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AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDJE ÉS VEZETÉSE
Az iskolai tevékenység résztvevői:
alkalmazottak:

- pedagógusok
- a nevelő-oktató munkát segítők
- technikai alkalmazottak

tanulók:

- alsó tagozat:
1 – 4. évfolyam
- felső tagozat:
5 – 8. évfolyam
- délutáni foglalkozások:
1 – 8. évfolyam

szülők:

- szülői szervezet
- intézményi tanács

Az iskola vezetési szerkezete
INTÉZMÉNYVEZETŐ
1.sz.igh.
ált. és felső tagozat

2.sz.igh.
alsó tagozat

3.sz.igh.
tagozatvezető

a nevelő-oktató munkát
segítők

felső tag. mkv.

alsó tag. mkv.

iskolatitkárok

felső tag. napközi
of. mkv
DÖK vez. tanár
ISK vezető

alsó tag. napközi mkv.
fejl. ped.
ped. asszisztens

a két tannyelvű osztályok
pedagógusai
szülői szervezet

könyvtáros
rendszergazda
technikai alkalmazottak

Magasabb vezetői megbízásnak minősül az intézményvezetői (továbbiakban:
intézményvezető) megbízás, valamint az intézményvezető helyettesek és a tagozatvezető
intézményvezető helyettes.
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Jogszabályi háttér
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.)
2016. évi LXXX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról
2016. évi CLXXVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények
módosításáról
20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról
53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet egyes oktatási tárgyú miniszteri rendelet
módosításáról
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Mottó:

„Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!”
(Nagy László)

Iskolánkról
Iskolánk Budapest peremkerületének egyik lakótelepi iskolája.
A Szentlőrinctelep (volt KISZ-lakótelep) 1964-től 1974-ig épült; iskolájának első épületét
(FEÁL épület: Margó Tivadar u. 77.) 1972. május 2-án adták át, átmeneti épületnek szánták.
(Ekkor a tanulólétszám: 200 fő volt.)
Ma is üzemel; az első, második osztályos tanulók otthona.
A főépület 1974-ben készült el (Darus u. 3.) és 1974. szeptember 2-án került sor az
ünnepélyes átadásra. Ekkor a tanulólétszám: 600 fő volt.
A lakótelepi iskolák törvényei szerint a gyermeklétszám egyre nőtt, egészen 1983-ig (1200
gyerek). 1982-ben egy újabb tagintézménnyel bővült az iskola; a Diákcentrum udvarán kapott
helyet egy ún. Forfa épületet (Szélmalom u. 53.).
Ekkor a tantestület létszáma 100 fő, 42 iskolai és 38 napközis csoport volt.
Jelenleg a tantestületi létszám 50 fő, a tanulói létszám 501 fő.
Az iskola eredményei nevelési és oktatási szempontból jók, a mikrokörnyezet lakói szívesen
hozzák ide gyermekeiket, sőt a vonzáskörzet ennél jóval nagyobb; átterjed a szomszédos
lakótelepekre is (körzeten kívüliség).
Iskolánkban a két tannyelvű program beindításának alapja a nyelvtanulás iránt egyre növekvő
társadalmi igény volt.
A német nyelv választását hazánk földrajzi helyzete és történelmi múltja is indokolja. A
német nyelvet beszélik Ausztriában, Németországban, Svájcban és Lichtensteinben. Szinte
egész Európában használják tanult idegen nyelvként. Hazánknak a nemzetközi
együttműködésben való jelenléte egyre sürgetőbben veti fel az idegennyelv – tudással
szemben támasztott minőségi követelményeket. A gazdasági és kulturális kapcsolatok
bővülése elengedhetetlenné teszi a német nyelv ismeretét. A két nyelven folyó tanítás a
mindennapos német nyelvi órákon túl a 2013/2014-es tanévtől így valósul meg a programban:
1-4. évfolyamon a környezetismeret, ének-zene, vizuális kultúra,
5-6. évfolyamon a testnevelés, az civilizáció, történelem
7-8. évfolyamon a biológia
5-8. évfolyamon az civilizáció, történelem
Ezeket a tantárgyakat két nyelven tanítjuk.
Az első emelt óraszámú matematikaoktatást az első évfolyamon az 1996/97. tanévben
indítottuk felmenő rendszerben.
A mikrokörnyezet további igényei szerint az 1992/93-as tanévtől az 1. évfolyamtól biztosítjuk
az „a” és „b” jelű osztályokban az angol vagy német nyelv tanulását.
Darus Utcai Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű Iskola
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NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai alapelveink

A Darus Utcai Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű Iskolában tanító
pedagógusok mindennapi nevelő- és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai
alapelveket szeretnék érvényre juttatni.
1. Olyan iskolát szeretnénk, ahol a légkör, a tartalmas, együttes munkára sarkall, és a tanulók
aktívan részt vesznek a tanítási-tanulási folyamatban. Hangsúlyos szerepet kap a
nyelvoktatás, külföldi nyelvgyakorlás, nyelvi táborok. A társadalmi igényeket figyelembe
véve hangsúlyt fektetünk az informatikai eszközök tanórai, illetve tanórán kívüli
használatára. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóinknak a tanítási-tanulási folyamatban
gyakran legyen részük sikerélményben, és szeretnénk, ha elkerülnék a kudarcokat, de
felkészítjük őket azok kezelésére is.

-

Ennek keretében:
a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk,
a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,
a tanulók egyéni képességeit a nevelés-oktatás során figyelembe vesszük,
diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, mit
várunk el tőlük,
minden gyermek számíthat a pedagógusok segítségére tanulmányi munkájában és
életének egyéb problémáiban,
az iskola életében tiszteletteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:
tanuló és tanuló,
tanuló és nevelő,
szülő és nevelő,
nevelő- és nevelő között.

2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű
ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb
pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket
kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.
Ennek érdekében:
- a tervszerű nevelő- és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra
korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbfejleszthető alapműveltséget
nyújt,
- iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a
tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a
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-

tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat
szűkebb és tágabb környezetükben,
az iskola nevelő tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű
fejlesztésében látjuk,
fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit,
szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának
becsülete legyen,
törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre,
segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat,
törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és
helyes formáinak kialakítására,
szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk
eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek
megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet.

3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván
venni kerületünk életében. Ennek érdekében:
- rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,
- igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről,
eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint kerületünk
érdeklődő polgárai,
- ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a kerületben található iskolákkal és
közművelődési intézményekkel,
- nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven –
továbbra is képviseltesse magát a helyi rendezvényeken.
4. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.
Ennek érdekében
- biztosítjuk a hátrányos helyzetű és tehetséges tanulók számára a képességkibontakoztató foglalkozásokat.
5. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés
eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:
- humánus, erkölcsös, fegyelmezett, művelt, kötelességtudó, érdeklődő, nyitott, kreatív,
alkotó,
- becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát,
- képes a problémák érzékelésére és megoldására,
- gyakorlatias,
- képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében,
- jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban),
- van elképzelése a jövőjét illetően,
- becsüli a tudást,
- aktívan vesz részt a tanulásban,
- ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit,
- képes tudását továbbfejleszteni, bővíteni és önállóan ismereteket szerezni,
- képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni
szóban és írásban,
- a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,
- ismeri, tiszteli, óvja, ápolja:
Darus Utcai Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű Iskola
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nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket,
a természet, a környezet értékeit,
más népek értékeit, hagyományait,
az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit,
a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti
környezetben,
ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,
ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését
biztosító szabályokat,
ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott
formáit és módszereit, viselkedése udvarias, beszéde kulturált, társaival
együttműködik,
szüleit, nevelőit, társait tiszteli,
képes szeretetet adni és kapni,
szereti hazáját,
megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket,
szellemileg és testileg egészséges, edzett,
egészségesen él,
szeret sportolni, mozogni,
megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.

Nevelőink mindennapi nevelő- és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb
diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel.
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Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai,
eszközei, eljárásai
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek
tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.
Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra,
érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos
alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és
határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.
1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények
védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt.
2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges
és kulturált életmód, a testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása
(tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az
egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése).
3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom).
Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás).
Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és
létrehozására.
4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés,
tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.
5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.
6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások
szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi
érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére,
készség a megegyezésre.
7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és
önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.
8. A szülőföld, Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása:
a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek
tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet.
9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő
kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik
tiszteletben tartása.
10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek
egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a
társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi
tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére.
Az iskolánkban folyó nevelő- és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását
elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra
kerülő tanórai- és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az ezekhez a
tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés.
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Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott
személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.
Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:
1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül,
személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.
2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói
közösségen keresztül érvényesül.
Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:

1. Szokások kialakítását
célzó, beidegző
módszerek,

Közvetlen módszerek
- gyakoroltatás
- segítségadás
- ellenőrzés
- ösztönzés

2. Magatartási modellek
bemutatása, közvetítése,

- elbeszélés
- tények és jelenségek
bemutatása
- műalkotások bemutatása
- a nevelő személyes
példamutatása
3. Tudatosítás (meggyőződés - magyarázat, beszélgetés
kialakítása),
- a tanulók önálló elemző
munkája

Közvetett módszerek
- a tanulói közösség
tevékenységének
megszervezése
- közös (közelebbi vagy
távolabbi) célok kitűzése,
elfogadtatása
- hagyományok kialakítása
- ösztönzés
- ellenőrzés
- a nevelő részvétele a tanulói
közösség tevékenységében
- a követendő egyéni és
csoportos minták kiemelése
a közösségi életből
- felvilágosítás a betartandó
magatartási normákról
- vita

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő- és oktató munkánkat
sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjai a nyolcadik évfolyam végén:
-

minden tantárgyból megfelelnek az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben
meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy
tanulóink többsége a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei
alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében
megfogalmazott követelményeknek.)

-

rendelkeznek olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és
jártasságokkal,

amelyek

képessé

teszik

őket

arra,

hogy

a

középiskolás

követelményeknek a későbbiekben megfeleljenek,
-

ismerjék a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a
közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat,
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-

határozott elképzeléssel rendelkezzenek közelebbi és távolabbi jövőjüket és sorsukat
illetően.

Fontosnak tartjuk nevelő- és oktató munkánk során, ha
-

a tanulóink kompetenciamérésének eredményei elérik a budapesti átlagot,

-

iskolánk továbbra is megtartja kapcsolatát német testvériskolájával,

-

évente egy alkalommal diákjaink egy csoportja Ausztriába vagy Németországba utazik
nyelvgyakorlásra,

-

a JAM programban résztvevő tanulók száma évről-évre növekszik.
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A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Iskolánk nevelő- és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a
különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:
1. A tanulók erkölcsi nevelése
Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és
meggyőződéssé alakítása.
2. A tanulók értelmi nevelése
Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges
képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés
igényének kialakítása.
3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése
Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok
fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált
magatartás és kommunikáció elsajátítása.
4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése
Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és
önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek
kialakítása.
5. A tanulók akarati nevelése
Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására
vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az
elkötelezettség kialakítása.
6. A tanulók nemzeti nevelése
Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A
nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete,
ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése.
7. A tanulók állampolgári nevelése
Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az
érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása
a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.
8. A tanulók munkára nevelése
Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók
önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek
gyakoroltatása.
9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése
Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a rendszeres testmozgás iránti
igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges
életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód
iránti igény kialakítása.
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Iskolai egészségnevelési program
Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
Iskolánk egészségnevelési célja, hogy minden tevékenységével szolgálja a tanulók
egészséges testi, lelki és szociális fejlődését.
Az élet minden területén már gyermekkorban kialakítsa, illetve folyamatosan erősítse a saját
szellemi, fizikai állapotáért felelősséget vállaló, tudatos életvitelre berendezkedő magatartást.
Az egészségnevelés során a tanulót olyan gyakorlati tudáshoz és képességekhez kell segíteni,
amelyek használatával saját egészségének megőrzésén túl egy biztos és egészséges világ
megteremtését célzó értelmes döntéseket tud hozni.
Feladatok:
-

az egészség megvédésére, megőrzésére, visszaszerzésére vonatkozó, közérthető, de
tudományos ismeretek átadása,

-

megtanítani, hogy alapvető értékünk az egészség,

-

az egészség megóvására magatartási alternatívák ajánlása,

-

megfelelő egészségvédő magatartás tanítása gyakorlással, segítséggel, példamutatással,

-

motiválni a tanulókat az egészségvédő magatartás szabályainak megtartására,

-

segíteni az egészségvédő öntevékenységet, az egészséges életmód kialakítását, a helyes
döntések meghozatalát.

1. Az egészséges életmód alakítása
Alsó tagozaton az egészségnevelés nem szűkül le tantárgyakra, ezért nem különül el
semmilyen iskolai foglalkozástól. Minden órán és szabadidős tevékenység folyamán jelen
van.
A mindennapos testnevelés szintén fontos szerepet játszik a gyerekek mozgásigényének és
mozgáskultúrájának kialakításában.
Az iskolába lépés első napjától nagy hangsúlyt fektetünk az ön- és társismeretre. Szituációs
játékok beiktatásával és tudatos odafigyeléssel erősítjük a jó tulajdonságok alakulását.
Felső tagozaton az egészséges életmód alakítása többnyire osztályfőnöki, természetismeret,
erkölcstan, egészségtan, biológia, kémia, technika illetve testnevelés órán történik.
Tanórán kívüli lehetőségek: szakkörök, sportkörök, kirándulások, erdei iskola, egészségnap.
Darus Utcai Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű Iskola
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Uszoda: A Park uszoda közelségét kihasználjuk, hiszen évek óta járnak alsós és felsős
tanulóink úszásoktatásra heti 1-1 alkalommal önköltségen. (Minden évben dobogós helyezést
szerzünk a diákolimpia vizes versenyein.)
A 4. és 5. évfolyam tanulói ingyenes oktatáson vesznek részt.
Az egészséges életmód spirálisan ismétlődő témakörei:
-

egészséges táplálkozás,
egészségtudatos testápolási szokások,
rendszeres testmozgás,
lelki egészség, harmonikus életvitel,
függőségre vezető szokások (kávé, cigaretta, alkohol, drog) kerülése,
az emberi kapcsolatok ápolása (konfliktuskezelés és kommunikáció),
átgondolt szexuális magatartás,
családi életre nevelés,
szándékos és véletlen balesetek megelőzése,
környezet védelme,
személyes higiénia,
elsősegélynyújtás alapelvei.

Az egészségkultúra elemeinek átadása nincs tanári szakhoz kötve. Az egészségnevelés, a
példamutatás, a véleményalkotás, az egészséget károsító helyzetek megelőzését szolgáló
tanácsadás a nevelés-oktatás folyamatában mindig jelenlévő (immanens) tanári feladat.
A program filozófiája a megelőző tevékenységhez kapcsolódik. Az önismeret, az egészséges
környezet megteremtésének feltételei kapcsolódnak a hatékony kommunikációt fejlesztő
tevékenységhez, a stressz-kezelés, a kritikus gondolkodás, az ellenállási készség és a
kockázatvállalási készség fejlesztéséhez.

2. Az egészség védelme, fejlesztése
Tanítványaink egészségmegóvását és egészségfejlesztését az alábbiak szerint valósítjuk meg:
Az iskola egészségügyi szolgálat évente egy alkalommal testi fejlettségre
irányuló vizsgálatot végez.
Az alsó és felső tagozatos osztályok minden évben szájhigiénés foglalkozáson
sajátíthatják el a helyes fogápolást.
Évenként részt vesznek tanulóink az iskolafogászati szűrővizsgálaton. Évente
egy alkalommal fogászati vizsgálaton vesznek részt tanulóink.
A testnevelő tanár évente felméri a gyerekek állóképességét, felsőben a
NETFIT program szerint, ami lehetőséget ad további egyéni fejlesztésre.
Azok a gyerekek, akiknek a szakorvos gyógytornát javasol, az iskola
Darus Utcai Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű Iskola
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épületében vehetnek részt a foglalkozásokon.
A napközis foglalkozásokon gondot fordítunk a testmozgásra, különös
figyelmet szentelve a játékra, hiszen a játék nélkülözhetetlen a gyermekek
fejlődése szempontjából.
A tanulók a balesetek megelőzéséhez szükséges ismereteket a tanév első
(osztályfőnöki, technika, testnevelés, környezet- és természetismeret, kémia,
fizika) tanítási óráján sajátítják el, illetve a különleges alkalmakhoz
kapcsolódóan (sportversenyen, iskolai rendezvényen és kiránduláson) a kísérő
tanártól kapják meg.
Az iskolánkban működő sóterem használatával egy rövid időre kiléphetünk a
szennyezett környezetből, és tüdőnkbe minden káros anyagtól mentes tiszta
levegőt lélegezhetünk be. Különösen fontos ez az allergiás-, légúti
betegségekben szenvedő gyerekek számára.

3. Az iskolai egészségneveléssel kapcsolatos rendezvények, programok:
-

osztályok közötti tisztaságverseny (havi értékeléssel),

-

kirándulások a természetben,

-

iskolai és sportversenyek, sportnap,

-

iskolaorvos, védőnő felvilágosító előadásai,

-

egészségnap, évente egy alkalommal,

-

kézmosás világnapja,

-

táborok.

Darus Utcai Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű Iskola
Pedagógiai Program

19

4. Az iskolai drogstratégia
Általános célok
A tantestület és a szülők egységes egészségfejlesztési szemléletmódjának formálása. A
tantestület nevelési módszereinek gazdagítása, a kölcsönösen egymásra ható tapasztalatokra
alapozott módszerekkel.
A tantestület drogprevencióval kapcsolatos ismereteinek gyarapítása (fogalmi háttér).
Rövid távú cél:
Készségfejlesztő módszerek alkalmazása a tanulók egészséges életmódra nevelésének
folyamatában. A tanulók egészségmegőrző szokásainak alakításai és a káros szenvedélyektől
mentes életmód értékeit tükröző életvitel kialakítása.
A végrehajtás színterei:
- tanórai foglalkozások,
- tanórán kívüli foglalkozások,
- délutáni szabadidős foglalkozások.
A végrehajtás módszerei:
- szituációs játékok,
- csoportos feladatmegoldások,
- meditációs képzeletjátékok,
- szerepjátékok,
- megbeszélés, véleményalkotás, tanulság,
- ötletbörze.
Az állapotfelmérés szakaszai, területei
A drog-prevenciós célkitűzéshez elengedhetetlenül szükséges a korrekt állapotfelmérés.
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A „diagnózis” szintjei
Szülők
A szülők véleményének megismerésére a szülői értekezletek, fogadóórák
esetmegbeszélések alkalmával megfogalmazott problémák a legalkalmasabbak.

és

Diákok
A diákoktól direkt és indirekt módon lehet információkat szerezni. Az előbbi a diákok konkrét
problémafelvetését jelenti, osztályközösség vagy a tanuló részéről. Az utóbbihoz a különböző
vizsgálatok és felmérések tartoznak.
Ismeretszint felmérés
A felmérés módszerei lehetnek:
-

kérdőívek,

-

totók,

-

osztályfőnöki órán témafeldolgozás,

-

az órai témák,

-

esetmegbeszélések,

-

a helyzetfelmérés nem azt jelenti, hogy ki fogyaszt és ki nem drogot, hanem a
veszélyeztető tényezők (szociálishelyzet, szabadidő eltöltése, a szülők elfoglaltsága
miatti felügyelet hiánya, a gyermek hozzáállása a témához) feltárását jelenti. A teljes
titoktartás érdekében célszerű „postaláda”elhelyezése.

-

veszélyeztetettek célvizsgálata.

Egészségügyi, szociális szempontú vizsgálatot csak szakember végezhet.
Kiscsoportos beszélgetések
Osztálynak vagy kisebb panelcsoportoknak tartott beszélgetéses témafeldolgozások. Lehetnek
preventív jellegűek, vagy konkrét problémát feldolgozóak.
Tematikus előadás
A tanulók korrekt ismeretanyagának kialakításában van szerepe a tematikus előadásoknak,
amelyek megtartására külső szakembereket kérünk fel. Prevenciós hatékonysága önmagában
nagyon csekély, de megfelelő tárgyi ismeret nélkül az interaktív módszereket sem lehet
eredményesen alkalmazni.
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Diákönkormányzati programok
A diákok szakmailag támogatható ötleteikhez, kivitelezési elképzeléseikhez számíthatnak
pedagógusaink segítségére.
Külső segítő partnerek, módszerek:
- szülők – a legközvetlenebb partnereink
(A tanulók érdekében végzett megelőző munkában a legfontosabb társak a szülők. Meg kell
őket nyerni, hogy partnereivé váljanak korrekciós törekvéseinknek.
Ha a valódi problémák az otthoni hatások következményei, akkor is a legfontosabb társként
kell kezelni a családot.),
- szülői szervezet,
(A velük való szövetség a garanciája annak, hogy a szülők lehetőségükhöz képest minden
területen segítsék az elsődleges megelőzést.),
- háziorvos,
- iskolaorvos,
- gyermekjóléti szolgálat,
- nevelési tanácsadó,
- kortárs segítők,
- védőnői hálózat,
- helyi kórház addiktológiai osztálya, drogkonzultációs központok,
- rendészeti szervek,
- egyházak, alapítványok, karitatív szervezetek.
Kerületünkben a külső kapcsolatok lehetőséget biztosítanak a megelőzés kiszélesítésére és a
szakemberek bevonására.
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával
kapcsolatos iskolai terv
1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
-

ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát,

-

ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat,

-

ismerjék fel a vészhelyzeteket,

-

sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat,

-

sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén,
- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit,
- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten foglalkoznak az elsősegély-nyújtással
kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.
3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok
megvalósításának elősegítése érdekében
-

tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli
vetélkedőkbe,

-

a lehetőségekhez mérten, elsősegély-nyújtó előadást szervezünk évente egy
alkalommal a tantestület számára.

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek
tevékenységformák szolgálják:
-

elsajátítását

elsősorban

a

következő

a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi
ismeretek:
TANTÁRGY
Biológia

-

-

Kémia

-

Fizika
Testnevelés

-

-

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI
ALAPISMERETEK
rovarcsípések,
légúti akadály,
artériás és ütőeres vérzés.
mérgezések,
vegyszer okozta sérülések,
savmarás,
égési sérülések,
forrázás,
szénmonoxid mérgezés.
égési sérülések,
forrázás.
esés,
rándulás,
ficam.
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-

az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott
elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás
baleseteknél; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi
szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente egy alkalommal
az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az
elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.

-

hatodik és nyolcadik évfolyamon a biológia tantárgy keretén belül.

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

szakkörök,

-

évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással
foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók
számára.
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Iskolai környezeti nevelési program
1. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
-

A fenntartható fejlődéssel összhangban lévő értékeket, beállítódásokat, készségeket,
képességeket, rutinokat, viselkedést alakítunk ki, illetve fejlesztünk, megerősítünk,

-

Segítjük a gyerekek saját értékrendjének, etikai tudatosságának kialakítását.

-

Egészséges, környezetbarát életvitelre nevelünk.

-

Törekszünk a környezettel kapcsolatos esztétikai érzékenység fokozására.

-

Segítjük diákjainkat, hogy megfelelő mennyiségű, pontos információkhoz jussanak a
környezeti kérdésekkel kapcsolatban, és ezeket elemezni, összegezni, általánosítani
tudják.

-

A kritikus, rendszerben való gondolkodás képességét fejlesztjük.

-

Megismertetjük az ember szerepét a természet egyensúlyának fenntartásában.

-

Alakítjuk, illetve fejlesztjük a döntéshozatal, a problémamegoldás képességeit, a
részvétel igényét.

-

Az önszabályozás, a társas együttműködés, a konfliktuskezelés készségét erősítjük.

-

Kialakítjuk a környezetért érzett felelősségtudatos magatartást.

-

Megteremtjük az életen át tartó tanulás igényét.

-

A tanulók igényének felkeltése a tiszta, egészséges környezet kialakítására,
megóvására.

-

A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten a tanórai és a tanórán kívüli
foglalkozások keretében foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából
legfontosabb ismeretekkel:
a környezet fogalmával,
a földi rendszer egységével,
a környezetszennyezés formáival,
a környezetvédelem lehetőségeivel,
lakóhelyünk természeti értékeivel,
lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival.

2. A környezeti nevelés módszerei
Játékok:
- szituációs játékok,
- memóriajátékok,
- kombinációs játékok,
- érzékelést fejlesztő játékok.
Riport-módszer:
- kérdőíves felmérés,
- direkt riportok.
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Projekt-módszer:
- analízis akciósprojektek.
Terepgyakorlati módszerek:
- nyári táborok,
- térképkészítés,
- egyszerű megfigyelések,
- célzott megfigyelések, mérések.
Aktív kreatív munka:
- természetvédelmi fenntartási munkák,
- rekonstrukciós munkák.
Közösségépítés:
- csoportszervezés.
Művészeti kifejezés:
- műalkotások, rajz, film, zene,
- színdarab, vers, próza.
3. Iskolánk a környezeti nevelés helyszíne.
Intézményünk az 1970-es években épült, jellegzetes lakótelepi iskola. Szerencsés
helyzetben vagyunk, hiszen közvetlen közelünkben gyár és túlzsúfolt főút nincs. Az
emeletes házak között van néhány családi ház és park. Ez jelenti gyermekeink számára a
legközvetlenebb élő környezetet.
Arra törekszünk, hogy tanulóink minél hamarabb megismerjék a lakótelepi környezetet, a
lakótelepen élő növényeket, állatokat, azok szükségleteit. Igyekszünk felfedeztetni
diákjainkkal a szépet a lakótelepen, beszélve a lakótelepi környezetet veszélyeztető
problémákról is. Kiinduló gondolatunk: „Amit ismerek, azt szeretem is, és amit szeretek,
azért teszek is valamit.”
A gyerekek az iskolában töltik napjuk nagy részét. Így a környezeti nevelés legfontosabb
színtere az iskola. Külső és belső környezetének otthonosabbá, esztétikusabbá tétele,
igényessé, a szépre fogékonyabbá, érzékenyebbé teheti tanítványainkat, ezáltal is
formálja, alakítja szépérzetüket, felelősségérzetüket és a rendszerességet.
Iskolánk 2012-ben EU-s pályázati pénzből - mely a teljes energetikai felújítást tette
lehetővé-, teljesen megszépült.
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I. A környezeti nevelés lehetőségei
1. A környezeti nevelés iskolán belüli lehetőségei
Környezeti nevelés a tantárgyakban
A természetismeret, a biológia, a fizika a kémia felfedezteti a jelenségek
természettudományos összefüggéseit.
A földrajz sokoldalúan vizsgálja az ember és környezet kapcsolatait.
Az irodalomórák különböző műfajú írásokkal mutatják be a természeti jelenségeket, az
ember természet iránt érzett csodálatát, szeretetét.
Technika órán a természetes és az épített környezetünk szépségét, esztétikumát,
harmóniáját közvetíti a vizuális kultúra és a környezeti kultúra.
A történelem és az osztályfőnöki órák segítenek a felelősségvállaló, környezettudatos
magatartást, a környezeti erkölcsöt megalapozni, fejleszteni.
A matematika integrált gondolkodásra nevel, ami a környezet egységének
megismeréséhez elengedhetetlenül fontos.
Az idegen nyelvi órákon a tanulók megismerhetik más népek szokásait, hagyományait,
kultúráját, társadalmát.
Az ének-zene területén a természettel kapcsolatos kifejezések érzelmileg közelebb
vihetik a tanulókat a növényekhez, állatokhoz, tájakhoz, évszakokhoz.
Az informatikaoktatás a környezeti vizsgálati adatok értékelésére, környezeti
folyamatok modellezésére is felkészít.
Testnevelésórákon fontos a természet közeliség igényének alakítása; testi egészségre,
korrektségre, küzdőképességre nevel.
A környezettudatos magatartás fontosságát szem előtt tartva iskolánk megpályázta az
Ökoiskola címet. Pályázatunk sikeres volt, így 2007-től ismét három évig használhattuk a
címet. Így nagyobb eséllyel vehetünk részt mind a hazai, mind az uniós pályázatokon,
valamint tagjai lettünk az Ökoiskolák Hálózatának.
2012-ben elnyertük az Örökös Ökoiskola címet, ami nagy megtiszteltetés volt számunkra.
Programok és akciók a tanév során:
- a szakkörök és napközis csoportok környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységei,
- pályázatokon való részvétel,
- vetélkedők és versenyek rendezése,
- tisztasági és dekorációs verseny (havi értékeléssel),
- az aulák, folyosók, tantermek dísznövényeinek folyamatos gondozása, ápolása,
- papírgyűjtés ősszel és tavasszal,
- tavasszal az iskolaudvar szépítése, virágosítása,
- téli madáretetés,
- a Föld napjához kapcsolódóan rajzpályázat hirdetése,
- veszélyes hulladék gyűjtése (szárazelemgyűjtő az iskola bejáratánál),
- szelektív szemétgyűjtés műanyagpoharak, műanyagpalackok, (hulladékgyűjtő az
iskola udvarán)
- csatlakozunk az önkormányzat környezetvédelmi akcióprogramjához,
- jeles napok megünneplése,
- környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó projektnap szervezése,
játékos vetélkedővel, akadályversennyel az alsó és felső tagozatos tanulók számára.
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II. A környezeti nevelés lehetőségei iskolán kívül
-

séták, túrák,
múzeumok látogatása,
tanulmányi kirándulások,
táborok,

A tanórán kívüli neveléssel és iskolánk környezeti kultúrájával is erősíteni kívánjuk a
környezetért felelős magatartás kialakítását tanulóinkban.
Nagyon fontos az együttműködés a szülőkkel, családokkal.
A szülőket tájékoztatni kell az iskolában folyó környezeti nevelés tevékenységeiről,
ösztönözni kell, hogy aktív részeseivé váljanak a célok megvalósításának.
A család és az iskola kölcsönösen erősíthetik egymás hatását.
A családi háttér fontos tényező a környezeti nevelésben:
a környezetre való odafigyelés,
a helyes hozzáállás,
a helyes és egészséges viselkedési modell kialakítása,
az értékek közvetítése.
A szülők is bekapcsolódhatnak konkrét környezetvédelmi tevékenységekbe:
táborok, kirándulások, séták szervezése, illetve részvétel
programokon,
környezetvédelmi programok, rendezvények látogatása,
akciók, kampányok figyelemmel kísérése, támogatása.
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A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő- és oktató munka iskolánkban egyrészt a
nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett
módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül.
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása
iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:
1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása
Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli
tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek
életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.
2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek
fejlesztésében
Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell
az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a
felnőttek elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az
autonóm – önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig.
3. Az önkormányzás képességének kialakítása
Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a
közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni,
a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát
értékelni tudják.
4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése
Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a
közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése,
hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet,
ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban
aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és
viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.
5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása
Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi,
viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának
kialakítása, ápolása.
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A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak
megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti
formák
1. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanításitanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra
Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak
tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást.
a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek
a gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is
tartsuk.
b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük
azokat a módszereket és szervezési formákat, amelyek a tanulók
tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják.
c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis
az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a
legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és
az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak
tanítási óráin részesítsék előnyben az egyéni képességekhez igazodó
munkaformákat: önálló, páros és csoportos munkát.
d) A modern kor követelményeihez igazodva, rendszeresen kívánunk IKT eszközöket
használni a nevelő-oktató munka során.

Az egységes alapokra épülő differenciálás
Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a
tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési
képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való
azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához.
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak megfelelő
tanítási folyamat, tanulási tevékenység.
A tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása
és értékelése.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel
lenni:
-

Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását,
fejlesztését.
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-

A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása.

-

Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek
korrigálására és tudásának átrendezésére.

-

Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.

-

Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportmunkában, a tanulók páros és egyéni nevelésében-oktatásában) a tanulók
tevékenységét, önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, alkotóképességét
kell előtérbe állítani.

-

A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás
a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az
ellenőrzésben, az értékelésben.

-

A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.

-

Az IKT eszközök tudatos használata a tanórákon és az otthoni tanulás alkalmával.

2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási
órán kívüli) tevékenységek segítik:
a) Hagyományőrző tevékenységek,
- Az iskola fontos célkitűzései közé tartozik a nemzet, a lakóhely, valamint iskolánk
múltjának megismerése, az iskola hagyományainak ápolása. (pl. Darus-nap)
- Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő
alkalmakkor: 1956. október 23-a, 1848. március 15-e évfordulóján, karácsonykor,
illetve a 8. osztályosok ballagásakor,
- Az osztályok megemlékezést tartanak október 6-án, a magyar kultúra napján, a
kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapján, a költészet napján, a
holokauszt áldozatainak emléknapján, a Föld napján és a Nemzeti Összetartozás
Napján.
- A tantestület minden évben egynapos országjáró kiránduláson vesz részt.
b) A törvény által biztosított tanítás nélküli munkanapok felhasználása,
A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott
pedagógiai célra 6 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel. A napok
felhasználásáról minden tanév kezdetén a nyitó tantestületi értekezlet, valamint a DÖK
dönt.
c) Diákönkormányzat,
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az
iskolai diákönkormányzat munkáját a 3-8. osztályokban megválasztott küldöttekből
álló diák-önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az
iskola intézményvezetőja által megbízott pedagógus segíti.
d) Diákétkeztetés,
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A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést (reggeli, ebéd, uzsonna)
vagy ebédet biztosít az intézmény. Az étkezési térítési díjakat az iskola által
meghatározott módon (készpénzes befizetéssel vagy átutalással) lehet befizetni.
e) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások,
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását,
valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán
kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.
- Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók
képességeinek fejlesztésére heti két felzárkóztató órát szervezünk.
- A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge
eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, míg a jó eredményt elérő tanulók
részére képességfejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv, matematika
és idegen nyelv tantárgyakból. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók heti
egy-egy felzárkóztató foglalkozáson vesznek részt.
- További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő
igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az
iskola nevelőtestülete dönt.
- A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az
egyéni foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti két órában
elsősorban azok a tanulók vesznek részt, akiknek az első-negyedik évfolyamon
az eredményes felkészüléséhez erre szükségük van, illetve azok, akik második
alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot.
f) Iskolai sportkör,
Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az iskolai
sportkör, a tanórai testnevelési órák biztosítják a tanulók mindennapi testedzését,
valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli
sportversenyekre.
g) Szakkörök,
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését
szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak,
szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is.
A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe
vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az
intézményvezető jóváhagyásával – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola
dolgozója (pl. lövészet).
h) Versenyek, vetélkedők, bemutatók,
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport,
művészeti stb.) versenyek, vetélkedők. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli
versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését,
illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai
munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik.
i) Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok),
Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a
nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára projektoktatást (témaheteket,
témanapokat) szerveznek. A projektoktatás egy iskolai napon legalább három órát
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meghaladó foglalkozás vagy több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási
folyamat. Ennek során – elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető
ismeretek feldolgozása történik egy-egy témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív
részvételével zajló közös, sokféle tevékenységre építve. A hosszabb (többnapos,
egyhetes) témahetet (projekthetet) a tanulócsoportok – ismereteket összegző vagy
művészeti – bemutatója zárja. Iskolánkban évente ismétlődnek azok a témanapok,
amelyek a katasztrófavédelemmel, az egészségvédelemmel, az elsősegélynyújtással, a
természet- és környezetvédelemmel (ökonap), illetve a honismerettel kapcsolatos
ismereteket dolgozzák fel. A hosszabb (többnapos, egyhetes) témaheteken
feldolgozásra kerülő ismereteket a nevelők szakmai munkaközösségei
munkatervükben határozzák meg (Pénz7, Digitális témahét, Fenntarthatósági
témahét).
j) Tanulmányi kirándulások,
Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesítése, a nevelőmunka
elősegítése céljából a tanulók számára gyalogos vagy kerékpáros tanulmányi
kirándulásokat szerveznek az adott hely természeti, történelmi, kulturális értékeinek
megismerése céljából.
k) Osztálykirándulások,
Az osztályfőnökök a tantervi követelmények eredményesebb teljesítése, a
nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal
osztálykirándulást szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati
lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon
a nehezebb szociális körülmények között élő családok gyermekei is részt tudjanak
venni (Az osztálykirándulás helyszínét, a várható összegét a tanév elején egyeztetni
kell a szülőkkel.).
l) Táborozások,
A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a nyelvi- és nyári táborok,
az iskola falain kívül, anyanyelvi környezetben szervezett, több napon keresztül tartó
foglalkozások, melyeken a német nyelv gyakorlása, a német kultúra megismerése,
nevezetességek megtekintése történik (ebbe a körbe tartozik a német csereprogram és
az egy hetes ausztriai táborozás is), valamint az iskolai szünidőkben szervezett nyári
táborozások. A hetedik évfolyamon az osztályfőnököknek lehetőségük van a
„Határtalanul” pályázat megírására és megvalósítására.
A táborozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell
fedezniük (Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával
törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között
élő családok gyermekei is részt tudjanak venni).
m) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás,
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését
szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon
tett csoportos látogatások (múzeumi séták, rendkívüli irodalomórák, képzőművészeti
órák, színházlátogatások, zenekari próbák). Ezeken a foglalkozásokon való részvétel –
ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell
fedezniük (Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával
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törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között
élő családok gyermekei is részt tudjanak venni).
n) Szabadidős foglalkozások,
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal
felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva
különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színházés múzeumlátogatások, klubdélutánok, suli-buli stb.). A szabadidős rendezvényeken
való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük (Az iskola
nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy
ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok
gyermekei is részt tudjanak venni).
o) Iskolai könyvtár,
A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár
segíti (pl. könyvtári órák, meseolvasás, vers- és prózamondó versenyek). Az iskola
könyvtárát minden tanuló látogathatja.
p) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata,
A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az
iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a
tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.
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A pedagógusok helyi intézményi feladatai
1.

A pedagógusok alapvető feladatai
- A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési
szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői
utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása.
- Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az
intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse.
- Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással
lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.
- Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli részében a
nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat,
tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el.
- A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes
megtartása.
- Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint az iskolai és kerületi szakmai
munkaközösségek munkájában.
- Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.
- Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők körében.
- A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai
szakszerűségének figyelemmel kísérése.
- A tudomására jutott hivatali titok megőrzése.
- A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket.

2.

A tanórai és a tanórán kívüli nevelő-oktató munka, tanulásirányítás
- Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása.
- A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése
(tanmenetek, éves programok).
- Saját munkájának értékelése, évente két alkalommal, félévkor és év végén.
- Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra.
- A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a
tanítási órákon.
- IKT eszközök tudatos használata a tanítási órákon.
- Változatos szervezési formák alkalmazása a tanítási órákon.
- A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő
módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon.
- A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási
órákon és a különféle iskolai foglalkozásokon.
- Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a
tanítási órákon.
- Szaktantárgyának megfelelően a helyi tanterv követelményeinek ismerete, gyakorlati
alkalmazása.
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3.

A tehetséges tanulók gondozása
- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók
részére.
- Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok
szervezése, segítése.
- Részvétel az iskolai tanulmányi, sport- és kulturális versenyeken, vetélkedőkön,
bemutatókon.
- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a kerületi, budapesti és
országos versenyekre, vetélkedőkre.

4.

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra
szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése
- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű,
valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók,
illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére.
- A gyermekvédelmi felelőssel ellátja a gyermekvédelmi feladatot a hátrányos
helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében.
- A hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók
korrepetálása, segítése.
- A hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók felkészítése
javító vagy osztályozó vizsgára, és az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a
hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók körében.

5.

A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása
- Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás,
kirándulás).
- Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi
ünnepség, suli-buli).
- Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése (amelyeken a diákok
Darus-emblémával nyomott trikót, kitűzőt, illetve a két tannyelvű osztályok
nyakkendőt viselnek).
- A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő közös
programok (pl. Darus-bál, őszi munka).

6.

Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel
- Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése.
- Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a
programok szervezésében, részvétel a programokon.
Darus Utcai Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű Iskola
Pedagógiai Program

36

-

Iskolai szintű kirándulások, nyelvi- és nyári táborok önálló szervezése, segítség a
szervezésben, részvétel a kirándulásokon, táborokon.

7.

Munkafegyelem, a munkához való viszony
- A munkaköri kötelességek teljesítése.
- Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben.
- Pontos adminisztráció elvégzése. A formai követelmények, a határidők betartása.
- Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása.

8.

Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség
tevékenységében
- Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban.
- Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban.
- Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása.
- Belső továbbképzések, tudásmegosztó foglalkozások, előadások, bemutató órák
szervezése, megtartása.

9.

Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés
- Másoddiploma megszerzése, ha erre az iskolának igénye van, összhangban az iskola
beiskolázási tervével.
- Továbbképzéseken való részvétel.
- A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak.
- Folyamatos önképzés.

10.

Az iskolai munka feltételeinek javítása
- Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel.
- Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába.
- Az iskolai alapítvány működésének segítése.
- Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezésének megvalósítása
(innováció).
- Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése, online
programok összeállítása.
- Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása.

11.

Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában
- Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában.
- Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében.
- Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában.

12.

Aktív részvétel a tantestület életében
- A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának,
beilleszkedésének segítése, mentorálása.
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-

Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek
szervezésében, megvalósításában.
Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényein.

13.

Az iskola képviselete
- A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése.
- Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken.
- Tudósítások közreadása a kerület számára az iskola életéről, eredményeiről a helyi
médiában.
- Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe.
- Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe.
- A kerület rendezvényein, eseményein való részvétel.
- Aktív részvétel, tisztségek vállalása a kerületi társadalmi, kulturális-, sportéletében,
civil szervezeteiben.

14.

A vezetői feladatok ellátása
- Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében.
- Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés,
értékelés) lelkiismeretes ellátása.
- A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása.

15.

Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus
kollégákkal
- A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása.
- Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a
tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé.
- Pedagógiai jellegű tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek.
- Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a
pedagógus kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok
elfogadása).
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Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök feladatai
1. Az osztályfőnök feladatai
-

-

Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai
rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő
irányításával.
Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket.
Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend
kialakítást és elfogadását.
Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős
programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez.
Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra.
Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit.
Gyermekvédelmi feladatokat lát el.
Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel.
Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel,
intézményvezetővel.
Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a
szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire.
Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és – probléma esetén–
tájékoztatja a szülőket.
A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal
írásban értesíti.
Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket
tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről.
Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek.
A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra.
Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját.
A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat, esetmegbeszéléseket
szervez.
Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal.
Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, szükség esetén a
gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal együtt vagy segítségével.
Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai
munkáját.
Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését.
Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről.
Az iskolaorvos bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, és erről
szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek,
fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység).
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Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát.
Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók
magatartás és szorgalom osztályzatára.
Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész
tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére.
A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli
figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti.
Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására.
Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat az
osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban
előírt rendelkezések alapján jár el.
A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat,
azokra előre felkészül.
Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a
pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel.
A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai
jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat.
Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv,
osztályfőnöki tanmenet és osztályprofil).
Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket.
Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről.
Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal
szemben.
Kitölti és vezeti az osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség
esetén gondoskodik azok pótlásáról.
Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat.
Tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta ellenőrzi
tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások).
Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai
szakszerűségét.
2. Az osztályfőnöki munka tervezése

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított
osztályfőnöki munkaterv alapján végzi.
Az osztályfőnöki munkaterv felépítése
a) A tanév elején összeállított munkaterv
- Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről,
- Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról,
- Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve),
- Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban,
- Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői
értekezletek tervezett témái,
- Az osztály diákközösségének vezetői,
- Az osztályban működő szülői szervezet vezetői.
b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán
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Első félévi és tanév végi osztálystatisztika,
Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről,
Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről.
3. Az osztályfőnök által készített statisztikák, tájékoztatások az osztályról

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról
- Tanulók száma, ebből leány-fiú arány
- Állami nevelt (gondozott)
- Hátrányos helyzetű tanuló
- Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló
- Sajátos nevelési igényű tanuló
- Az iskolában étkező, ebből támogatásban részesülő tanuló
- Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanuló
- Az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló, tanulói jogviszonyát szünetelteti)
- Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók
- Más településről bejáró tanuló
- Nem magyar állampolgár
- Évfolyamismétlő
Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról
- Tanulók száma
- Osztályozott tanulók száma és aránya
- Osztályozatlan tanulók száma és aránya
- Kitűnő tanulók száma
- Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén
- Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén
- Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén
- Egy tantárgyból bukott tanulók száma
- Két tantárgyból bukott tanulók száma
- Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya
- A bukások száma tantárgyanként
- A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei
- Iskolán belüli-kívüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma
és az elért helyezések)
- Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók száma
és az elért helyezések)
- Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői
A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények (magyar,
matematika)
Gimnáziumba felvett tanulók száma
Szakgimnáziumba felvett tanulók száma
Szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya
Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya
A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési
szempontjai az első félév és a tanév végén
- Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya, új
tanulók, távozók).
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Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, hátrányos és halmozottan
hátrányos tanulók, gyermekvédelmi munka).
A tanulási teljesítmény (a bukások, a tehetséges tanulók eredményei).
Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási
nehézségekkel küzdő tanulók).
A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények
felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel).
A szülői házzal való kapcsolat (a szülői értekezletek tapasztalatai, a szülők kapcsolata az
iskolával).
Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat:
Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban?
Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban?
A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek?
4. Az osztályfőnöki órák témái

a) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki
óráin
- A házirend szabályainak megbeszélése,
- Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése,
- Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése,
- Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása,
- Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése,
- Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek
megbeszélése.
b) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák
- Évente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkohol- és
kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higiénia; a
szexuális fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő)
segítségének igénybe vételével,
- Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás
baleseteknél; a mentők hívásának helyes módja,
- Évente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati elsajátítása
céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe
vétele,
- Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második félév
végén,
- Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről október 23-án és március 15-én,
- Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatainak emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak
emléknapjáról, a Föld napjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról,
- Osztálykirándulás előkészítése.
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A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység helyi rendje
1. Iskolai nevelő- és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő
tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének,
ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás, valamint különféle egyéni fejlesztő
módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban.
2. Munkánk során kiemelten kezeljük
- a sajátos nevelési igényű,
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
- a kiemelten tehetséges,
- a hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését.

-

-

-

-

-

1. Sajátos nevelési igényű tanulók
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt,
integrált formában folyik.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2.
sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
alapján szervezzük meg.
A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével –
habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján
terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.
Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az
illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó
intézmények szolgáltatásait.
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek:
 gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása,
 az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola helyi
tantervének,
 a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek,
 a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás,
 a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása,
 speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök,
 képességfejlesztő játékok, eszközök,
 számítógépek fejlesztő programokkal.
2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló
tevékenységek:
szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti
szolgálattal,
az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás,
felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások,
egyéni foglalkozások,
nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai,
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata,
a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése,
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iskolai sportkör, szakkörök,
a szülőkkel való együttműködés,
a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése,
a szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.
3. A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik
az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások,
egyéni foglalkozások,
képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés,
iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi-, sport, kulturális),
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata,
a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése,
iskolai sportkör, szakkörök,
a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok),
szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások).
4. A hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő tevékenységek
szoros kapcsolat a kerületi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és
gyermekjóléti szolgálattal,
az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások,
egyéni foglalkozások,
a tanulók félévenkénti fejlesztő értékelése,
nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai,
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata,
a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése,
iskolai sportkör, szakkörök,
a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok),
szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások),
a tanulók szociális helyzetének javítása,
a szülőkkel való együttműködés,
a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése,
a szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.
5. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felzárkóztatásának folyamata

Minden új osztályfőnöknek tanév eleji feladata a gyermekek megismerése, a szociálisan
hátrányos helyzetű tanulók felmérése, segítése. Tantárgyi előrehaladásának támogatása
személyre szabott pedagógiai módszerekkel. Tanulási technikák elsajátíttatása,
kulcskompetenciák fejlesztése, prevenció elindítása.
Általános lépés: adatfelvétel
- tanuló neve
- tantárgy
- tantárgyból elért eredmények (félév, év vége)
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- tanulmányi átlaga (lásd táblázat)
- nyilvántartás – osztályfőnök, szaktanár, fejlesztőpedagógus,
iskolatitkár
- a folyamatért felelős: osztályfőnök, szaktanár, fejlesztőpedagógus,
intézményvezető helyettes.
Osztályfőnök feladata:
- figyelemmel kísérni a tanuló előmenetelét, annak átlagát és
tantárgyi eredményeit
- egyeztetni a szaktanárokkal, majd ellenőrizni, hogy a tanuló a délutáni
napközis foglalkozáson, felvételi előkészítőn, fejlesztő foglalkozáson
motiváltan, aktívan dolgozik
- szükség esetén BTM-es vizsgálatra javasolni a tanulót - szaktanárral,
szülővel egyeztetni, és a vizsgálat eredménye után a szakvélemény
alapján felvenni a kapcsolatot a szaktanárral, fejlesztőpedagógussal,
vagy a pszichológussal
- folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, tanárokkal, védőnővel,
iskolaorvossal.
Szaktanár feladata a tanulói előrehaladást támogató tevékenységek:
- a tanórákon differenciált foglalkozás keretében segíti a gyengébben
teljesítő tanulókat
- szaktárgyi korrepetálások, a meglévő hiányosságok pótlása, a
felzárkóztatás biztosítása a jobb eredmény elérése érdekében
- szükség esetén dolgozatírásnál differenciálás a feladatoknál és
hosszabb idő biztosítása a megírására.
A szülők kötelessége gyermekük előmenetelét figyelemmel követni, erről fogadóórán, szülői
értekezleten konzultálni a szaktanárral és az osztályfőnökkel.
A szülő az osztályfőnök és a szaktanár pedagógiai javaslatait köteles
elfogadni, ha nem működik együtt a gyámhatóság felé ezt jelezni kell.
A tanév végi sikertelen teljesítmény esetén a nyári szünidőre szaktárgyi feladatok
meghatározása.
Ismertetni a szülővel a kerületi művelődési ház és a Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásait a
megfelelő segítségnyújtás végett. Javítóvizsga előtt a gyermek többszöri korrepetálása,
felkészítése a sikeres vizsgára.
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Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatok – a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény
partnerei kapcsolattartásának formái
1. Az iskola közösségeinek együttműködése
Az iskolavezetőség és a nevelőtestület együttműködése
1. A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az intézményvezető segítségével
a megbízott munkaközösség vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.
2. Az együttműködés fórumai:
- az iskolavezetőség ülései,
- a különböző értekezletek,
- megbeszélések,
3. Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.
4. Az intézményvezetőség az aktuális feladatokról szóban és a tanári szobában elhelyezett
táblán, írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.
5. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:
- az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az
iskolavezetőség felé.
- az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az
ülés döntéseiről, határozatairól,
6. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban egyénileg vagy munkaközösség
vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, illetve a
szülői szervezettel.

A szakmai munkaközösségek együttműködése
1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása
előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös
tekintettel a szakmai munka alábbi területeire:
- a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,
- iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,
- iskolán kívüli továbbképzések,
- a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi-, kulturális- és sportversenyek.
3. A szakmai munkaközösségek vezetői a kibővített iskolavezetőség ülésein rendszeresen
tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a
munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.
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A Szülői Szervezet és az iskola közösségeinek együttműködése
1. A Szülői Szervezet az iskola közösségeivel a meghívottakon keresztül tartja a kapcsolatot.
2. A Szülői Szervezet tagjai rendszeres időközönként – 4-6 hetente – kötelesek tájékoztatni az
általuk képviselteket a Szülői Szervezet tevékenységéről, valamint kötelesek az általuk
képviseltek kérdéseit, véleményét, javaslatait a Szülői Szervezet felé továbbítani.
3. A Szülői Szervezet ülésein állandó meghívottként az alábbi személyek vehetnek részt:
- az iskola intézményvezetője,
- az intézményvezető-helyettesek,
- a munkaközösség-vezetők,
- a DÖK megbízott tanár,
- az osztályfőnöki munkaközösség vezetője.
4. Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola
intézményvezetője rendszeresen – 4-6 hetente – köteles tájékoztatni a Szülői Szervezet
tagjait.
5. Az osztály Szülői Szervezetének elnöke képviseli az osztály érdekeit az iskolai
választmányban, a Szülői Szervezetben. Ez a szervezet az iskolaközösség része, mely az
iskolavezetéssel együttműködve segíti az iskola munkáját, rendezvényeit. Segítségük nélkül
az iskola nem tudná kitűzött céljait elérni.

Az intézményi tanács
1. Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az
intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját
megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára.
2. Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a nevelőtestület, az
intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, az intézmény-fenntartó képviselőiből
álló intézményi tanácsot kell létrehozni.
3. Az intézményi tanácsot a magasabb jogszabályban rögzített előírások szerint létre kellett
hozni 2013. október 15-ig.
4. Az intézményi tanácsba minden érdekelt fél egy-egy tagot delegálhat. Az
intézményfenntartót az intézményi tanácsban egy fő képviselheti.
Az intézményi tanács tagjainak megválasztása
1. A szülők képviselőjét a szülők javaslatainak összegyűjtése után a szülői szervezet (közösség)
iskolai választmánya nyílt vagy titkos szavazással választja meg egyszerű vagy minősített
többséggel.
2. A nevelőtestület képviselőjét a pedagógusok javaslatainak összegyűjtése után a
nevelőtestület nyílt vagy titkos szavazással választja meg.
3. Ha az intézményi tanács szülői illetve nevelői képviselői helye megüresedik, az újabb
választás előkészítéséért harminc napon belül az iskola intézményvezetője felelős.
Az intézményi tanács saját működési rendje és munkaprogramja alapján működik.
Az intézményi tanács a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik.

Darus Utcai Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű Iskola
Pedagógiai Program

47

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése
1. A tanulókat az iskola életéről, eredményeiről, illetve az aktuális feladatokról az iskola
intézményvezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök
tájékoztatják:
- az iskola intézményvezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, 4-6 hetente a
diákgyűlésen, valamint a diákönkormányzat vezetőségének ülésén,
- a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén
és a diákönkormányzat faliújságján keresztül,
- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.
2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak
az érvényesítése érdekében – közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján –
az iskola intézményvezetőjéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a
diákönkormányzathoz vagy az iskola vezetéséhez illetve a Szülői Szervezethez fordulhatnak.
4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban egyénileg, illetve választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola intézményvezetőjével, a
nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az iskola vezetésével, illetve a Szülői Szervezettel.
A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának
rendje
1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik.
2. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók
érdekében eljárjon.
3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
4. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán
kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában:
- a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.),
- sportélet,
- túrák, kirándulások szervezése,
- kulturális, szabadidős programok szervezése,
- a tanulók tájékoztatása (faliújság).
5. Ezekben a kérdésekben
- az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az
osztályfőnököknek ki kell kérniük,
- a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének
összeállítása előtt az intézményvezetőnek ki kell kérnie.
6. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a
diákönkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a
nevelőtestület és az intézményvezető felé.
7. A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
- az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott
rendelkezéseinek elfogadása előtt,
- a házirend elfogadása előtt,
- az éves munkaterv elfogadása előtt.
8. A diákönkormányzatot az iskola intézményvezetőjével, a nevelőtestülettel, illetve más
külső szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a
diákönkormányzat iskolai vezetőségének diákvezetője (elnöke) képviseli.
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A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése
1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
feladatokról az iskola intézményvezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
- az iskola intézményvezetője 4-6 hetente a szülői szervezet iskolai vezetőségének
ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,
- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein,
- a szülők által leadott e-mail címeken keresztül.
2. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:
a) Egyéni megbeszélések
Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről,
tanulmányi eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez,
valamint az együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a
pedagógus között.
b) Szülői értekezlet.
Feladata:
- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,
- a szülők tájékoztatása
az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,
az országos és a helyi közoktatás alakulásáról, változásairól,
a helyi tanterv követelményeiről,
az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,
saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,
a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,
az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről,
problémáiról,
a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és
továbbítása az iskola intézményvezetősága felé.
c) Fogadó óra.
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül
egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (otthoni
tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés,
tehetséggondozás, továbbtanulás stb.), tájékoztatás egy-egy gyermek tanulmányi
előmeneteléről, iskolai magatartásáról. Amennyiben a szülő a fogadóórán nem tud
megjelenni, előzetes kérésére esetenként más időpontban tájékozódhat a gyermeket
érintő kérdésekről.
d) Nyílt tanítási órák.
Céljuk, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő- és oktató munka
mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, közvetlenül
tapasztalatot szerezzen gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. Ezeken a
tanítási órákon figyelemmel kísérhetik gyermekük munkáját, aktivitását,
magatartását, munkájának eredményességét. A szülők az otthon felmerült tanulási
problémákra, a tanulás során előforduló nehézségek leküzdésére kaphatnak
segítséget ezúton is. A közös gondolkodásra serkentő nyílt órák iskolánkban alsó
tagozaton már hagyománnyá váltak.
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e) Írásbeli tájékoztató.
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával
összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű
programokról.
3. A szülői értekezletek, a fogadó órák időpontját az iskolai munkaterv évenként
határozza meg.
A közös együttműködést segítik elő az évente megrendezésre kerülő Alapítványi bál és a
Darus-nap. Az Alapítványi bál minden évben a pedagógusok és a szülők közös
szervezésével jön létre. A jó hangulat kialakításához méltóképpen hozzájárul a tanárok,
szülők, tanulók színvonalas műsora. Ez a rendezvény lehetőséget nyújt a fenntartó, a
szülők s a tanárok közvetlen kapcsolatának kialakításához.
4. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső
szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban, közvetlenül
vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola intézményvezetőjéhez, az
adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a
diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezethez fordulhatnak.
5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban egyénileg, illetve választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola intézményvezetőjével,
nevelőtestületével, illetve a szülői szervezettel.
6. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési
szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola intézményvezetőjétől, valamint nevelőitől
az iskolai munkatervben évenként meghatározott intézményvezetői, intézményvezetőhelyettesi fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.
7. Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és
házirendjének előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek,
valamint az iskola alkalmazottainak) joga van megismernie.
8. A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy
példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg:
- az iskola honlapján;
- az iskola fenntartójánál;
- az iskola könyvtárában;
- az iskola nevelői szobájában;
- az iskola intézményvezetőjénél;
- az iskola intézményvezető-helyetteseinél;

2.

Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai,
együttműködése iskolán kívüli intézményekkel

1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetőségének állandó
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
- Az intézmény fenntartójával: a Külső-Pesti Tankerületi Központtal,
- A XVIII. kerületi önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal,
- A kerületi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel,
- A kerületi nevelési tanácsadóval,
- A német és magyar testvériskolák vezetőivel, tantestületével és tanítóival (RodgauGeschwister-Scholl-Schule, Budapest Karinthy Gimnázium, Budapest, Brassó Utcai
Általános Iskola.),
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2.

3.

4.

5.

6.

- A JAM program keretein belül a Bp. XVIII. Kastélydombi Általános Iskolával,
- A Városgazda 18-al,
- Az Euresttel.
A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős.
Az eredményes nevelő- és oktatómunka érdekében rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a
következő XVIII. kerületi intézményekkel:
- a kerületi általános iskolák vezetőivel,
- a körzeti óvodákkal,
- a művelődési intézményekkel,
- a sportintézményekkel,
- a nevelési tanácsadóval,
- a gyámhatóság vezetőjével,
- a rendőrséggel,
- a kerületi középiskolák vezetőivel,
- a gyermekjóléti szolgálattal,
- a családsegítővel,
- az egészségügyi szolgálattal,
- a kerületi könyvtárral.
A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető a felelős. Az egyes
intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve
rögzíti, valamint a munkaköri leírásban megtalálhatóak.
A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola intézményvezetője és helyettesei
rendszeres kapcsolatot tart fenn a XVIII. kerület illetékes rendelőintézetekkel, azok
egészségügyi dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi
vizsgálatát.
A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermekvédelmi feladatok
eredményesebb ellátása érdekében az intézmény vezetője rendszeres kapcsolatot tart fenn a
gyámhatósággal és a XVIII. kerület gyermekjóléti szolgálattal.
Az iskola helyiségeit, épületét a nevelőtestület döntése alapján térítésmentesen használhatják:
- a kerületi, budapesti- és országos tanulmányi versenyeken részt vevő tanulók és tanáraik,
- a Zrínyi matematikaversenyen részt vevő tanulók és tanáraik.
A nevelők szakmai, pedagógiai munkájának segítésének, fejlesztésének céljából az iskolában
működő szakmai munkaközösségek bekapcsolódnak a kerületi szakmai munkaközösségek
munkájába:
- magyar munkaközösség,
- idegennyelvi munkaközösségek,
- művészeti munkaközösség (ének-zene és vizuális kultúra, sport),
- alsós munkaközösség és napközi (1-2, és 3-4),
- osztályfőnöki munkaközösség és napközi,
- természettudományi munkaközösség.
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A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
- osztályozó vizsga,
- pótló vizsga,
- javítóvizsga.
2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentést kapott,
- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben
rövidebb idő alatt tehet eleget,
- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó
vizsgát tehet,
- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy
adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást
befejezné.
4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb kettő tantárgyból – elégtelen
osztályzatot kapott.
5.

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban
szereplő szabályok szerint kell megszervezni.

6. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább egy hónappal,
- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor)
közölni kell, illetve a tárgyév augusztusában írásban értesítést kell kapnia a szülőnek.
7. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben
szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, a szaktanárok
állapítják meg.
A követelmények elfogadásáról a nevelőtestület dönt, a mindenkor érvényes helyi tanterv
követelményei szerint.
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8. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy
gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:
TANTÁRGY
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Etika/Hit- és erkölcstan

Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika, életvitel és
gyakorlat
Testnevelés és sport
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Etika/Hit- és erkölcstan

Történelem
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Civilizáció
Ének-zene
Hon- és népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és
gyakorlat
Testnevelés és sport

ÍRÁSBELI

SZÓBELI
VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

GYAKORLATI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI

FELSŐ TAGOZAT
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
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Az iskolába jelentkező tanulók felvételének, és átvételének
elvei
1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója 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 augusztus 31. napjáig betöltse.
3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- a szülő személyi igazolványát,
- a gyermek lakcímkártyáját,
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást,
- a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával,
- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
- a tanuló anyakönyvi kivonatát,
- a szülő személyi igazolványát,
- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt,
- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló
előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek,
valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola
intézményvezetője dönt.
6. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,8 alatt
van, illetve magatartása vagy szorgalma hanyag vagy változó minősítésű, az
intézményvezető a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az intézményvezetőhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. (Elengedhetetlen
követelmény, hogy az átvételt kérő tanuló megfelelő idegennyelvi tudással rendelkezzen.)
7. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.
8. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi
kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között
sorsolás útján kell dönteni. (A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend
tartalmazza.)
9. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében
meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie
azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján
– nem tanult.
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HELYI TANTERV

A választott kerettanterv, az iskolában tanított kötelező és nem
kötelező (választható) tantárgyak és óraszámaik (óraterv)
1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül
az alábbi tantervre épül:
A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4 évfolyamára”,
valamint
2. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8 évfolyamára”,
2. Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak
tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által
kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a
kerettantervek által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek
csak a kilencven százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a
kerettantervben szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói
képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel.
3. A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák
számával az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a
készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson:
ÉVFOLYAM
1. évfolyam
1. évfolyam
2. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam
4. évfolyam
5. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam
8. évfolyam

Melyik tantárgy óraszáma
lett megnövelve a szabadon
tervezhető órák
óraszámából?
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Matematika
Informatika
Matematika
Természetismeret
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Matematika
Biológia-egészségtan

Hány órával lett
megnövelve a szabadon
tervezhető órák
óraszámából?
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
2 óra
1 óra
2 óra
1 óra
1 óra
1 óra
2 óra
1 óra
1 óra
2 óra
2 óra
1 óra
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4. Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret
tantárgyak közül a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja.
5. Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve
„B változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít:
ÉVFOLYAM
1-4. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam

VÁLASZTOTT KERETTANTERV
Ének-zene A változat
Magyar nyelv és irodalom A változat
Matematika B változat
Fizika A változat
Ének-zene A változat

A jelenlegi központi kerettanterv-változatok a korábbi OM kerettantervektől eltérően két
évfolyamra határozzák meg a tananyagot és a követelményeket. Így a legfontosabb feladatnak
azt tartottuk, hogy az ajánlásunkban javaslatot tegyünk a tananyagok évfolyamonkénti
bontására és az egyes tematikai egységekhez tartozó órakeret meghatározására.
6. A választott kerettantervben szereplő tananyagok évfolyamonkénti bontása, illetve az
egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározása.
7. Iskolánkban a az „a” és „b” jelű osztályokban tanulók az idegen nyelvi órákon az angol és
a német nyelvet tanulják.
A „c” jelű osztályok a két tanítási nyelvű osztályok, ahol a tanulók a német nyelvet
tanulják, és a következő tantárgyakat németül sajátítják el felmenő rendszerben a
2013/2014-es tanévtől:
1-4. évfolyamon a környezetismeret, ének-zene, vizuális kultúra,
5-6. évfolyamon a testnevelés, az civilizáció, történelem
7-8. évfolyamon a biológia
5-8. évfolyamon az civilizáció, történelem tantárgyakat két nyelven tanítjuk.
8. A következő tanítási órákon csoportbontásban tanulják diákjaink:
- 1-8. évfolyamon a német nyelvet valamint a német nyelven oktatott tantárgyakat
bontásban, de a készségtantárgyakat (ének-zene, vizuális kultúra) osztálykeretben
tanulják a tanulók,
- 5-8. évfolyamon az informatika,
- 5-8. évfolyamon hetente egy-egy alkalommal az angol nyelv.
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ÓRATERVEK
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek

Angol/Német
Német tag.

Civilizáció
Matematika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Etika/Hit- és erkölcstan
Környezetismeret
Természetismeret
Biológia-egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Hon- és népismeret
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret
Választható (különbség terhére)
Összes óra
Bontott + órák
Összes óra + bontás együtt

1. évfolyam
1.a
1.b
1.c
7+0,5 7+0,5
7+0,5
+1

(+1)

1-4. ÉVFOLYAM

2. évfolyam
2.a
2.b
2.c
7+0,5
7+0,5
7+0,5
+1

(+1)

+1(+4)

3.a
6+0,5
+1(+0,5)

3. évfolyam
3.b
6+0,5

3.c
6+0,5

+0,5(+1)

+1(+4)

4.a
6+1
2+0,5

4. évfolyam
4.b
6+1

4.c
6+0,5

2+0,5

+1(+4)

2+1(+2)

4+0,5

4+1,5

4+0,5

4+0,5

4+1,5

4+0,5

4+0,5

4+1

4

4+0,5

4+0,5(+1)

4

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1+0,5

1
1

1
1

1
1+0,5

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

+1
1
5

+1
1
5

+1
1
5

+1
1
5

+1
1
5

3
25
(1)
26

3
25
(4)
29
6,5
35,5

3
27
0
27

3
27
(1)
28

3
27
(2)
29

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

+1
1
5

2
25
0
25

2
25
(1)
26

2
25
(4)
29

2
25
0
25

2
25
(1)
26

2
25
(4)
29

3
25
(0,5)
25,5

25

26

két tannyelvű

6
35

25
szabadon
tervezhető

6
35

26
+

25,5
választható tantárgy
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27

28
bontott

6,5
35,5
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ÓRATERVEK
Tantárgyak

5. évfolyam
5.b
5.c
4+0,5
4+0,5

5.a
4+0,5

Magyar nyelv és irodalom
Angol
Idegen nyelvek
Német
Civilizáció
Matematika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Etika/Hit- és erkölcstan
Környezetismeret
Természetismeret
Biológia-egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Hon- és népismeret
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret
Választható
Összes óra
Bontott + órák
Összes óra + bontás együtt

2
1
3*

2
1
3*

4

6.a
4+0,5

5-8. ÉVFOLYAM
6. évfolyam
6.b
6.c
4+0,5
4+0,5
2
1
3*

4(+1)

3(+2)
+0,5(+0,5)
4

2
1
3*
3+1

2
1

2
1

2
1

2

2

2

1
1
1+0,5 1+0,5
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
2
2
28
28
0
1
28
29
2
2
30
31
*

1
1
1
1
1
5
1
2
28
2,5
30,5
9
39,5

7.a
3+1,5

7. évfolyam
7.b
7.c
3+1
3+1
2
1
3*

3+1(+1)

3(+2)
+0,5(+0,5)
3+1

2
1
3*
3+0,5

2
1

2
1

2
1

2+0,5

2+0,5

2+0,5

2
1
3*

3+2

3(+2)
+0,5(+0,5)
3+0,5

2
1
3*
3+0,5

3+2

3(+2)
(+1)
3+1

2+0,5
1

2+0,5
1

2+0,5
1

2+0,5
1

2+0,5
1

2(+0,5)
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1+0,5
1

1,5+0,5
1,5
1,5
1,5
1
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1

1,5+0,5
1,5
1,5
1,5
1
1

1
1
5
1
3
31
1
32

1
1
5
1
3
31
2,5
33,5

1
+1
5
1
3
31
0
31

1
+1
5
1
3
31
1
32

1+0,5
1+0,5

1+0,5
1+0,5

1+0,5
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1+0,5
1

1
1
5
1
3
28
0
28

1
1
5
1
3
28
1
29

1
1
5
1
3
28
2,5
30,5

1
1
5
1
3
31
0
31

2
30

2
31

9
39,5

8. évfolyam
8.a
8.b
8.c
4+0,5 4+0,5
4+0,5

2
33

Angol nyelv helyett választható
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11,5
45

2
33

2
34

1
+1
5
1
3
31
3,5
34,5
11,5
46
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A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei
1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok olyan nyomtatott taneszközöket
(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyek a
hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.
2. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is
szükségük van. Ezek a német, a testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika,
életvitel és gyakorlat.
3. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező
tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi
tanterve alapján.
4. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév
májusban-júliusban szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév
kezdetéig a szülők kötelessége.
5. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat
veszik figyelembe:
A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.
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, a nevelés-oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben
vezetünk be.
6. Az iskola arra törekszik, hogy egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai
könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók
ingyenesen használhatják.
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A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és
szorgalmának ellenőrzése és értékelése
1. Az iskola a nevelő- és oktató munka 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 elsőnegyedik évfolyamon a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó
írásbeli dolgozatot írnak.

4. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv,
matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia,
földrajz ellenőrzésénél:
a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is
ellenőrizhetik;
az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő
követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak.

5. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször
ellenőrzik a követelmények elsajátítását: szóbeli felelet, valamint írásbeli számonkérés
formájában.
az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen
gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva,
a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül.
(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén
ellenőrizzük.)

6. 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.

7. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző
tantárgyak esetében a következők szerint történik:
Az első évfolyamon minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést
alkalmazunk.
A második-nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év
közben és tanév végén minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük.
Az első évfolyamon félévkor és év végén, a tanulók teljesítményét, előmenetelét
szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől
függően a következő lehet:
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 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT
 JÓL TELJESÍTETT
 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT
 FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL
Etika/Hit- és erkölcstan tantárgy esetén:
 Kiválóan megfelelt
 Jól megfelelt
 Megfelelt

8. A második-nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén a tanuló osztályzatát az adott félév
során szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell
meghatározni.

9. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:

jeles (5), jó (4),

közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).

10. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében félévenként,
-

a heti 1 órás tantárgy esetén félévenként három,
a heti 2 órás tantárgy esetén félévenként négy,
a heti 3 órás tantárgy esetén félévenként öt,
a heti 4 órás tantárgy esetén félévenként hat érdemjegyet kell szerezni.

11. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az
értesítőkönyvön keresztül. Az értesítőkönyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta
ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.

12. 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 szaktárgyat tanító nevelők:
1. évfolyam
Teljesítmény
Érdemjegy
0-50 %:
felzárk. szorul
51-79 %:
megf. telj.
80-90 %:
jól telj.
91-100 %:
kiv. telj.

3-8. évfolyam
Teljesítmény
0-30 %:
31-50 %:
51-75 %:
76-90 %:
91-100 %:

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

2. évfolyam
Teljesítmény
0-50 %:
51-69 %:
70-79 %:
80-90 %:
91-100 %:

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

A német és a célnyelvi tantárgyak
esetén
3-8. évfolyam
Teljesítmény
Érdemjegy
0-50 %:
elégtelen (1)
51-60 %:
elégséges (2)
61-79 %:
közepes (3)
80-90 %:
jó (4)
91-100 %:
jeles (5)
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13. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a
példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2)

érdemjegyeket illetve osztályzatokat

használjuk.

14. A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök
osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap
végén érdemjegyekkel értékeli.
A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a
nevelőtestület határozza meg.
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.

15. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
a) Példás (5) az a tanuló, aki
- a házirendet betartja,
- a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, viselkedik
- kötelességtudó, feladatait teljesíti,
- önként vállal feladatokat és azokat teljesíti,
- tisztelettudó,
- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen,
segítőkészen viselkedik,
- az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz,
- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet,
- nincs írásbeli figyelmeztetése.
b) Jó (4) az a tanuló, aki
- a házirendet betartja,
- tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik,
- feladatait a tőle elvárható módon teljesíti,
- feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti,
- az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak (felkérésre,) biztatásra vesz
részt,
- nincs írásbeli intője.
c) Változó (3) az a tanuló, aki
- az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be,
- a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik,
- feladatait nem minden esetben teljesíti,
- előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva,
- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik,
- igazolatlanul mulasztott,
- osztályfőnöki intője van.
d) Rossz (2) az a tanuló, aki
- a házirend előírásait sorozatosan megsérti,
- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti,
- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen,
- társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik,
- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza,
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-

több alkalommal igazolatlanul mulaszt,
több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve osztályfőnöki megrovása vagy ennél
magasabb fokozatú büntetése van.

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
Kirívó, rendbontó magatartás esetén nem szükséges a három szempont együttes megléte.

16. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a
példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2)

érdemjegyeket illetve osztályzatokat

használjuk.

17. A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök
osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a
tanév végén az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg.
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.

18. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
a) Példás (5) az a tanuló, aki
- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt,
- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi,
- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi,
- munkavégzése pontos, megbízható,
- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz,
- taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza,
- tanszerei rendezettek, azokat a szaktárgyi követelményeknek megfelelően
használja.
b) Jó (4) az a tanuló, aki
- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt,
- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik,
- a tanórákon többnyire aktív,
- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt
önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti,
- taneszközei tiszták, rendezettek.
c) Változó (3) az a tanuló, akinek
- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől,
- tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig
teljesíti,
- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik,
- érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja,
- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre
dolgozik.
d) Hanyag (2) az a tanuló, aki
- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében,
- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg,
- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen,
- feladatait többnyire nem végzi el,
- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek,
- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.
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A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.

19. Azt a tanulót, aki képességihez mérten
-

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

20. Az iskolai jutalmazás formái.
a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
- szaktanári dicséret,
- napközis nevelői dicséret,
- osztályfőnöki dicséret,
- intézményvezetői dicséret,
- nevelőtestületi dicséret.
b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett
tanulók a tanév végén
- szaktárgyi teljesítményért,
- példamutató magatartásért,
- kiemelkedő szorgalomért,
- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.
c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók
oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a ballagáson vagy a tanévzáró ünnepélyen
vehetnek át.
d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülhetnek.
e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók intézményvezetői dicséretben részesülhetnek.
f) A kiemelkedő eredménnyel végzett egyéni vagy együttes munkát, az egységes
helytállást tanúsító tanulói közösségek egyéni vagy csoportos dicséretben és
jutalomban részesülnek az iskolagyűlésen.

21. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
22. Azt a tanulót, aki
-

tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
vagy a házirend előírásait megszegi,
vagy igazolatlanul mulaszt,
vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben részesül.

23. Az iskolai büntetések formái:
-

szaktanári figyelmeztetés,
napközis nevelői figyelmeztetés,
osztályfőnöki figyelmeztetés,
osztályfőnöki intés,
osztályfőnöki megrovás,
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-

intézményvezetői figyelmeztetés,
intézményvezetői intés,
intézményvezetői megrovás,
tantestületi figyelmeztetés,
tantestületi intés,
tantestületi megrovás.

24. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban
indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni.

25. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell
tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell
részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása,
- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala,
fogyasztása,
- a szándékos károkozás,
- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése,
- ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.

26. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
27. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás
indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben
részesíthető.
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A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának
módja
1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg.
2. Ennek alapján
- az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt
testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok
valamelyikével teljesíthet:
a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
tanórán való részvétellel,
iskolai sportkörben való sportolással,
kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján
kiadott intézményvezetői engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei
között szervezett edzéseken való sportolással.

A tanulók fizikai állapotának mérése
A mérés az 5-8. évfolyam minden tanulójára kiterjed, és azt az adott osztályban testnevelést
tanító pedagógus végzi. (NetFit)
A mérést a tavaszi időszakban, az éves munkatervben rögzített időszakban kell elvégezni. Az
eredményeket a testnevelést tanító pedagógusok tanulónként, osztályonként és
évfolyamonként rögzítik, elemzik és az eredményt az értesítő könyvön keresztül a szülők
tudomására hozzák.
Amennyiben ezek után szükséges, intézkedéseket hoznak a tanulók további jobb
eredményeinek elérése érdekében.
Az 1-4. évfolyam felmérés gyakorlatanyaga:
1. feladat: Tartós futás – az aerob állóképesség mérése
A helyi sajátosságok szerint megállapított távot, vagyis 3 iskolakört (kb. 1200 m)
kell a tanulóknak a lehető leggyorsabban teljesíteniük. A rajt és a cél ugyanazon a
helyen kell, hogy legyen.
Értékelés: Az eredményeket másodperc pontossággal mérjük.
2. feladat: Helyből távolugrás – az alsó végtag dinamikus erejének mérése
Kiinduló helyzet: a tanuló az elugróvonal (elugródeszka) mögé áll úgy, hogy a
cipő orrával a vonalat nem érintheti.
Feladat: térdhajlítás – és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos
mélytartásba, előzetes lendületszerzés -, majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás és
elugrás előre.
Értékelés: az utolsó nyom és az elugróvonal közötti távolságot mérjük méterben.
Amennyiben egy tanórán a feladatok közül több is felmérésre kerül, közöttük megfelelő időt
kell biztosítani a tanulóknak a teljes kipihenésre.
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A mérés eredménye alapján a testnevelők a tanulók fizikai állapotát általános teherbíró
képességét minősítik.
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A pedagógiai program érvényességével, módosításával,
nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések
I.

A pedagógiai program érvényességi ideje
1. Az iskola 2013. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi meg
először nevelő- és oktató munkáját e pedagógia program alapján.
2. A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre.
3. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje visszavonásig érvényes.

II.

A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.
-

A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a
pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények
megvalósulását.

2. A 2016-2017. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program
teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén
ezen pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot
kell kidolgoznia.

III.

A pedagógiai program módosítása
1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
-

az iskola intézményvezetője,

-

a nevelőtestület bármely tagja,

-

a nevelők szakmai munkaközösségei,

-

a szülői szervezet,

-

az iskola fenntartója.

2. A tanulók a pedagógiai program módosítását a szülői szervezetnek diákönkormányzati képviselői útján javasolhatják.
3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető
jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program elfogadása előtt ki kell kérni
a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét.
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4. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség
hárul, be kell szerezni a fenntartó, illetve a működtető egyetértését.
5. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első
napjától az első és az ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni.

IV.

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.
2. Az iskola pedagógiai programja elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap
internet címe:
www.darusiskola.hu
3. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola
intézményvezetőjétől, helyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők
fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban.
4. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve
intézményeknél tekinthető meg:
-

az iskola honlapján,

-

az iskola fenntartójánál,

-

az iskola könyvtárában,

-

az iskola tanári szobájában,

-

az iskola intézményvezetőjénél,

-

az iskola intézményvezető-helyetteseinél,
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A pedagógiai program elfogadására vonatkozó záradékok
A Darus Utcai Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű Iskola pedagógiai programját a
szülői szervezet a 2017. év 10. hó 02. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra
javasolta.

A Darus Utcai Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű Iskola pedagógiai programját
a nevelőtestület a 2017. év 10. hó 02. napján tartott ülésén elfogadta.
A Darus Utcai Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű Iskola pedagógiai programját
a mai napon jóváhagytam.
Kelt: Budapest, 2017. 10. 02.

intézményvezető
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Függelék – AZ ISKOLA SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA
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