Metszettároló 
− Sztereomikroszkóp 
− Mikroszkóp lámpa 
− Mikroszkóp 
− Szilvafa virága (modell) 
− Burgonya virága (modell) 
− Almafa (oktatótábla) 
− Rovarok (oktatótábla) 
− Lepkék (oktatótábla) 
− Sertés koponya 
− Juh koponya 
− Madár csontváz 
− Emlős csontváz 
− Fogtípusok 

− Lábtípusok 
− Szarvasmarha (oktatótábla) 
− Házityúk (oktatótábla) 
− Fenyő (oktatótábla) 
− Erdei pajzsika (oktatótábla) 
− Kocsányos tölgy virága 

(oktatótábla) 
− Ehető és mérgező gombák 

(oktatótáblák 
− Keresztes pók (oktatótábla). 
− Mókus (oktatótábla) 
− Sün (oktatótábla). 
− Szarka (oktatótábla) 
− Sertés koponya 
− Róka (oktatótábla) 
− Szavas, vagy őz agancs. 
− Hazai füves területek legjellemzőbb 

élőlényei (oktatótábla) 
− Görény (oktatótábla)  
− Sáska (oktatótábla) 
− Sáska (oktatótábla) 



 

− Ürge (oktatótábla) 
− Varjú (oktatótábla) 
− Folyók, tavak legjellemzőbb 

élőlényei (oktatótábla) 
− Hal (csontváz) 
− Béka (csontváz) 
− Rák testfelépítése (oktatótábla) 
− Fürge gyík (csontváz) 
− Nemzeti parkjaink (falitérkép) 
− Fali tablók: 
− A sejtmagnélküli egysejtűek. 
− Szivacsok, csalánozók. 
− Gyűrűsférgek. 
− Puhatestűek. 
− Ízeltlábúak. 
− Gerincesek. 
− Moszatok, zuzmók, mohák, 

harasztok. 
− Nyitvatermők 
− Zárvatermők. 
− A lomblevél működése. 
− A virág és virágzat. 

− Termések, terméstípusok. 
− Fásszár keresztmetszete. 
− Egyszikű szár keresztmetszete. 
− Az emberi bőr (bőrmetszet). 
− Emberi csontváz. 
− Csípőcsont. 
− Csövescsont 
− Koponya. 
− Emberi torzó. 
− Lapos és csöves csont metszete. 
− Emberi nyelv fogakkal (modell) 
− Légzés (oktatótábla) 
− Szív modell. 
− Vese (metszet) 
− Az emberi szaporodás (8 db-os 

oktatótábla). 
− Szem (modell). 
− Hallás és egyensúly szerv (modell) 
− Emberi fejmetszet. 
− Fül (modell).

 
 



 

Taneszköz jegyzék a kémia tantárgy tanításához: 
 
Megfelelően felszerelt szaktanterem, működő elszívó berendezéssel, vegyszerálló mosogatóval, 
legalább a tanári asztalnál gázégővel.

− méregszekrény 
− fali periódusos rendszer (vegyjel, 

rendszám, relatív atomtömeg) 
− képek a kémia történetének 

kiemelkedő személyiségeiről 
− fémek aktivitási sorát ábrázoló 

falitábla, 
− az atomok elektronvonzó 

képességét feltüntető falitábla, 
− a nemzetközi veszélyjeleket 

bemutató falitábla, 
− ipari gyártásokat bemutató 

falitáblák vagy dobozos 
készítmények, 

− ásványgyűjtemény 
− számítógépes programok, interaktív 

eszközök gyakoroltatásra, 
− videofilmek és CD romok pl.: 

nehezen elvégezhető kísérletek, 
tudománytörténeti ismeretek, ipari 
gyártások, ivóvíz- és 
szennyvíztisztítás, 
környezetvédelmi problémák, 
természeti jelenségek, stb. 
bemutatására, 

− Internet használat, 
− Feladatgyűjtemények

Tanulókísérleti félmikro eszközkészlet: 2 tanulóként 1 db 
Tanulói pálcikamodell készlet, 2-3 tanulóként 1 db. 
Demonstrációs eszközök:

− 2 db nagy tálca 
− tálcás kiskocsi az eszközök 

szállítására 
− kis egyenfeszültséget adó 

áramforrás 
− Hoffmann - féle vízbontó 
− táramérleg, tömegminta sorozattal 
− patikamérleg, tömegminta 

sorozattal 
− kalott-modell készlet, 
− kristálymodellek: grafit, gyémánt, 

jód, nátrium-klorid 
− gázfejlesztõ készülék 
− 3 db desztilláló lombik, beleillõ 

gumidugóval (furatos és nem 
furatos) 

− Liebig- hûtõ, gumicsövekkel, 
lehetõleg vízcsaphoz és lefolyóhoz 
csatlakoztatható 

− Hőmérők (különbözõ 
méréshatárral) 

− Bunsen- állvány, diókkal, 

− lombikfogó, csõfogó, szûrõkarika 
− vasháromláb, kétféle méretben, 

azbesztes dróthálóval, 
− kés, olló, kalapács 
− égetõkanál (fém ill. üveg), 

vegyszerkanál (rozsdamentes), 
csipesz 

− dörzsmozsár, törõvel, párologtató 
csésze 

− fõzõpohár (különbözõ méretben) 
− lombikok (különbözõ méretben) 

Erlenmeyer- lombik, gömblombik 
− mérõhengerek, többféle méretû 
− kémcsövek, beleillõ gumidugókkal 
− kémcsõállvány, kémcsõfogó, 

kémcsõfogó 
− üvegkád, 
− pipetta 
− autoszifon

Digitális tananyag, CD-romok, DVD-k, videofilmek 
Megfelelő vegyszerek és segédanyagok 
Védőfelszerelések: gumikesztyű, védőszemüveg, tűzoltókészülék 



 

A fizika tantárgy tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 
 

− Írásvetítő fólia-sorozat (fizika 6-8. 
osztály) 

− Mágneses rúdpár fatokban 1 db 
− Táblai mágnes 25 mm-es 
− Fényből áram (videokazetta) 
− Részecskemodell (videokazetta 
− Fizikusok arcképcsarnoka (falikép 

sorozat) 
− SI mértéktáblázat (falikép) 
− Mágneses készlet(komplett) 
− A naprendszer (tabló) 
− Lejtőmodell(tanulókísérleti eszköz 

10 db) 
− Mikolacső (10 db) 
− Mechanikai eszközkészlet 

(tanulókísérleti eszköz 10 db) 
− Nyomás, súrlódás vizsgálatára 

alkalmas eszközkészlet (25 db) 
− Rugós erőmérő (25 db) 
− Kétkarú emelő (5 db) 
− Karos mérleg, súlysorozattal (5 db) 
− Hőmérő 20 db 

− Hőtágulást bemutató tanári 
eszközkészlet (1 db) 

− Kétütemű motorminta (1 db) 
− Négyütemű motorminta (1 db) 
− Áramátalakító (1 db) 
− Csengőreduktor (1 db) 
− Dugaszos ellenállásszekrény (1 db) 
− Generátor minta (1 db) 
− Elekrtomotor és generátor (4 db) 
− Elektrovaria (tanári bemutató 

eszközkészlet) (1 db) 
− Transzformátor modell (2 db) 
− Mérőműszer (Voltax) (25 db) 
− Tanulókísérleti eszközkészlet 

áramkörök létrehozására (25 db) 
− Sztatikus elektromosságot létrehozó 

eszközkészlet (25 db) 
− Optikai pad (lencsékkel, tükrökkel) 

(2 db) 
− Prizmatartó (1 db) 
− Tanulókísérleti eszközkészlet a 

fény vizsgálatára (15 db) 
− Lézer fényforrás 1 db

A rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 
 

− Műanyag átlátszó hengerek, gúlák, 
kúp 1 db. 

− Képsík rendszer a vetületi 
ábrázoláshoz. 

− Táblai körző (fém hegyű) 
− 60°-os táblai vonalzó 
− 45°-os táblai vonalzó 
− 100 cm-es táblai vonalzó 
− Táblai szögmérő 
− Műanyag, átlátszó kocka, tégla 
− Demonstrációs testek (fa) 

− CD romok: a kerettantervben a 
megismertetésre, elemzésre ajánlott 
műalkotásokról (1-1 db) 

− Videofilmek 
− Képzőművészet a honfoglalás 

idején 
− A román stílus 
− A gótika 
− Reneszánsz 
− XIX. század művészete 
− XX. század művészete 
− Pásztorkodás a Hortobágyon 
− Testbeszéd, gesztus

 
A technika tantárgy tanításához szükséges felszerelések és taneszközök: 
 

− olló 25 db (hegyes és tompa) 
− cikk-cakk olló 4 db 
− mintázó eszközök 25 db 
− munka asztal + satu a kézműves terembe 
− szövőkeret 25 db 



 

− csiszolópapír
− Fareszelő lapos 25x200 (15 db) 
− Fareszelő gömbölyű 10x200 (15 db) 
− Fareszelő félgömbölyű 25x200 (15 db) 
− Vasreszelő lapos 25x200 (15 db) 
− Vasreszelő gömbölyű 10x200 (15 db) 
− Vasreszelő félgömbölyű 25x200 (15 

db) 
− Laposfogó (10 db) 
− Kalapács 15-20 dkg-os (15 db) 
− Csípőfogó, gömbölyűcsőrű fogó (15-15 

db) 
− Fafűrész (illesztő), vasfűrész (kúpos) 

(15-15 db) 
− Lyukfűrész (15 db) 
− Kézi fúró (amerikáner) (4 db) 

− Lemezvágó olló (10 db) 
− Faliképek a fa megmunkálásáról (5 

db) 
− Szerelő készlet, gépelemek 

tanításához (4 db) 
− Elektromos szerelőkészlet I-II. (4-4 

db) 
− Asztali fúrógép (állványos) (1 db) 
− Asztali körfűrész (1 db) 
− A gépek (falitabló) (3 db) 
− Kerékpár (1 db) 
− KRESZ-táblák (oktató táblák) (1-1 

db) 
− LEGO-DACTA építőkészlet (4 db) 
− Akkumulátoros fúró 4 db

 
Az egészségtan tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 
 

− Videofilmek: 
− Az élelem 
− Alapvető élelmiszerek 
− Az izmok és a mozgás 
− A dohányzás és az egészség 
− Vigyázz a gyógyszerekkel 

− Járvány, avagy a gyermek 
kábítószer, alkohol 

− Ép testben ép lélek 
− Az emberi szervezet reprodukciós 

rendszere

 
 
Az ének-zene tanításához szükséges taneszközök: 
 



 

− hangszerek: pianino, szintetizátor 
− hangzó anyag CD-n 
− életrajz videofilmek 
− ritmushangszerek: csörgődob, cintányér, triangulum, dob 
− jeles napok, népszokások 
− magyar költők megzenésített versei 



 

 

 
14. A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések 

 
I. Érvényességi ideje: 
A Molnár Ferenc Általános Iskola a 2009/2010. tanévtől szervezi nevelő-oktató munkáját e 
módosított pedagógiai program és Helyi tanterv alapján. 
Érvényességi ideje: 2012. augusztus 31. 
Az OKSB 136/2008. (VIII.26.) számon elfogadott pedagógiai program érvényességét veszti 
ezen dokumentum hatályba lépésekor.  
 
II. A pedagógiai program és Helyi tanterv értékelése, felülvizsgálata: 
 
A pedagógiai programban megfogalmazott célok, és feladatok megvalósulását a 
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 
Az intézményben működő szakmai munkaközösségek minden tanév végén értékelik a 
programban megfogalmazott célok és követelmények megvalósulását, s írásban rögzítik. Az 
értékelés részét képezi a tanév végi igazgatói beszámolónak. 
Az érvényességi idő lejárta előtt fél évvel a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai 
program teljes - minden fejezetre kiterjedő- felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén 
módosítani kell, vagy teljesen új programot kell kidolgoznia. Az intézmény vezetője a 
pedagógiai program vizsgálata során megkéri a szülői közösség véleményét is. 
 
III. A pedagógiai program és Helyi tanterv módosítása: 
 
1. A módosításra javaslatot tehet: 

− az iskola igazgatója 
− a nevelőtestület bármely tagja 
− a szakmai munkaközösségek 
− a Ferencvárosi Önkormányzat (fenntartó) 

 
2. A szülők és a tanulók a pedagógiai program és helyi tanterv módosítását a szülői szervezet 
és a diákönkormányzat útján javasolhatják. 
 
3. A pedagógiai program és helyi tanterv módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a 
fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 
 
4. A módosított pedagógiai program és helyi tanterv a jóváhagyást követő tanév első napjától 
kerül bevezetésre. 
 
IV. A pedagógiai program és Helyi tanterv nyilvánosságra hozatala: 
 
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, mindenki számára megtekinthető. 
A pedagógiai program és Helyi tanterv  1-1 példánya a következő helyeken kerül 
elhelyezésre: 

− Ferencvárosi Önkormányzat 
− Molnár Ferenc Általános Iskola irattára 
− iskolai könyvtár 
− nevelői szoba 
− igazgatói iroda 
− Molnár Ferenc Általános Iskola honlapja: www.molnarferencaltiskola.hu 
 



 

 



 

 

 
 
Határozat: A Molnár Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programját és Helyi tantervét 
a Diákönkormányzat megismerte és elfogadásra javasolja. 
 
 
 
 
Budapest, 2012. március 30.      ………………………………
                   Orbán Fanni  DÖK vezető 
                                           
       

 
        
 
 
 
 
Határozat: A Molnár Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programját és Helyi tantervét 
a  Szülői Tanács megismerte és elfogadásra javasolja. 
 
 
 
 
 
Budapest, 2012. március 30.                                              ……………………………….. 
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1. Bevezetés 

 

IX. ker. Ferencváros Önkormányzat megbízásából felkérést kaptam, hogy készítsek 

szakvéleményt az Önkormányzat fenntartásában működő Molnár Ferenc Általános Iskola 

módosított pedagógiai programjáról, a sajátos nevelési igényű tanulók számára készített helyi 

tantervről, valamint az iskola Alapító Okiratának megfeleléséről. 

 

A pedagógiai program törvényi háttere: 

- A többször módosított, Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. sz. törvény ( továbbiakban  

  Ktv) 

- 2011. évi CXC. Évi törvény a nemzeti köznevelésről (2012. szeptember 1.-től hatályba lépő 

   rendelkezései)  

 - 243/2003. (XII. 1.7) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és  

  alkalmazásáról 

- 23/1997 (VI. 4.) MKM rendelet a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi 

   irányelvei (2. sz. melléklet) 

- 11/ 1994 (VI. 8.) MKM. rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

- 2003. évi CXXV. Törvény Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról  

 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik 

érvényessé./ KT. 44.§. 1./ 

 

2. A szakértői elemzés szempontjai: 

- A Pedagógiai Program és a sajátos nevelési igényű tanulók helyi tanterve tartalmazza-e 

a jogszabályban előírt kötelező elemeket, 

- elfogadása, jóváhagyásával kapcsolatos eljárás megfelel-e a törvényei előírásoknak,  

- a legitimáció vizsgálata, 

- formai és szakmai megfelelés 

 

 

 

Formai megfelelés 

 

 

Rendelkezésre áll-e a pedagógiai program    



 

módosított változata a fenntartói 

jóváhagyásához 

van nincs Megjegyzés 

- a diákönkormányzat véleménye √   

- a szülői közösség véleménye √   

 

- a nevelőtestület véleménye, elfogadása 

√   

- a pedagógiai program érvényességi idejének 

meghatározása 

√   

-intézkedés a pedagógiai program értékelésé- 

ről és felülvizsgálatáról 

√   

-intézkedés a pedagógiai program módosítá- 

sának körülményeiről 

√   

-intézkedés a pedagógiai program nyilvános- 

ságáról és elhelyezéséről 

√   

- vezetői aláírás és pecsét megléte √  

 

 

 

A nevelési programrész tartalmi megfelelése 

 

 

Közokt. tv.48.§ (1) a) van nincs megjegyzés 

1. az iskolában folyó nevelő-oktató munka    

     - pedagógiai alapelvei, √   

     - céljai, √   

     - feladatai, √   

     - eszközei, √   

     - eljárásai, √   

2. a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos 

pedagógiai feladatok: 

√   

3. a közösségfejlesztéssel kapcsolatos 

feladatok 

√   

4. a beilleszkedési, magatartási nehézségek- 

kel összefüggő pedagógiai tevékenység 

√   

5. a tehetségfejlesztéssel összefüggő 

feladatok 

√   

6.az ifjúságvédelemmel kapcsolatos √   



 

feladatok 

7. a tanulási kudarcnak kitett tanulók 

felzárkóztatása 

√   

8. a szociális hátrányok enyhítését 

segítő tevékenység 

√   

9. a pedagógiai program végrehajtásához 

szükséges nevelő-oktató munkát segítő 

eszközök és felszerelések jegyzéke 

√   

10. a szülő, tanuló,pedagógus iskolai együtt- 

működésének formái, továbbfejlesztésének 

lehetőségei 

√   

11. Az iskola nevelési programjának része- 

ként elkészítette -e: 

   

      az iskola egészségnevelési programját, √   

…..az egészségfejlesztéssel összefüggő 

      iskolai feladatokat, 

√   

      a mindennapi testedzés lehetőségeinek 

      végrehajtását szolgáló programot 

√   

      a környezeti nevelés programját. √   

12 Az iskolai egészségnevelési program 

elkészítéséhez beszerezte-e az iskolai 

egészségügyi szolgálat véleményét 

  

√ 

Nincs mellékelve 

13.Elkészült-e a fogyasztóvédelemmel 

kapcsolatos nevelési program 

√  

 

 

 

 

3. A módosított Pedagógiai Program és a sajátos nevelési igényű (SNI) 

tanulók tantervének szakmai véleményezése 

 

Az Alapító Okirat szerinti tartalmi megfelelés: 

A vizsgálati megbízás szerint, értékelésem nem a pedagógiai program egészére vonatkozik, 

csak azon változásokra, amelyek módosításra kerültek a 2009.-ben elfogadott programhoz 

képest. 

A Pedagógiai Program módosított változata világosan megjelöli, hogy mik azok a nevelési 

részben megfogalmazott elemek, amelyek 2012. szeptember 1.-től érvényesek. 



 

Az iskola felvállalta, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatását, az Alapító 

Okiratban meghatározott létszámban. 

A személyi feltételek ennek megfelelnek, mivel 2 gyógypedagógus, 1 utazó logopédus, 1 

iskolapszichológus (Nevelési Tanácsadóból) végzi a munkát. 

Az Alapító Okirat a mozgássérült gyermekek nevelését és oktatását is tartalmazza, viszont az 

iskola nem akadálymentesített. A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanulók iskolai 

fejlesztéséhez, nem rendelkeznek szakemberrel. A megküldött, sajátos nevelési igényű 

gyermekek tanterve sem tartalmazza az ilyen gyermekek fejlesztését. (2. sz. melléklet a 

23/1997. (VI. 4) MKM rendelethez)   

Javaslom, hogy a mozgássérült (testi fogyatékos) tanulók nevelése kerüljön ki az Alapító 

Okiratból, illetve a pedagógiai programból.. 

Az Alapító Okiratban nem szerepel, hogy angol előnyprogramos osztály, illetve magasabb 

óraszámú informatika és testnevelés profilu osztály is van az iskolában.  Ezen osztályok 

óratervének kötelező és választható óraszáma megfelel a Közoktatási Törvény 52.§ (3) 

bekezdésben megfogalmazott követelményeknek, csupán az adott tantárgyak emelt óraszáma 

más tárgyak rovására történt. A fenntartó erre külön forrást nem biztosít. 

Javaslom, hogy a fenti osztálytípusok kerüljenek bele az Alapító Okiratba. 

 

A módosított Pedagógiai Program valamennyi fejezetéből kitűnik, hogy az iskola hangsúlyt 

fektet az integrált nevelésre, az Alapító Okiratban feltüntetett, valamiben sérült gyermekek 

számára, állapotuknak megfelelően időt biztosítanak a felzárkózásra. A differenciáláson 

alapuló tanítási módszer mellett a KIP módszereivel egészítették ki a tanítási és tanulási 

technikák alkalmazását, tekintettel a tanulók eltérő fejlődési ütemére és képességeikre. A 

beszélgető körök, a személyiségfejlesztő foglalkozások szintén hozzájárulnak a sajátos 

nevelési igényű tanulók elfogadásához, befogadásához. A társas kapcsolatok fejlesztése a 

pedagógiai program több fejezetében megjelenik. A személyiségfejlesztéssel foglalkozó 

fejezetet kiegészítették a 4-8. osztályos tanulók vizsgáinak bevezetésével, amely a szorgalmas 

és eredményes tanulásra ösztönöz. Javasolnám, hogy bármely típusú vizsgát legfeljebb 6. 

osztálytól vezessenek be, amikor már a tanulók rendelkeznek az alapvető készségekkel, 

képességekkel. 

A módosított pedagógiai programban kiemelten jelennek meg az integrációval kapcsolatos 

eljárások, feladatok. Meghatározták a tevékenységi formákat, azokat a sikerkritériumokat is, 

amelyek az integráltan nevelt tanulók felzárkózását jelentik 

A módosított program erénye az értékteremtés. 

A sajátos nevelési igényű tanulók tantárgyi struktúrája  igazodik az általános tantervi 

osztály tantárgyi struktúrájához. 

A tantervek elkészítésénél figyelembe vették az SNI tanulók iskolai oktatásának irányelveit. 



 

Az egyes tantárgyi célok, fejlesztési feladatok mellett meghatározták az egyes tantárgyaknál a 

habilitációs, rehabilitációs tevékenységeket. Megjelölték azokat a feladatokat, amelyek a 

gyógypedagógia eszközeivel, módszereivel, terápiával elősegítik a SNI tanulók állapotának 

megfelelő fejlődését. 

A logopédiai osztály kiemelt céljaként fogalmazták meg: átvezetni a gyermekeket az óvodai 

játékközpontú tevékenységből az iskolai tanulás tevékenységébe. 

Az egyes tantárgyaknál, az adott képzési szakasz végére megjelölték az elvárható 

követelményeket.  

A tanulók értékelésénél a fejlesztő értékelés kapott kiemelt szerepet, amely az egyéni 

sajátosságokhoz illeszkedik.  

A testnevelés tantárgy óratervében szerepel a tánc, de ez nem került beépítésre a testnevelés 

tantervbe. 

 

Összegzés 

A Molnár Ferenc Általános Iskola módosított Pedagógiai Programja és a SNI gyermekek 

integrált nevelését és oktatását elősegítő tantervi program megfelel a törvényi előírásoknak. 

A testnevelés tantervbe be kell építeni a tánc oktatást, vagy az óratervből el kell hagyni. 

Az iskola nem vállalhatja fel a mozgássérült gyermekek nevelését, mert sem szakemberrel, 

sem akadálymentesített egységgel nem rendelkezik. 

Az Alapító Okirattal kapcsolatos fent leírt javaslataimat megfontolásra javaslom. 

A szükséges módosítások után, a módosított Pedagógiai Programot és a sajátos nevelési 

igényű gyermekek számára készített tantervet elfogadásra javaslom. 

 

 

Budapest, 2012. május 4. 

     

       Bódy Géza 

                    szakértő 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. számú melléklet 

 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 


