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1. INTÉZMÉNYI ADATOK 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

Az államháztartásról szóló 1992.XXXVIII.tv. 88.§ (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993.törvény LXXIX. törvény 37.§(5) bekezdésében foglaltak 
alapján a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi alapító okiratot adja 
ki: 

 
Az intézmény neve:    II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar – Német 

Két Tanítási Nyelvű Iskola 
 

Az intézmény OM azonosítója:  028972 
 
Az intézmény székhelye:                 3532 Miskolc, Zoltán u. 5. 
 
Az intézmény tagintézménye:   Győri Kapui Általános Iskola  
 
Az intézmény telephelye:   3532 Miskolc, Miklós u. 13.  
 
Az intézmény alapító szerve, címe:              Miskolc Megyei  Jogú Város Önkormányzata 
                                                         (mint jogutód) 
                                                                      3525 Miskolc, Városháztér 8. 
 
Az alapítás éve:                               1952 
 
Az intézmény fenntartója és       Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
irányító szerve, címe:    3525 Miskolc, Városház tér 8.  
 
Az intézmény közfeladata:                            Közoktatási feladatok ellátása 
                                                                       Közszolgáltató költségvetési szerv 

 
 Az intézmény típusa:                8 évfolyammal működő nevelési-oktatási 
      intézmény  

 
 Az intézménybe felvehető maximális  
  tanulólétszám:    Zoltán u.: 448 fő 

      Miklós u.: 422 fő 
 
Az intézmény TEÁOR besorolása és megnevezése: 
   

- 8520 – Alapfokú oktatás 
- 8551  Sport, szabadidős képzés   
- 8560  Oktatást kiegészítő tevékenység 
- 8891  Gyermekek napközbeni ellátása 
- 9101  Könyvtári, levéltári tevékenység 
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- 5629  Közétkeztetés 
Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 

 
- 852010 – Alapfokú oktatás 
- 855100 – Sport, szabadidős képzés  
- 856000  Oktatást kiegészítő tevékenység 
- 889130  Gyermekek egyéb napközbeni ellátása  
- 910100 – Könyvtári, levéltári tevékenység  
- 562900 – Egyéb vendéglátás  
- 552411 – Munkahelyi vendéglátás 
- 751845 – Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 
- 751922 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása   
 

 
 
Alaptevékenysége:                                   -  Általános műveltséget megalapozó alap- 

       fokú nevelés és oktatás, ennek keretében 
       a tanulók felkészítése az alapfokú iskolai  

 végzettség megszerzésére, a továbbtanulásra 
         
                                                                           -  A tanulók érdeklődése, igénye szerint  
        nem kötelező (választható) tanórai  
        foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, 
        fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, 
        speciális, illetve kiegészítő ismeretek  

       átadása céljából a Kt.-ben meghatározott 
       időkeretben  
      
                - 1. évfolyamtól felmenő rendszerben német- 

    magyar két tanítási nyelvű nevelés és oktatás 
 
                                                                       - 1. évfolyamtól idegen nyelv emelt  

        szintű oktatás (angol) 
 
                - 1-8. évfolyamig úszásoktatás szervezése  
     

         - 3. évfolyamtól számítástechnika emelt  
       szintű oktatása  
       
                - Testnevelés emelt szintű oktatása                                  

 
- A tanulók részére napközi otthonos,  
   Iskolaotthonos, tanulószobai ellátás biztosítása,                                         

 
        - Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása: 

a.) az integráltan oktatható érzékszervi, 
enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
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tanulók ellátása 
b.) az integráltan oktatható, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
ellátása. 

 
                                                                       -  Pedagógiai szakszolgálati feladat:  

    Iskola-pszichológusi feladatok területi ellátása 
 

                - Képesség kibontakoztató felkészítés  
       
               - Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás  
 

        - Tehetség kibontakoztató foglalkozás, valamint  
 hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása  

 
                - Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebb-  

 ségi nappali rendszerű nevelés-oktatás  
 

                                                                       - Kulturális, egyéb szabadidős és egészség- 
 fejlesztési feladatok ellátása  
 
- Diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása 
 

                                                                       - Bejáró tanulók ellátása  
       

          - Szervezett intézményi étkeztetés 
       

Telephely tekintetében:                                 Előd u., Győri kapu 47-123., 124-től felfelé 
páros, 125-től 149-ig páratlan, Kabók u., Kalapács         
u., Kavics u., Böngér u., Andrássy u. 1-39-ig, 2-52-
ig   páros   oldal, Gépész u.,  Károly   u., Miklós  u.,   
Liszt  F. u., Méhész u., Andor u. 42-től  felfelé  
páros, 13-tól felfelé páratlan, Avar u., Bíró u., Daru 
u., Szent Imre tér, Fadrusz J. u., Maros u., Nemzetőr 
u., Tátra u., Szamos u., Szerdahelyi u., Örs u., Pál u., 
Rácz Á. u. 19-től felfelé páratlan, 20-tól felfelé 
páros, Gergely u., Acél u., Vas u., Kohó u., Fém u., 
Újítók u., Görögszőlő 2-30-ig páros, páratlan a 
Torontáli útig, Üzem u., Réz u., Kiss E. u.,   Gállfy I. 
u-ig., Kiskirályhegy, Kishajtás dűlő, Csillag u. 
(Ernyebán u.-ig), Tímármalom u., Gábor Á. u., Hold 
u., Kalló u., Karacs u., Kender u., Nap u., Sweidel 
u., Szövő u. (Ernyebán u.-ig), Tatár u. (Ernyebán u.-
ig), Török u., Békeszálló u., Gyár u. (Wesselényi u.-
tól 64-től felfelé páros, 55-től felfelé páratlan), Orsó 
u.  
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Telephely tekintetében:                                 Előd u., Győri kapu 47-123., 124-től felfelé 
páros, 125-től 149-ig páratlan, Kabók u., Kalapács 
u., Kavics u., Böngér u., Andrássy u. 1-39-ig, 2-52-
ig   páros   oldal, Gépész u.,  Károly   u., Miklós  u.,   
Liszt  F. u., Méhész u., Andor u. 42-től  felfelé  
páros, 13-tól felfelé páratlan, Avar u., Bíró u., Daru 
u., Szent Imre tér, Fadrusz J. u., Maros u., Nemzetőr 
u., Tátra u., Szamos u., Szerdahelyi u., Örs u., Pál u., 
Rácz Á. u. 19-től felfelé páratlan, 20-tól felfelé 
páros, Gergely u., Acél u., Vas u., Kohó u., Fém u., 
Újítók u., 
Görögszőlő 2-30-ig páros, páratlan a Torontáli útig, 
Üzem u., Réz u., Kiss E. u.,   Gállfy I. u-ig., 
Kiskirályhegy, Kishajtás dűlő, Csillag u. (Ernyebán 
u.-ig), Tímármalom u., Gábor Á. u., Hold u., Kalló 
u., Karacs u., Kender u., Nap u., Sweidel u., Szövő 
u. (Ernyebán u.-ig), Tatár u. (Ernyebán u.-ig), Török 
u., Békeszálló u., Gyár u. (Wesselényi u.-tól 64-től 
felfelé páros, 55-től felfelé páratlan), Orsó u.  

 
Az intézmény vezetője:                   Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által 

nyilvános  pályázat  útján határozott időre 
megbízott igazgató 

 
Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó       
foglalkoztatási jogviszony:                                 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 

                                                                          1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről 
                                                               

 
Alaptevékenységet kiegészítő,           - Iskolarendszeren kívüli oktatás 
végezhető tevékenysége:            - Helyiségek, eszközök bérbeadása 

               - Tanfolyamok szervezése  
 
 

Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti. 
 

A feladatellátást szolgáló ingatlan  A 20.472 hrsz.-on 9.361 m2 területű 
vagyon:                                                     ingatlanon lévő (Zoltán u. 5.) iskola- 

                                                       épület.  
                                                       A 20.712 hrsz.-on 8.072 m2 területű 

 ingatlanon lévő (Miklós u. 13.) iskolaépület.                                                                         
 
 

A vagyon feletti rendelkező:            Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése                                        
 
Az intézmény jogállása:     Önállóan működő és gazdálkodó  költségvetési 
                                                                         szerv 

 
Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:    Előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező 
       költségvetési szerv 
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Hatályba lépés ideje:                2009. július 1. 
 

 
Miskolc, 2009. március 5. 
 
   
Záradék: Az Alapító Okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a  
                                             /2009. sz. határozatával elfogadta. 

 
 
 

 
  Dr. Mihalecz Péter  s.k.      Káli Sándor s.k. 
               aljegyző                   polgármester 
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2. HELYZETELEMZÉS 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése III-76/59.304/2004 sz. határozata alapján 

igazgatásilag és gazdaságilag 2004. július 1-jével integrálja a II. Rákóczi Ferenc Általános és 

Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskolához (Miskolc, Zoltán u. 5.) a Győri Kapui 

Általános Iskolát (Miskolc, Miklós u. 13.). 

 

Tanulócsoportok  

 

Maximálisan felvehető tanulólétszám az alapító okirat alapján 1060 fő  

osztályok száma: a fenntartó engedélyezése szerint a létszámhatár figyelembevételével 31. 

Napközis, iskolaotthonos csoportok száma: a jelentkezők igénye szerint. 

 

3. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR-NÉMET KÉT 
TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA 
 

Az iskolánkat jellemző főbb sajátosságaink: a korai magyar- német két tanítási nyelvű 

tagozat, úszó csoportok, a 2009/2010 tanévtől labdarúgó osztály (első osztálytól felmenő 

rendszerben) működtetése. 

Sajátos nevelésű gyermekek integrált oktatása. 

Egyéni bánásmód, esélybeli különbségek kiegyenlítése. 

A tanulók esélyegyenlősége egyéni bánásmóddal, differenciált foglalkoztatással segíthető elő, 

melynek igazodnia kell adottságaikhoz, körülményeikhez. Figyelembe kell venni az eltérő 

képességű, tapasztalatú, érdeklődésű, vallású, egészségű családi és társadalmi hátterű fiatalok 

sokféleségét, a magyarországi társadalom sokszínű természetét, érzékenységét is. Nem csupán 

egyéniségük, jellemük fejlesztésére, önállóságuk, felelősségtudatuk és függetlenségük 

megélésére kell nevelni a tanulókat, hanem a különbözőségek elfogadására, megértésére is. A 

nevelés és az oktatás folyamatában tekintettel kell lenni a fiúk és a lányok különbözőségeire, 

eltérő beállítottságára. 
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3.1. Célok, feladatok intézményeinkben 
 

Célunk, hogy tanulóink: 

 lássák, hogy az ember társadalmi és természeti lény egyszerre, éppen ezért a természeti 

és társadalmi törvényszerűségek együttesen és folyamatosan hatnak, 

 társas kapcsolataikat az egymásra figyelés, a megértés, a másság elfogadása jellemezze, 

 ismerjék és értsék az ember természettel való harmonikus kapcsolatának jelentőségét, 

tetteikkel igazolják azt, 

 figyeljenek környezetükre, szemléletüket a megóvás, és a megelőzés egyaránt 

jellemezze, 

 rendelkezzenek kommunikációra alkalmas idegen nyelvi alaptudással, 

 legyenek képesek tanulásuk során az informatika és a média eszközeinek és 

eredményeinek használatára, alkalmazására. 

Tudásuk legyen az alapkészségek szintjén biztos: 

 a továbbtanuláshoz biztonságot nyújtó, 

 az egyéni képességekben kibontakozó, 

 az ismeretszerzés és rendszerezés területén önállóságot mutató. 

Neveltségüket jellemezze:  

 az érdeklődés 

 az egymás iránti figyelem, megértés, és elfogadás 

 a nyílt és kulturált kommunikáció 

 a közös Európa iránti figyelem 

 a becsületes versenyszellem. 

Az iskola célja és feladata, hogy képessé tegye a tanulókat a valóság sokoldalú és tárgyilagos 

megismerésére. A kor színvonalának megfelelő ismeretek elsajátítására és alkalmazására. Az 

új felfedezések, technikai találmányok birtokba vételére. Kiművelje a szóbeli és írásbeli 

kifejezés és megértés, a kommunikáció képességét. Az információforrások és eszközök 

hatékony felhasználásának képességét; a kézi munka, az eszközhasználat képességeit; az 

élmények, érzelmek kifejezésének és a művészetek megértésének képességeit, fejlessze 

fizikai képességeiket (erő, ügyesség, állóképesség), akaraterejüket. Alakítsa ki bennük a 

céltudatos munkára alkalmas pontosságot, kitartást, szellemi munkabírást a kudarcok 

elviselésének képességét. Erősítse bennük a sikerélményeken alapuló önbizalmat; a család, a 

lakóhely, a haza szeretetére neveljen úgy, hogy ezekért képesek legyenek tettekre, 
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áldozatvállalásra; ismerjék meg szűkebb közösségük és az ország múltját, hogy a jelenét 

megértsék; legyenek képesek más népek megbecsülésére, a békés együttélésre. 

A fenti értékek, célok megvalósítása érdekében növendékeinket az élet tiszteletére, a 

természet szeretetére, védelmére, az emberi munka, a tudás a kultúra megbecsülésére, az 

egészséges életvitel igényére és az ehhez szükséges önfegyelemre, az igazság feltétlen 

tiszteletére és az erkölcsös cselekvés igenlésére, igényére; a természetben és az emberi 

alkotásokban megjelenő szépség értékelésére, valamint a tevékeny, alkotó életre kell nevelni. 

Az iskolai nevelő-oktató munka gyermekközpontú, biztosítania kell az általános emberi jogok 

és a gyermeki jogok egyezményeinek megfelelően a lelkiismereti és tanszabadságon alapuló 

sokoldalú és tárgyilagos ismeretszerzést. 

Az iskola nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, vagy világnézet mellett sem. Pedagógiai 

programja biztosítja a tananyag, a vallási illetve világnézeti ismeretek tárgyilagos, sokoldalú 

közvetítését, az alapvető erkölcsi ismeretek elsajátíttatását, a gyermekek szülői vallási 

meggyőződésének megfelelő fakultatív hit- és vallásoktatásban való részvételét. Tilos 

bármilyen hátrányos megkülönböztetés a fajhoz, nemhez, nemzethez, nemzeti vagy etnikai 

csoporthoz, lelkiismereti meggyőződés, származás, vagyoni helyzet, valamint az 

iskolafenntartó jelege alapján! 

3.2. Nevelő-oktató munkánk feltételei 
 

Modern, hatékony nyelvoktatás nem létezik korszerű eszközök nélkül. A korai magyar-német 

két tanítási nyelvű oktatás első évfolyamának beindításához, és a folyamatos fejlesztések 

biztosításához a szülők közössége és a fenntartó önkormányzat is hozzájárult. 

Az önkormányzat segítségével korszerű lejátszó és hangosító berendezés segítségével tudjuk 

most már egy-egy nagyobb rendezvény színvonalas hangosítását megoldani, nyelvoktatásunk 

minőségi javításához az elkészült számítógépes nyelvi laborunk is hozzájárult. 

Miskolc város önkormányzata fűtés, világítás, nyílászárók (ablakok) teljes cseréjét, tornatermi 

rekonstrukciós felújítást, valamint tantermi állagmegóvást végzett az elmúlt években. 

Tanulóink egy része a beiskolázási körzetből kerül ki, emellett szívesen választják iskolánkat a 

város más részeiből, illetve a környező településekről is. Diákjaink többségének családi 

háttere rendezett; a szülők motiválják gyermekeiket a tanulásra. Az intézmény és a családi ház 

kapcsolatát jó partneri viszony, együttműködés jellemzi. 
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3.3. A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik 
 

 a nevelőtestület vezetése 

 a nevelő-oktató munka irányítása és ellenőrzése; 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése; végrehajtásuk szakszerű 

megszervezése és ellenőrzése, 

 a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 

 az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a 

diákönkormányzattal való együttműködés, 

 a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése; 

 a két tanítási nyelvű az emelt óraszámú tanulócsoportok speciális feladatainak 

figyelemmel-kisérése, segítése, 

 a labdarúgó osztály munkájának figyelemmel kísérése, 

 a gyermek és ifjúságvédelmi munka megszervezése, a balesetek megelőzésével 

kapcsolatos tevékenység irányítása /tűzvédelem, munkavédelem külső szakember 

bevonásával 

Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelősségük mindazon területre 

kiterjed, amelyet munkakörük, munkaköri leírásuk alapján tartalmaz. Felsős igazgatóhelyettes 

feladat és hatásköre: /SZMSZ /  

Az iskolatitkárok feladat és hatásköre: /SZMSZ / 

Az iskolánkban a következő munkaközösségek működnek élükön a munkaközösség-

vezetővel:  

Alsó tagozatosok (tanítói) munkaközössége 

Humán munkaközösség 

Reál munkaközösség 

Napközis/ iskolaotthon munkaközössége 

Osztályfőnöki munkaközösség  (Győri kapui iskola) 
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3.4. Jellemző specialitásaink 
 

Magyar-német korai két tanítási nyelvű képzés 

Az 1998/1999. tanévben induló tagozatunk oktatási célja az anyanyelv és az idegen nyelv 

egyidejű és kiegyensúlyozott fejlesztése. A korai két tanítási nyelvű tagozaton a nyelvtanulás 

és az idegen nyelven történő tanulás egyidejűleg kezdődik és a nyolcadik évfolyamon 

fejeződik be. A két nyelv alkalmazásával arra törekszünk, hogy az idegen nyelvtanulás a 

természetes nyelvelsajátításhoz közelítsen, kihasználva azt a gyermekkori nyelvi 

fogékonyságot, melyben gátlás nélkül, játékos tevékenységeken keresztül, szinte észrevétlenül 

sajátítják el a nyelvet. 

3.5. Ezek a tantárgyak 
 

1-4. évfolyamon a készségtárgyak ( rajz, ének, technika) cél nyelv+ kommunikáció melyek 

leginkább megfelelnek a gyermekek életkori sajátosságainak,.  

5-8. évfolyamon (országismeret, történelem cél nyelven +kommunikáció) valósul meg a két 

tanítási nyelvű oktatás. 

A tehetséggondozás, a versenyezetés, hátránykompenzálás is kiemelt fontossággal bír 

iskolánkban. 

3.6. Humán erőforrás jellemzőink 
 

Tantestületünk értékrendje, hozzáállása kellő alapot biztosít a gyermekközpontú pedagógiai 

gyakorlat megvalósításához. Ügyviteli dolgozóink is segítséget nyújtanak céljaink eléréséhez. 

Kollektívánk innovatív. A fokozódó követelményeknek történő megfelelés érdekében 

rendszeresen részt veszünk a különböző szakmai továbbképzéseken, programokon, HEFOP, 

TÁMOP továbbképzéseken. A nevelőtestület jól képzett, igényes és innovatív. Ez a 

pedagógiai attitűd a kulcsa az intézmény fejlődésének.  

3.7. Tárgyi feltételrendszer 
 

Az iskola tárgyi ellátottsága a kor követelményeinek megfelel. Pályázati források 

kihasználásával és a fenntartó támogatásával tudunk megfelelni az eszközjegyzék 

kívánalmainak. Jól felszerelt számítógépes teremmel és multimédiás nyelvi laborral, két alsó 

tagozatos teremben tanulói számítógép parkkal is rendelkezünk. 
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2006-tól bevezetésre került intézményünkben a kompetenciaalapú oktatás a nyertes HEFOP 

3.1.3. pályázatnak köszönhetően. A projektben résztvevő kollégák továbbképzéseken vettek 

részt, de a megújulás, a szemléletváltás hatása az egész iskolára kiterjedt. 

A Győri Kapui Tagiskola Miskolc Győri kapui városrészében, működik és 2004/2005 

tanévben a II. Rákóczi Ferenc iskolához integrálódott.  

A beiskolázási körzetünkben a lakosság mind műveltségi, mind anyagi-szociális szempontból 

rendkívül változó összetételű. A heterogén összetételből adódóan rendkívüli sokszínűség 

jellemzi az iskola gyermekközösségét, sajnos a színvonal évről-évre csökken.  

A tanulók 25-30 %-nál óriási erőfeszítéseket kell tenni a tankötelezettség eredményes 

teljesítése érdekében. E tanulók esetében az elégséges szint elérését kell sikernek tekintenünk. 

A sokszínűségnek egyik előnye, hogy szociális helyzetre, iskolán belüli teljesítményre, 

érvényesülésre való tekintet nélkül tanulják meg elfogadni egymást, megismerni és tolerálni a 

másságot. A változatos tanulói összetétel polarizálja az iskola tevékenységét. Egyszerre és 

egyforma súlyú feladatként jelentkezik az esélyegyenlőség biztosítására való törekvés, a 

hátránnyal induló tanulók felzárkóztatása és a tehetséges, jó képességű tanulók fejlesztése. 

Alsó tagozaton iskolaotthonos és napközi otthonos oktatás folyik, felső tagozaton napközi 

otthonos oktatás. Idegen nyelvet angol, és számítástechnikát már első osztálytól – játékos 

formában tanítunk. 

A részképesség-zavaros tanulóinkkal iskolánk pszichológus, logopédus-gyógypedagógus 

végzettségű pedagógusai foglalkoznak mind két intézményünkben. 

Az életmód-életvitel műveltségi terület kiemelt kezelése különös fontosságú már az első 

osztályainkban is. Intézményünkben – jelentős uniós támogatással – a kompetencia-alapú 

oktatás meghonosítása érdekében tanártovábbképzések, implementációs tevékenységek 

folynak. 

A halmozottan hátrányos és veszélyeztetett helyzetben élő, eltérő nevelési szükségletű, 

magatartási, beilleszkedési és tanulási nehézségekkel küszködő, sajátos nevelési igényű, 

tanköteles korú gyerekek részére differenciált oktató- és nevelőmunkát végzünk egyéni 

adottságaik és képességeik figyelembevételével. 

Cigány kisebbségi oktatásunk keretein belül a cigánykultúra a tantárgyi felzárkóztatás és 

fejlesztés áll a középpontban.  

Arra törekszünk, hogy tanítványaink szilárd alapokat kapjanak tudás és alapkompetenciák 

tekintetében, s megállják helyüket a középiskolákban, és a szakképző intézményekben 



18  

3.8. Humán erőforrás jellemzői 
 

A testület végzettségi mutatója jó, többen szereztek újabb szakképesítést, szakvizsgát. 

Pedagógiai munkánk során nagy feladat hárul intézményünk szakmai munkaközösségeire. Fő 

feladatuk a szakcsoportjukon belül végzendő pedagógiai és szakmai munka irányítása. 

3.9. Tárgyi feltételrendszerünk 
 

Eszközellátottságunk átlagos. Fejlesztésre, a hiányok pótlására fenntartói támogatással és 

pályázati úton van lehetőségünk. Az iskola bútorzata nagyon elhasználódott, a tantermek 

lelakottak, felújításuk, korszerűsítésük időszerű. A számítógépparkunk megérett a cserére, 

illetve bővítésre szorul. Pályázati forrásból két teremben tanulói számítógépeket telepítettünk. 

Udvaraink tágasak, biztonságosak, a gyerekek mozgásigényét megfelelően képesek kielégíteni. 

Az iskolabútorzat mennyisége igen, minősége a természetes elhasználódás miatt már kevésbé 

kielégítő. 

Igen vegyes képet mutatnak a nevelő-oktató munkát segítő szemléltető eszközök. Egy részük 

elöregedett, korszerűtlenné vált, más részük megfelel a korszerű oktatás igényeinek. Ugyanez 

igaz a technikai eszközök helyzetét nézve is 

Iskolánk épülete elhasználódott, teljes körű felújításra szorul. Vélhetően ez a 

következő években városi és uniós támogatással megvalósulhat. Tárgyi 

eszközrendszerünk egy része szintén fejlesztésre szorul, ugyanakkor a 

kompetenciaalapú oktatás bevezetése során gyarapodtunk IKT eszközök tekintetében. 
 

4. NEVELŐ- OKTATÓ MUNKÁNK KIEMELT TERÜLETEI 
 

Az intézményben folyó pedagógiai munka egyik hangsúlyos eleme a tanulók egyéni 

fejlesztése. A tehetséggondozás mellett a felzárkóztatásra is nagy figyelmet fordítunk. 

2006-tól bevezetésre került intézményünkben a kompetenciaalapú oktatás a nyertes 

HEFOP 3.1.3. pályázatnak köszönhetően. A projektben résztvevő kollégák 

továbbképzéseken vettek részt, de a megújulás, a szemléletváltás hatása az egész iskolára 

kiterjed. A szövegértés-szövegalkotás és a matematikai-logikai kompetenciák a magyar és 

matematika tantárgy teljes óraszámában, illetve beépítve más tantárgyak anyagába és 

délutáni foglalkozásként kerülnek bevezetésre és kiszélesítésre. A szociális és életviteli 

kompetenciák más tárgyakba beépülve és délutáni foglalkozáson kerülnek fejlesztésre. A 
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bevezetés időszakában a fő hangsúly a tanártovábbképzésekre és belső képzésekre kerül, 

amely lehetővé teszi az új, hatékony módszer alkalmazását annak érdekében, hogy 

tanulóinkat képessé tegyék az élethosszig tartó tanulásra 

Az alsó tagozatos gyerekek szótagoló olvasási programmal, valamint a HEFOP 3.1.3 

kompetencia alapú oktatásban vesznek részt. 1 – 4. évfolyamokon az iskolaotthonos ún. 

guruló váltós rendszerben folyik a munka (két tanító), a tanulási idő mellett kulturális és 

sportfoglalkozások zajlanak. 

Intézményeinkben a tehetséggondozásra és a hátránykompenzálásra fektetünk nagy hangsúlyt 

az egyenlő bánásmód elvét betartva a szülői igényekre építve, a tanulói teljesítményre és 

fejlesztésre fókuszálva. 
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5. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, 
CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 
INTÉZMÉNYEINKBEN 

Pedagógiai programunk, iskolánk olyan szakmai stratégiai programja, amely meghatározza a 

nevelés, a tanítás-tanulás folyamatának pedagógiai elveit, tanterveit, gyakorlatát, 

működésének feltételeit. A nevelőtestületünk által létrehozott és elfogadott szakmai 

alapdokumentum átfogja az iskola működésének minden területét. Rögzíti intézményünk 

nevelő-oktató munkájának szakmai szabályait és feltételeit, tájékoztatja a szülőket és 

tanulókat az intézményünkben igénybe vehető közoktatási szolgáltatásokról, és rögzíti azok 

igénybevételének feltételeit. 

Pedagógiai programunk két részből áll: a nevelési program közös a helyi tanterv 

(tagintézmény) különböző. 

Nevelési programunk meghatározza mindazokat a pedagógiai célú feladatokat és 

módszereket, amelyekkel a helyi tantervekben foglaltakat végre kell hajtani. 

Pedagógiai alapelveink 

Alapelvünk lényegét az alábbi törekvések határozzák meg. 

Olyan iskola szeretnénk lenni, kívánunk maradni: 

 ahol a tanulók, és az ott dolgozók jól érzik magukat, 

 ahol a korszerű ismeretek átadásával, készségek, képességek fejlesztésével felkészít a 

középiskolai tanulmányok folytatására, 

 ahol minden gyermek megkapja azt a pedagógiai gondoskodást, amely adottságai 

kifejlesztéséhez szükséges, 

 ahol a gyermek nem csupán alanya a nevelő-oktató munkának, hanem tevékeny 

résztvevője, 

 ahol a tehetséges és a hátrányos helyzetű gyermek is sikereket érhet el, 

 ahol a gyermekközpontú szemlélet nemcsak szólam, hanem életforma, 

 ahol bátorítást kap a kezdeményezés és az alkotó munka, 

 ahol a problémák keletkezésekor közösen keressük a megoldási lehetőségeket. 
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Az alapelvek az intézmény önmeghatározásának legfontosabb értékei, amelyek 

áthatják a teljes nevelési rendszer, a pedagógiai koncepció és a nevelő-oktató munka 

folyamatának az egészét. Ezek: 

a) gyermekközpontúság 

b) demokratizmus és felelősségvállalás 

c) autonómia 

d) esélyegyenlőség, az esélyegyenlőtlenségek mérséklése. 

A választott alapelveket egy koherens, egymásra épülő rendszerként fogjuk fel. 

 A gyerekközpontúság alatt a nyugodt tanulási feltételeket teremtő kellemes iskolai 

környezetet, a jó közérzetet és a szeretetteljes légkört, a gyermekek mindenek felett 

álló érdekének figyelembe vételét értjük.  

 A demokratizmus arra utal, hogy az iskola a tanulói és a tanárai számára széleskörű 

jogokat biztosít a mindennapi intézményi élet szervezésében. 

 Az autonómia az önmegvalósítás, a személyiség kibontakoztatásának a lehetőségére, 

a szakmai önállóságra utal. 

 Az esélyegyenlőség pedig egyrészt azt jelenti, hogy ha az előző három alapelv 

valamelyikének az érvényesítésében a tanulók akadályba ütköznek, az iskola – tőle 

telhetően – minden segítséget megad ezek elhárítására, másrészt az egyenlő bánásmód 

alkalmazását, a gyermekre és hozzátartozóira vonatkozó hátrányos megkülönböztetés 

kizárását. 
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6. AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁSI CÉLJAI 

A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás 

megalapozását szolgáló képességek fejlesztése 

A  hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése a  kompetencia alapú oktatás 

megvalósításával 

A digitális írástudás elterjesztése 

A tanulók képességeinek, kulcskompetenciáinak  egyénre szabott fejlesztése 

A nevelőtestület módszertani kultúrájának fejlesztése 

Önálló intézményi innováció megvalósítása, nyomon követése 

 

6.1.  Közös célok 

Pedagógiai céljainkat, iskolánk arculatának jellemzőit az elfogadó, humánus és 

gyermekközpontú pedagógia, az egyéni képességfejlesztés, biztos alapozás, jól működő 

belső- és külső kapcsolatok határozzák meg. 

Kiemelt céljaink 

Az alapkészségek, kulcskompetenciák fejlesztése, tehetséggondozás, felzárkóztatás, 

egyéni képességfejlesztés, 

 az iskola oktatómunkájának célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében 

látjuk „Azért oktatunk, hogy nevelhessünk.”, 

 iskolánk olyan, az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára, informatikára, nyelvekre vonatkozó ismereteket közöl, 

melyek magalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük 

formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben, 

 életmodellt adunk, értékeket közvetítünk, megteremtjük a nevelés és oktatás 

egyensúlyát, a tervszerű nevelő-oktató munkánkkal fejlesztjük a tanulók 

alapkészségeit, számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, 

továbbépíthető alapműveltséget nyújtunk, 

 megismertetjük tanulóinkat nemzeti kultúránk és történelmünk főbb eseményeivel, 
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kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén 

tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 

 diákjainkkal elsajátíttatjuk az egyéni tanulás módszereit, a képességeik alapján 

elvárható, helyi tantervben megjelölt követelményeket, 

 a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre neveljük tanítványainkat, 

 segítünk diákjainknak észrevenni és érzékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, 

 kialakítjuk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáit és 

helyes formáit, 

 az iskolában minden tanulónak esélyt adunk szociokulturális hátrányainak 

leküzdésére, 

 a kiemelkedő képességű tanulóinknak lehetőséget biztosítunk tehetségük 

kibontakoztatására, 

 kialakítjuk diákjainkban a környezettudatos magatartást, az egészséges életmód 

igényét.
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7. A intézményeink sajátos céljai 

7.1. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
 

Intézményünk vonzerejének megtartása érdekében megőrizzük hagyományainkat, 

értékeinket. Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulókban rejlő tehetségek felismerése és 

kibontakoztatására. Lehetőség szerint még nagyobb hatékonysággal folytatjuk német-

magyar nyelvek korai két tanítási nyelvű képzést. 

A kompetencia alapú oktatás meghonosítása. 

 Iskolánk kiemelt célként kezeli a képességfejlesztést és tehetséggondozást. 

Logikai és alkotó gondolkodás megalapozása, illetve fejlesztése. 

Kialakítjuk tanulóinkban az egész életen át tartó tanulás igényét. 

Névadónk szellemi örökségének ápolása, intézményünk hagyományainak megőrzése. 

      Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatása.  

 

7.2. Győri Kapui Tagiskola 
 

Értékes hagyományaink megőrzése, nevelési célzatú továbbfejlesztése. 

A szociokultúrális különbségek enyhítése. 

A halmozottan hátrányos helyzetű és cigánytanulóink továbbtanulási esélyeinek növelése. 

A kompetencia alapú oktatás meghonosítása.  

Tagintézményünkben az informatika emelt szintű oktatása. 

Az idegen nyelvi képzés / angol / 1. osztálytól történő bevezetése. 

A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészítjük a 

továbbtanulásra, az eredményes szocializációra. 

Kialakítjuk tanulóinkban az egész életen át tartó tanulás igényét. 

Megteremtjük az alapvető biztonságérzetet, korrigáljuk a családban szerzett ártalmakat. 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatása. 

Tanulóinkkal megismertetjük a cigányság kultúrájának legfőbb területeit. 

Toleráns, a mások kultúráját elfogadó gyermekeket nevelünk. 

A cigány tanulókkal megismertetjük saját kisebbségük jogait és lehetőségeit, s kialakítjuk 

bennük a hátrányok nélküli beilleszkedés képességét. 
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Céljaink pedagógiai munkánkban összekapcsolódnak és egymást erősítik, ars poeticánk 

középpontjában a pozitív megerősítés áll. 

 

8. HEFOP 3.1.3, TÁMOP 3.1.4 kompetencia alapú oktatás mindkét 
iskolában 

  

Az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka során eddig is kiemelt szerepet kapott a 

képességek, készségek, attitűdök, kompetenciák személyre szóló – a gyermekek életkorát és 

egyéni képességeit figyelembe vevő - fejlesztése. 

A kompetencia alapú oktatás, az iskolaotthonos nevelési forma keretében alkalmazott 

módszereink, eljárásaink a kulcskompetenciák megalapozását szolgálják.  

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 8.§-a határozza meg az oktató-nevelő munka 

pedagógiai szakaszait. A bevezető és kezdő szakaszban - az 1.-4. évfolyamon - nem 

szakrendszerű oktatás folyik. 

Tantervünk kiemelt pedagógiai célnak tekinti a játékosság fokozását a bevezető és kezdő 

szakaszban. Pedagógiai módszereinket és tanmeneteinket olyan irányban módosítjuk, hogy a 

tanulók iskolai motivációját ezzel az eszközzel is növeljük. A játékosság megkönnyíti az 

átmenetet az óvoda és az iskola között. 

 

Tantervünk előírja az egyéni képességek figyelembe vételét, a differenciált terhelést, illetve 

a terhelés képességekhez való igazítását. Az egyéni fejlesztés megvalósításához továbbra is 

elengedhetetlennek tartjuk a diagnosztikai mérések alkalmazását (elsőben a DIFER mérést).  

 

Intézményünk fontosnak tartja, hogy fokozza a lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók 

állandó és rendszerszerű felzárkóztatását.  
 

9. Kulcskompetenciák: 
 

Azok a kompetenciák, amelyekre mindenkinek szüksége van a személyes boldoguláshoz és 

fejlődéshez, az aktív polgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. 

 

Biztosítják a gyors és hatékony alkalmazkodást változó világunkhoz: 
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 döntési képesség 

 együttműködési képesség 

 életvezetési képesség 

 információk kezelésének képessége 

 kommunikációs képesség 

 komplexitás kezelésének képessége 

 kritikai képesség 

 lényegkiemelő képesség  

 narratív képesség 

 problémamegoldó képesség 

 szabálykövető képesség. 

 

A tudás megszerzéséhez és megújításához, valamint a személyes önmegvalósításhoz 

szükséges kompetenciák. 
 

Kulcskompetenciák kommunikáció anyanyelven 

kommunikáció idegen nyelven 

matematikai  

természettudományos 

digitális 

tanulni tanulási 

szociális és állampolgári 

vállalkozói kompetencia 

kulturális kifejezőkészség (esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőkészség) 

Kiemelt fejlesztési 

területek 

európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 

aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

állampolgári és jogi ismeretek 

tanulni tanulás képessége 

oktatásszervezési kérdések 

társadalmi befogadással kapcsolatos elemek 

gazdasági ismeretek 
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10.  A bevezetésre kerülő képzés általános fejlesztési alapelvei 
 

Tantervi fejlesztéseink elsősorban a gyerekek fejlődésének érdekét szolgálják, így minden 

tevékenységet annak rendelünk alá, azt vesszük figyelembe, hogy azok miként hatnak a 

tanulókra.  
 

10.1. Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás 
 

A programban prioritást kap az a szemlélet, hogy a tanulók a tanulási folyamat során minél 

önállóbban és a lehetőségek szerint a valós környezetben szerezzék meg a mindennapi 

életben, a közvetlen természeti és megismerhető tudáselemeket. A hasznosítható, folyton 

változó társadalmi környezet igényeinek megfelelő ismereteket kell a műveltségi területnek 

közvetítenie, az azzal kapcsolatos tudást kell átadnia. 
 

10.2. A tudás- és a képességfejlesztés helyes arányának megtalálása 
 

Képességet fejleszteni ismeretek nélkül nem lehet, ezért a műveltségterületi fejlesztésben 

mindkettőnek megfelelő teret kell biztosítani.  A tudásfejlesztésnek nagyobb hagyományai 

vannak, módszertana kidolgozottabb.  

A képességfejlesztésre kiemelt figyelmet kell fordítani. A tantervi programok, modulok 

kidolgozásakor arra törekszünk, hogy a képességfejlesztési módszereket a hozzájuk 

kapcsolódó tartalmi lehetőségekkel együtt alkalmazzuk. 

 

11.  Képesség- és személyiségfejlesztés 
 

A programfejlesztés során az értelmi képességek fejlesztése mellett kiemelt fontosságúként 

kezeljük a tanulói személyiség egészének fejlődését szolgáló tevékenységterületeket: a 

szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztését, a társadalmi érzékenység, a nyitott, 

befogadó és empatikus személyiség kialakítását, a társas aktivitást. 
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11.1. Új típusú tanári attitűd 
 

Olyan tanulási programokat vezetünk be és dolgozunk ki, amelyek nem előadó tanárt 

igényelnek, hanem a tanulási folyamatot irányító, segítő, támogató és innovatív pedagógust. 

 

11.2. Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítása 
 

Olyan tanulási programokat dolgozunk ki, amelyek során - az életkori sajátosságoknak 

megfelelő szinten - élményszerű helyzetek teremtésével a tanulók tapasztalatokat szereznek, 

maguk fedezik fel a környezeti elemek közötti kapcsolatokat és összefüggéseket, azokból 

következtetéseket vonnak le, korábbi tapasztalataikat, ismereteiket és készségeiket 

alkalmazzák.  

Lehetőséget teremtünk arra, hogy a tanulók megfogalmazzák egyéni és csoportosan kialakított 

véleményeiket, azokat meg tudják vitatni, érvekkel alátámasztani és meg tudják védeni. 

 

11.3. Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség 
 

Differenciált tanulásszervezési módszercsomagokat alkalmazunk, amelyek lehetővé teszik a 

tanulók személyi szükségleteinek, tudásának, képességeinek, érdeklődésének és 

érdekeltségének megfelelő fejlesztést.  

Alkalmazzuk a heterogén összetételű csoportok együttes kezelésének módszereit. Ugyanakkor 

igyekszünk elérni, hogy a tanulókban kialakuljon az igény arra, hogy - egyéni képességeik, 

lehetőségeik figyelembevételével - egész életük során képezzék magukat, bővítsék 

ismereteiket. 

 

11.4. Fokozatosság és folyamatosság 
 

Előnyben részesítjük azokat a programokat, amelyek egymásra épülnek, amelyek a 

folyamatosságot, a folytonosságot teremtik meg. Számolnak a tanulók különböző ütemű 

képességfejlődésével, az egyes képesség- és kompetenciaterületek éveken át tartó fejlődési 

folyamatával. 
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11.5. Valóságos tanulási környezet 
 

Az ismeretszerzés a hagyományosnál nagyobb mértékben épül a valóságra, annak közvetlen 

és közvetett megtapasztalására, megfigyelésére és vizsgálatára.  

A tanulás hozzásegíti a tanulókat ahhoz, hogy kedvező kapcsolatuk alakuljon ki a 

környezettel. A tartalmakat és a megközelítéseket úgy választjuk meg, hogy a tanulási 

helyzeteket az iskolán kívüli munkán is megtapasztalják  

 

11.6. A kompetenciafejlesztés fókuszai iskolánkban: 
 

személyes kompetencia: 

önismeret, önfejlődés igénye, önreflexió, szabálykövető képesség, információ kezelésének 

képessége, 

kognitív kompetencia:  

logikus gondolkodás, összehasonlítás, megkülönböztetés, észlelés, szókincs, kreativitás, 

fantázia, szövegértés, lényegkiemelés 

szociális kompetencia: 

empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, utánzás, alkalmazkodó képesség, 

kommunikáció. 

A kulcskompetenciák fejlesztése érdekében az iskola pedagógusai által alkalmazott 

munkaformák és módszerek: 

 

11.7. Módszertani elemek: 
 

 óvoda-iskola átmenet 

 hatékony tanuló megismerési és segítő technikák, pedagógiai diagnosztizálás. 

 habilitációs és rehabilitációs tevékenység 

 az inkluzív nevelés 

 attitüdváltást segítő programok pedagógusoknak 

 multikulturális tartalmak 

 tanórai differenciálás (heterogén csoport.) 

 kooperatív tanulás 

 a drámapedagógia eszközei 
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 tevékenységközpontú pedagógiák eszközei 

 projektmunka (egyéni és csoportos) 

 prezentációs technikák 

 tanulói értékelési formák gazdagítása 

 módszerek a korai iskolaelhagyás megelőzésére. 

 

11.8. A tanulásszervezés módszerei: 
 

Alapmódszerek: 

 

 tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, 

szemléltetés 

 munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer, házi feladat 

 individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok. 

 

Motiváló módszerek: 

 

 páros munka 

 csoportmunka 

 játék 

 szerepjáték (drámapedagógia) 

 vita 

 kutató-felfedező módszer  

 kooperatív módszerek 

 projekt módszer. 

 

11.9. A tanulásszervezés alapelvei: 
 

 differenciálás 

 egyéni különbségek figyelembevétele 

 tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas kezelése. 

 szociális készségek fejlettsége-szociális kompetencia  
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 divergens gondolkodás, problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs 

készségek (metakommunikáció), önismeret, önkifejezés, társismeret. 

motiváló módszerek alkalmazása – pl. kooperatív-, projekt módszer, drámapedagógia.  
 

12.  A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELADATAI, ESZKÖZEI, 
ELJÁRÁSAI 

 

Élet közeli tanulási környezet kialakítása 

A tanulási stratégiák alkalmazásában a sokszínűségre törekvés tevékenység rendszerének 

biztosítása 

A játékosság, a szimuláció gazdag eszköztárának biztosítása 

Tantárgytömbösítés, tevékenykedtetésre épülő tanulásszervezés 

projektoktatás, témahét 

valamely műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása, moduláris oktatás 

IKT, mint eszköz alkalmazás 

Nem tanórai formában megszervezett kötelező „tananyag-átadás” (erdei iskola, projekt, 

témahét) formáinak meghatározása. 

IPR alkalmazása 
 

   FONTOS! 

Az SNI-s tanulók esetében: sérülés specifikus fejlesztés, egyéni haladás 

A nevelőtestület által elfogadott eszközök! 

 

12.1. Közös feladatok, eszközök, eljárások 
A nevelő-oktató munka itt bemutatott feladatai, eszközei, eljárásai az intézményünk 

alapelveinek, közös célkitűzéseinek megvalósítását szolgálják.  
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Alapelveinknek megfelelően munkánk középpontjában a személyiségfejlesztés, az önfejlődés 

elősegítése áll. Legfontosabb feladatunk, hogy az egyéni sajátosságoknak megfelelő, 

differenciált pedagógiai módszereket alkalmazzunk. Mindehhez olyan széleskörű 

tevékenységrendszert, eszközöket, eljárásokat rendelünk, amelyek segítik a saját élményű 

tapasztalatszerzést, az alapkészségek, kompetenciák fejlődését, a továbbhaladáshoz szükséges 

ismeretek megszerzését. 

 

Feladat Eszköz, eljárás 

Személyiségközpontú nevelés megvalósítása. 

A tanórai légkör oldottságának, feszültség 

mentességének biztosítása. 

Pozitív pedagógiai attitűd, bizalom 

érvényesülése, motiváló értékelés, a 

hiányok feladatként való megjelölése. 
Korszerű ismeretek nyújtása, személyre szóló 

készség- és képességfejlesztés. 

Tapasztalati és értelmező tanulás 

elsajátíttatása. 

Szilárd alapkészségek kialakítása. 

Kulcskompetenciák (szövegértés, 

kommunikáció, számolási készség, 

problémamegoldó gondolkodás, idegen nyelv, 

informatika, szociális képességek, életpálya 

építés) fejlesztése, alkalmazásképes tudás 

kialakítása. 

Tevékenységközpontú pedagógiák 

alkalmazása, gyakorlatorientált feladatok 

megoldása. Differenciált óravezetés, az 

adott témának megfelelő 

tanulásszervezési eljárások alkalmazása 

(frontális, kooperatív, projekt, dráma, 

stb.),  szükség szerint felzárkóztató 

foglalkozások szervezése. 

5-6. évfolyamon a nem szakrendszerű 

oktatás jogszabály szerinti biztosítása 

Külső mérések eredményeinek 

figyelembe vétele. 

Megismerési vágy, önmegvalósítás iránti igény 

felkeltése, kielégítése, fejlesztése. 

Tehetségek kibontakoztatása, fejlesztése. 

Könyvtári búvárkodás, szakkörök, 

önképzőkörök, versenyek, tanulók 

számára kiírt pályázatok (tantárgyi, 

művészeti, sport). 

Adottságoknak, képességeknek megfelelő 

követelmények támasztása. 

Rendszeres visszajelzés az előrehaladásról a 

tanulók és szülők számára. 

Követelmények egyértelmű 

megfogalmazása. 

Tantárgyi értékelések, magatartás és 

szorgalom értékelése (szóbeli és írásbeli). 
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Munkához szoktatás, kitartás, munkabírás 

fokozása, akarati nevelés. 

Aktivizálás, képességek szerinti 

motiválás a tanórákon és tanórán kívüli 

Névadónkhoz kötődő hagyományaink ápolása, 

tevékenységeink folytatása, továbbfejlesztése 

Névadónkhoz kötődő hagyományaink   

ápolása, tevékenységeink folytatása, 

továbbfejlesztése. 
Pozitív értékrend, szabálytudat, 

felelősségvállalás  

kialakítása, fejlesztése. 

Példaadás, pozitív megerősítés. 

Tanórai és tanórán kívüli alkalmak 

„teremtése”, kihasználása. 

Nehézségek, konfliktusok megoldásához 

vezető technikák, utak megismertetése, 

gyakoroltatása. 

Konfliktuskezelési technikák beépítése a 

nevelő munka folyamataiba. A tanulók 

bevonásával történő közös 

esetmegbeszélés.A szülőhelyhez, lakóhelyhez, iskolához, 

névadóhoz való kötődés, identitás-tudat 

erősítése. 

Ünnepélyek, kirándulások, osztályfőnöki 

és tantárgyi órák. Vetélkedők, Jeles 

napok 

A közösségi tevékenység iránti igény 

felkeltése, lehetőség biztosítása az iskolai 

közéletben való aktív részvételre. 

Osztályszintű feladatok, felelősi rendszer 

működtetése. Diák-önkormányzati 

tevékenységek. 

Egészséges életmód iránti igény felkeltése, az 

ennek megfelelő tevékenységek, sportolási   

lehetőségek biztosítása. 

Osztályfőnöki órák, napközis 

foglalkozások. Kirándulások, túrák. 

Mentálhigiénés programok. 

Személyes példamutatás. DSE, 

foglalkozások. 
Preventív védelem. Önfegyelem, az iskola 

szabályainak megfelelő viselkedés 

gyakoroltatása 

Probléma felismerés- és kezelés. Kapcsolati, 

beilleszkedési, közösségi problémák 

feldolgozása. Tartós vagy alkalmi 

viselkedési, magatartási problémák, 

teljesítményzavarok felismerése, kezelése. 

Pedagógus közösség, osztályfőnökök, 

szaktanárok együttműködése, egységes 

pedagógiai hatások érvényesítése. 

Szükség esetén külső segítők: nevelési 

tanácsadó, pszichológus, logopédus, 

családsegítő központ, iskolaorvos, 

Gyermekjóléti Szolgálat bevonása. 



35  

A halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos 

nevelési igényű tanulók integrált nevelésének 

biztosítása. A tolerancia, a másság 

elfogadásának fejlesztése. 

Tanórai és tanórán kívüli alkalmak 

„teremtése”, kihasználása. 

A vonatkozó jogszabályi előírások 

szerint képesség-kibontakoztató és 

integrációs felkészítés. 

Gyógypedagógus szakemberek A szülőkkel való kapcsolat, együttműködés Családlátogatás, fogadó óra, szülői fórumok, 

erősítése közös programok, partneri igény- és elégedettség felmérése. 

 

13.  Az intézményeink sajátos feladatai 

Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 

 
 Értékeink megőrzése, intézményünk vonzerejének megtartása érdekében ápoljuk 

hagyományainkat bővítjük kapcsolatainkat.  

 Lehetőséget teremtünk arra, hogy a szülők és városunk lakosai közül minél többen 

megismerhessék közösségünk tevékenységét, eredményeit. 

 A tehetségek kibontakoztatása érdekében fontosnak tartjuk a külső és belső 

megméretést jelentő értékeléseket, a tanulmányi- művészeti- és sportversenyeken való 

részvételt. 

 A két tanítási nyelvű képzésben résztvevők számára biztosítjuk, hogy legalább alapfokú 

próbanyelvvizsgát, illetve egyéni igény szerint akkreditált alap-, vagy középfokú 

nyelvvizsgát tehessen. 

 „Rákóczi Napok” programsorozat megőrzése, színvonalának fejlesztése, 

népszerűsítése  

 A kompetencia-alapú oktatás kiszélesítése minden évfolyamra - az új módszer az 

élethosszig tartó tanulásra, a pedagógusi munka attitűdváltására fókuszál. 

 „Manó tábor” az első osztályosok számára augusztus hónapban. 

 

13.1. Győri Kapui Tagiskola 
 

A képességek differenciált fejlesztése és a tehetségek kibontakoztatása érdekében az 1-8 

évfolyamon egy-egy osztályban emeltszintű informatika- szerinti oktatást szervezünk, 



36  

ahol elsajátítják az információhoz való jutás, és az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

képességeket, készségeket és eljárásokat. Hangsúlyos szerepet kap a számítástechnikai és 

a matematikai ismeretek megalapozása és fejlesztése – és emelt óraszámú angol nyelv 

oktatás. 

A kompetencia-alapú oktatás kiszélesítése minden évfolyamra - az új módszer az 

élethosszig tartó tanulásra, a pedagógusi munka attitűdváltására fókuszál 
 
 

Feladat Eszköz, eljárás 

Pszichológus, gyógypedagógiai és fejlesztő 

rendszer működtetése,  

Pontos diagnózis után a beavatkozás 

megtervezése, egyéni fejlesztési tervek 

elkészítése, pedagógusok permanens 

továbbképzésének megszervezése. 
Pozitív minták, potenciális példaképek 

nyújtása alkalmazása; nyitott szakmai 

programok dákjainknak. 

Nyílt napok szervezése.  

Kompetenciaalapú oktatás a tanórákon, az 

élethosszig tartó tanulásra nevelés.  

Élményszerű szerepvállalás, tanulásra 

motiválás IKT eszközök 

felhasználásával. 

Iskolaotthonos napközis tanulószobai 

ellátás biztosítása, követhető életviteli 

minták nyújtása. A szociokulturális 

hátrányok leküzdése.  

Csoportban nevelés lehetőségeinek 

kiaknázása, gyermekközpontú, probléma-

érzékeny, elfogadó légkör megteremtése. 

Egészségügyi szűrések. Szabadidős 

alternatívák kínálása, tanulás feltételeinek 

megteremtése, önkiszolgáló munka. 

Életre nevelés a praktikus ismeretek 

átadásával. 
Személyiségfejlesztés Csoport beszélgetések, egyéni támogató 

beszélgetések. 

A családok státuszának pontos ismerete, 

segítése. 

Családlátogatások, kapcsolat a 

gyermekvédelmi felelőssel, gyermekjóléti 

szolgálattal, szülői klub működtetése, 

közös programok szervezése. 
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14. A TANULÁS SZERVEZETI KERETEI 
 

A tanítási hét öt napos, de - esetenként - a tanítási napok tanévi számának megtartásával, 

a napok átcsoportosításával szombatonként is lehet tanítani. 

A tanítás nappali rendszerben történik, „A, B” heti ciklusos órarend szerint. Délután 

iskolaotthonos, vagy napközis, valamint a differenciált képességfejlesztő, illetve a 

tehetséggondozó foglalkozások zajlanak. 

Az oktatás és nevelés a tantárgyfelosztással összhangban történik pedagógus vezetésével a 

kijelölt termekben. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása 

után szervezhető. 

A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra reggel 8 órakor kezdődik. A 

tanítási órák délelőtt vannak, azokat legkésőbb 14:15-ig be kell fejezni. Rendkívül 

indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket is rendelhet el. Az óraközi 

szünetek tartama 10 (nagyszünet 20) perc. Az óraközi szünetek rendjét beosztott 

pedagógus (ügyeletes nevelő) és diákok felügyelik. 

A nevelő-oktató munka szakaszai az alábbiak: 

1 - 2. évfolyam:   bevezető szakasz - 

3 - 4. évfolyam:    kezdő szakasz      az általános műveltséget megalapozó szakasz 

5 - 6. évfolyam:    alapozó szakasz     

7 - 8. évfolyam:   fejlesztő szakasz   az  általános műveltséget  megszilárdító, elmélyítő és 

pályaorientációs szakasz  

Az alapozó szakaszban az 5 - 6. évfolyamon2008/2009 tanévtől nem szakrendszerű és 

szakrendszerű oktatás folyik. A kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásoknak a 2010-

2011-es tanévig minimum a 20%-a, az azt követő tanévektől a nem szakrendszerű oktatás 

felmenő rendszerben megszüntetésre kerül. 
 
 

15. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 
FELADATOK 

A nevelési programban szereplő értékek az egységes, alapvető követelmények, és az 
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ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók –

adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb 

tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal– minél teljesebben 

bontakoztathassák ki személyiségüket. 

A képességek fejlesztésének színtereit a kötelező és választható tanórák, a tanórán 

kívüli tevékenységek s különböző szabadidős programok biztosítják. 

Az iskolai tevékenységek széles köre a tanulók komplex személyiségfejlődését 

szolgálja. Ez részben a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén, 

részben pedig a tanulói közösség ráhatásán keresztül valósul meg. 

A tanulók erkölcsi nevelése. 

Feladat: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 

alakítása. 

A tanulók értelmi nevelése. 

Feladat: Az értelmi képességek, ill. az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek 

kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés és az élet hosszig tartó tanulás  

igényének kialakítása. 

A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 

Feladat: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és 

kommunikáció kialakítása. 

A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

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

irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

A tanulók akarati nevelése. 

Feladat: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 

A tanulók állampolgári nevelése. 

Feladat: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés 
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felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi 

tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 

A tanulók munkára nevelése: 

Feladat: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására 

és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 

A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. 

Feladat: Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az 

egészségvédelem fontosságának tudatosítása, a mindennapos testmozgás iránti igény 

kialakítása. 

 

16.  KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

Az oktatás-nevelés egységének megteremtése, az oktatás nevelő hatásának elmélyítése, 

a hatékony személyiségfejlesztés mellett fontos feladatunk a tanulók tevékeny, aktív 

közösségi életének megszervezése. 

Céljaink 

Biztosítjuk a közösség demokratikus működésének feltételeit, felkészítsük tanulóinkat 

későbbi felnőtt életükre, a társadalomba való beilleszkedésre. 

Minden tanuló ismerje meg és tartsa be a társas együttélés azon alapvető szabályait, amelyek 

a közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenül szükségesek. 

A tanulók közösségben és a közösség által történő nevelésének, oktatásának, megszervezése, 

irányítása. 

A tanulói közösség ráhatásán keresztül is megvalósuló közvetett személyiségfejlesztés 

érvényesítése. 

Feladat Eszköz, eljárás 

Az együttélés, együttműködés (egymás iránti 

tisztelet) készségeinek és szokásainak, 

kialakítása, erősítése. 

Tanórai és tanórán kívüli tevékenységek. 

DÖK működtetése. Diákközgyűlés. 

Szabadidős programok. 

Az érintkezés stílusának, hangnemének, Példaadás, pozitív megerősítés. Elismerés, 
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fejlesztése. dicséret, segítő korrekció. 

Az együvé tartozás élményének biztosítása, 

az egyén és a közösség érdekeinek 

összehangolása. 

Tanórai és tanórán kívüli alkalmak teremtése, 

érdekek szembesítése, döntési helyzetek. 

Hagyományápoláshoz kapcsolódó programok. 

Ünnepélyek, megemlékezések. DÖK 

programok. Különböző versenyek. 

A társakért érzett felelősség kialakítása, 

egymás segítése. 

Az életkori sajátosságok figyelembevétele 

mellett a fiúk és lányok közötti harmonikus 

kapcsolat megteremtése. 

Szerepjátékok, előhívása. 
 

Megerősítési technikák. 

DÖK működtetése. 

A jó baráti kapcsolatok kialakulását elősegítő 

tulajdonságok felismertetése, erősítése 

(őszinteség, megbízhatóság, segítőkészség, 

becsületesség, figyelmesség). 

Tanórai és tanórán kívüli tevékenységek. 

Beszélgetés, bírálat, önbírálat, vita módszere, 

szerepjátékok. 

Szociometriai vizsgálat, kérdőíves módszer. 

A beteg, sérült és sajátos nevelési igényű 

embertársak iránti elfogadó és befogadó 

segítőkész magatartás fejlesztése. 

Adott helyzetek pozitív lereagálása 

közvetlenül 

vagy közvetetten. 

A tanulócsoportok bekapcsolódásának 

segítése közvetlen környezetük értékeinek 

megőrzésébe, gyarapításába. 

Tanórai és tanórán kívüli tevékenységek. 

Kirándulás, séta, túra. 

16.1.  A közösségfejlesztés színterei, tevékenység formái  
 

A közösségfejlesztés területeit a tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások, a diák-

önkormányzati munka, az ünnepélyek, megemlékezések, és a hagyományápoláshoz 

kapcsolódó programok biztosítják. Az iskolai közösséget hagyományaink ápolásával, közös 

rendezvények, iskolagyűlések, diákközgyűlések megtartásával, a diákönkormányzat 

működtetésével erősítjük. A közösség-fejlesztésben fontos szerepe van a különböző 

versenyeknek, rendezvényeknek is. 

Az osztályközösség fejlesztése szempontjából kiemelkedő az osztályfőnöki órán végzett 

pedagógiai tevékenység. A nevelési folyamat mindhárom mozzanatának - a tapasztalásnak, a 

tudatosításnak, a helyes magatartás gyakorlásának - is helyet ad, miközben a közösségi elv és 
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az egyéni bánásmód is érvényesül. 

Itt nyílik lehetőség a tanulók erkölcsi, társadalmi tapasztalatáról való tájékozódásra, azok 

elemzésére, megfelelő általánosítására, a kötetlen, őszinte beszélgetésre, valamint az eltérő 

vélemények megvitatására. 

A tanítási órákon kiemelt feladatnak tartjuk a tanulók motiválását, aktivitásuk erősítését, az 

együttműködés biztosítását. 

Az iskolaotthonos napközi otthoni, tanulószobai, munka hatékonyságának fokozásával 

alakítjuk a tanuláshoz való pozitív viszonyt, az együttműködést, egymás segítését. 

Az iskolai étkeztetés feladata tanulóink kultúrált étkezésének megoldása és megtanítása. 

A tehetséggondozó szakkörökön, a felzárkóztató foglalkozásokon arra törekszünk, hogy 

tanulóink érezzék a személyes törődést, ugyanakkor fejlődjön önmaguk és társaik iránti 

felelősségérzetük is. 

Az iskolai könyvtárak tanulóink egyéni és csoportos tanulásának, önképzésének színtere. 

Az iskolai és megyei városi szintű, egyéni és csoportos versenyek szervezésével, illetve az 

ezekre való felkészítéssel ösztönözzük diákjainkat arra, hogy szívesen mérettessék meg 

magukat a különféle területeken. 

A közös élmények, a színház-, múzeumlátogatások, kiállítások megtekintése, a kirándulások 

közösségerősítő hatásainak kihasználása valamennyiünk feladata. 

A sportkör a testnevelési órákkal együtt biztosítja a mindennapi testedzést és a tanulók 

felkészítését az egyes sportágakban megrendezett városi, megyei diákolimpiai versenyekre. 
 
 

17.  A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL 
ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek magatartása jelentősen eltér 

az adott életkorban elvárható helyes magatartástól. Az általánosan használt pedagógiai 

eszközök velük szemben általában eredménytelennek bizonyulnak. Ezek a tanulók az esetek 

többségében tanulási nehézségekkel is küszködnek, tehát több szempontból is fokozott 

figyelmet és törődést igényelnek. 

 

Céljaink 

Az érintett tanulók időben történő kiszűrése, a személyiségük megismerésével a problémák 

okainak feltárása. 
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A gyerekek személyiségének fejlesztése, energiájuk pozitív irányba terelésének segítése. 

Az érintett tanulók számára legcélravezetőbb pedagógiai módszerek alkalmazásával a 

magatartási- és beilleszkedési nehézség enyhítése. 

 
 

 

Feladat Eszköz, eljárás 

A beilleszkedési és magatartási zavarral 

küzdő tanulók korai kiszűrése, nyilvántartása. 

Családlátogatás, fogadó óra, egyéni 

beszélgetések. 

Vizsgálatok elvégzése. 

Külső szakemberek (Nevelési tanácsadó) 

bevonása. Szakértői vélemény készíttetése. 

A magatartászavarral küzdő gyerekek 

beilleszkedésének segítése az adott 

közösségbe. 

A gyerekek megsegítése érdekében tett 

intézkedések dokumentálása. 

Egyedi, korrekciós terv készítése az adott 

tanulóra vonatkozóan. Támogató háttér, a 

tanulóközösség tagjainak pozitív 

hozzáállása. 

A pedagógus toleranciája, együttműködése. 

Szülőkkel való együttműködés fokozása 

(tanácsadás, szakemberhez irányítás). 

Az önkontroll fejlesztése A helyes viselkedés gyakoroltatása 

különböző élethelyzetekben 

(iskolában, iskolán kívül) 

Elvárások pontos megfogalmazása. Pozitív 

mintaadás. 

Az agresszív viselkedés kialakulásának 

megelőzése. 

Az örökös tiltás helyett bátorítás, a pozitív 

tulajdonságok erősítése (pl. szereplés, 

feladatok). 

Az önismeret, önbizalom erősítése Önismereti kérdőív. 

Szükség esetén külső segítség 

igénybevétele. 
 
 
 



43  

18. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ 
TEVÉKENYSÉGEK 

Fontos, hogy a valamely területen tehetséges SNI-s tanulókat is célirányosan fejleszteni 

szükséges 

 (például: mozgás, tánc, kézügyesség stb. 

Kiemelt feladatnak tartjuk az átlagosnál jobb adottságokkal, képességekkel rendelkező 

gyermekek fejlesztését. A tehetséget tágabban értelmezzük: nemcsak az intellektuális, 

hanem más területen (sport, képzőművészet, zene, kommunikáció, stb.) megmutatkozó 

adottságok fejlesztését, kibontakoztatását is segíteni kívánjuk. 

Valljuk, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. Közös feladatunk, hogy 

felfedezzük egy-egy tanuló erősségeit, s ennek megfelelően gyarapítsuk ismereteit, 

fejlesszük képességeit, készségeit, kreativitását. Az eredményes tehetséggondozás 

jótékony hatással van a gyermek személyiségének fejlődésére, a sikerélmény kihat azon 

területekre is, amelyekben kevésbé lenne eredményes, azaz motiváló eszközként is 

használható. 

A tehetséggondozás a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységrendszerben valósul 

meg (különböző szakkörök, versenyekre való felkészítés). 

 
 

Feladat Eszköz, eljárás 

A tehetségek kiválasztása, felismerése. Tanórán és tanórán kívüli alkalmak 

felhasználása. 
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Sokszínű tevékenység biztosítása. 

A tehetségígéretek folyamatos fejlesztése a 

tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon. 

Tanórákon plusz feladat adása, 

differenciálás nehézségi fokban, 

mennyiségben, az érdeklődő tanulók 

számára kiegészítő ismeretek nyújtása 

gyűjtőmunka. 

Szakkörök, kiscsoportos, egyéni 

foglalkozások megmérettetési, fellépési 

lehetőségek biztosítása. Felkészítés 

versenyekre. 

Szülők, tanulók tájékoztatása a 

lehetőségekről. 

Akaraterő, kitartás edzése. Pozitív megerősítés, dicséret, bíztatás. 

Kapcsolatok kiépítése 

külső megerősítés céljából. 

Más intézmények (pedagógiai intézet, 

művészeti iskola, , egyesületek) bevonása a 

programokba fejlesztésbe. 

A tehetséges tanulók nyomon követése. Az érintett tanulók figyelemmel kisérése, fél 

évi értekezleteken kimutatás készítése az   

versenyeredményekről.  
 

Intézményünk az alapkészségek elsajátíttatása mellett fontos feladatának tartja a 

tehetséggondozást, a tanulmányi, kulturális és sportversenyeken való részvételt, 

versenyeztetést. A „Jövőnk a gyermek” Közhasznú Alapítvány alapító okiratában 

foglaltakkal megegyezően, annak szellemében anyagilag is támogatni kívánjuk az iskolai 

tehetséggondozást a versenyeztetést. 

Az iskolavezetéssel történő egyeztetések után minden évben eldöntjük, hogy milyen 

szakköröket indítunk, milyen lehetőséget kapnak tanulóink tehetségük kibontakoztatására. 

Testi-lelki fejlődésünk érdekében: 

 1. osztálytól úszásoktatás, 

 tánc-rajz oktatás 

 síoktatás 

 futball oktatás 
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A képességek szerinti oktatás: 

 két tanítási nyelvű osztályok csoportbontásban 

 angol nyelv csoportbontásban 

  számítástechnika csoportbontásban 

 a képességek kibontakozását szakköreink segítik 

 az informatika ismeretek segítik a világban történő tájékozódást (2005-től Internet) 

 magyar és matematikaoktatás csoportbontásban 
 

19. TANULÁSI KUDARCNAK KITETT 
TANULÓFELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM 

 

Egy társadalom fejlettsége azon is mérhető, miként bánik azokkal, akik valamilyen 

fogyatékkal élnek, hogy integrálja, hogyan segíti beilleszkedésüket. Intézményünk 

legfontosabb kérdése, hogyan biztosítható e tanulóink számára a tudás megszerzése. 

 

Tantestületünk azt tapasztalta az elmúlt évek során, hogy értelmes, jó képességű tanulók az itt 

eltöltött évek során egyre nehezebben teljesítenek, magatartási szokásaik romlanak, 

motiválhatatlanok lesznek, perifériára szorulnak. Szerettünk volna segíteni. A vizsgálatok 

során egyre többször kiderült, hogy diagnózisunk jó. Probléma van e tanulók képességeinek 

egy-egy részterületével és ez okozza tanulási nehézségeiket. 

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók lemaradtak a tanulásban, de rendelkeznek a 

fejlődés potenciális lehetőségeivel. A tantervi követelményeknek nem, vagy csak 

nehezen tudnak megfelelni. Speciális bánásmóddal, szülői, külső szakember 

segítségével lemaradásuk csökkenthető vagy behozható, tanulmányi teljesítményük 

emelhető. 

 

Megszületett a terv, elindult a továbbképzés és így a 2002/2003. tanévtől kezdve iskolánk 

alapító okiratának módosításával engedélyt kaptunk integrált nevelés-oktatás bevezetésére.  

Jövőbeni feladatunk, hogy tanulóink számára biztosítsuk a legoptimálisabb feltételrendszert. 

A megteremtett lehetőségek (fejlesztő szoba, fejlesztő eszközök), személyi feltételeink ( 

pszichológus, gyógy-és fejlesztőpedagógusok) kölcsönösen segíthetik munkánkat. 
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Célunk: 

Kooperatív tanulásszervezés és differenciált rétegmunka alkalmazása a tanórák megfelelő 

arányában 

 

Egyéni fejlesztési ütemben a tanulók képességeihez mért oktatása az intézmény 

szakembereinek bevonásával. Az oktatás a számukra megfelelő területen valósuljon meg. 

 

Nem cél a fejlődési ütem mechanikus felgyorsítása, vagy az erőltetett rátanítás, hanem a 

fejlesztendő korosztály érési folyamatához igazított, életkori sajátosságaihoz illeszkedő 

eljárásokkal történő támasznyújtás, amely az éppen fejlődő pszichikus funkciók 

kibontakozásához és begyakorlásához biztosít megfelelő környezetet. 

Fejlesztő foglalkozáson nem tananyagot tanítunk, hanem olyan alapkészségeket fejlesztünk, 

melyek a gyermek iskolai tevékenységét javítják. 

 

Fejlesztő programok összeállításának szempontjai: 

 

 a NAT fejlesztési követelményeinek ismerete 

 a fejlesztések során több funkcióra kell hatni, így korrigálni a hibás működéseket 

 a tanórai keretben folyó integrált oktatás során differenciált feladatadás, számonkérés, 

értékelés, különös figyelmet fordítva a negatív diszkrimináció elkerülésére 

 egyéni fejlesztési tervek készítése,  egyénre szabottság 

 folyamatos konzultáció a szakemberrel és a szülővel 

 siker, motiváltság biztosítása 

 

20. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NEVELÉSE - 
OKTATÁSA 

 
A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveiről szóló 2/2005.(III.1) OM 

rendelet alapján 

Intézményünk a Nevelési tanácsadó, vagy a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

szakvéleménye alapján fejlesztésre szoruló gyermekeket integráltan oktatja. A tanulókkal 

gyógypedagógiai végzettségű pedagógusok foglalkoznak, akik a fejlesztéshez szükséges 

speciális feltételekkel optimálisabb körülményeket tudnak biztosítani. 
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20.1. A fejlesztés alapelvei, céljai, feladatai 

 
Alapelvek: 

Olyan iskolai légkört igyekszünk biztosítani, amelyben felnőtt és gyermek jól érzi magát, ahol 

a társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékű 

emberként élheti meg önmagát, különösségét, másságát is elfogadva. 

 

Célok: 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációjának, iskolai pályafutásának 

segítése a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő integrált oktatással. Fő célnak 

a tanulók beilleszkedése, a többi tanulóval való együtt haladás tekinthető. 

Az értelmi fogyatékos tanulók fejlesztésének célja, hogy a gyógypedagógiai nevelés egészét 

átható habilitációs és rehabilitációs neveléssel az értelmi fogyatékos fiatalok szocializációja, 

társadalmi integrációja eredményes legyen. 

 

Feladatok: 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók érdekében a NAT differenciált alkalmazása, a 

fogyatékosságból adódó hátrányos következmények csökkentése, vagy ellensúlyozása. 

A képességek tervszerű fejlesztése az egyéni fejlődési sajátosságok szerint. 

A tanítás- tanulás folyamatában megmutatkozó sérült funkciók korrigálása, kompenzálása, a 

tanulási technikák elsajátíttatása, a szociális képességek fejlesztése, az önálló életvezetésre 

nevelés. 

 

20.2. A beszédfogyatékos tanulók 
 

A beszédfogyatékos tanuló 
 
Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési 

zavarok és a környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályozottság. 

Ennek következtében átmeneti, illetve tartós zavarok léphetnek fel a nyelvi, kommunikációs 

és tanulási képességekben, a szociális kapcsolatok kialakításában. Az akadályozottság 

megmutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésének, a beszédészlelés és -megértés zavaraiban, 

a beszédritmus sérülésében, a grafomotoros és a vizuomotoros koordináció éretlenségében, 
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valamint az általános beszédgyengeséggel együttjáró részképesség-kiesésben. A különböző 

jellegű diszfóniák, a hangadás kóros elváltozásai szintén a beszédfogyatékosság körébe 

sorolhatók. 

A beszédfogyatékos tanulónál a fentiek– az egészen enyhe eltérésektől az érthetetlen beszédig 

minden változatban előfordulhatnak. A súlyos beszédfogyatékos tanulónál a kommunikációs 

nehézségek miatt különböző másodlagos pszichés eltérések (magatartási zavar) alakulhatnak 

ki. A fenti tünetek együttesen tanulási akadályozottságot is kiválthatnak. 

Amennyiben a beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan fennmarad, a tanuló a 

továbbiakban is folyamatos gyógypedagógiai ellátásra szorul. Az iskolai oktatás, a 

pedagógiai, logopédiai ellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció a beszédbeli akadályok 

jellegétől függ.  

A dadogás, a hadarás, a diszfónia serdülőkorban is jelentkezhet. Különös figyelmet érdemel 

ebben a korban a felnőtt beszédhang fokozatos kialakulásának óvó-segítő rendszere, ennek 

beépítése a pedagógiai teendők sorába. 

 

 

Beszédfogyatékos tanulók fejlesztése 

 

pszicológiai és fiziológiai tényezők fejlesztése  

önállóság fejlesztése  

önbizalom fejlesztése  

pozitív énkép kialakítása  

bátran merjen beszélni társai előtt  

 

Beszédfogyatékos tanulók rehabilitációja 

 

dadogásnál: laza izomműködés helyes lépés, mozgás és ritmus koordináció fejlesztés. 

hadarás: 

 figyelem fejlesztés  

 helyes lépéstechnika  

 mozgás-és ritmuskoordináció kialakítás  

megkésett beszéd: beszédre irányuló figyelem 

 speciális mozgások  

 aktív és passzív szókincsbővítés  
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Valamennyi beszédfogyatékos tanulónál szükséges: 

 logopédiás terápia  

 kommunikációs tréning  

 bábterápia  

 drámaterápia  

 

20.3. Pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan 
akadályozott tanulók  

 

Tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarok hátterében részképesség zavarok, kóros 

hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar kialakulatlansága vagy 

fejletlensége áll fenn. 

a, részképességzavar: az iskolai teljesítmények-elsősorban az alapvető eszköztudás /írás, 

olvasás, számolás/ - elsajátításának nehézségei. 

b, kóros hyperkinetikus, kóros aktivitászavar, figyelemzavar: az érintett tanuló rövidebb ideig 

tud a feladathelyzetben megmaradni. 

Ezek a tanulók érzékenyebbek az időjárás változására, fáradékonyabbak, nehezen viselik a 

várakozást, gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, egyedüllétre. 

 

20.4. Pszichés fejlődés zavar miatt a nevelési, tanulási folyamatban akadályozott 
tanulók fejlesztése 

 
 egészséges énkép, önbizalom kialakítása  

 kudarctűrő-képesség növelése  

 önállóságra nevelés.  

 

A fejlesztés kiemelt célja: 

Diszlexia, diszgráfia: 

A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozik, intelligenciaszinttől független olvasási, 

helyesírási gyengeség. Háttérben idegrendszeri sérülési, organikus eltérési, érési késése, 

működési zavar, örökletesség, lelki és környezeti ok áll. 

Ezeknek a tanulóknak differenciáltan az aktív szókincse és gyenge az emlékezete. 

Nehezen alakul ki hang-betű kapcsolat, gyakori a betűtévesztés az olvasás során. Nehéz a 

figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma között. Gyenge a szövegértése.  
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Diszgráfia esetén nehezen tanul meg írni. Az írómozgás egyenetlen, lendülete és ritmusa 

töredezett, fáradékonyabb. 

Fejlesztés feladatai: 

 látás, hallás, mozgás koordinálása  

 olvasás, írás tanítása lassított tempóban, hangoztató-elemző, szótagoló módszerrel  

 élő idegen nyelv oktatása során problémájának figyelembevétele.  

 

Diszkalkulia 

A diszkalkulia különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok 

megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, a számok sorrendiségének, számneveket 

szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának a nehézsége. Ezeknél a tanulóknál hiányzik a 

matematikai érdeklődés, kialakul a mechanikus számlálás képessége. 

 

Fejlesztés feladatai: 

 érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, 

intenzív fejlesztése  

 testséma kialakítása  

 a matematikai nyelv tudatosítása  

 segítő, kompenzáló eszközök használata  

 szám-és műveletfogalom kialakítása  

 egyéni sajátossághoz igazodó gyakorlás  

Kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar. 

Hyperkinetikus zavarok 

Már kisgyermekkorban kialakulnak a tünetei a csapongás, figyelmetlenség, szabályok 

megszegése, többszöri konfrontálódás társakkal, megfontolatlanság. 

 

Magatartási zavarok: 

Jellemzője az agresszív vagy dacos magatartás, az életkorban elvárható szociális elvárásokat 

durván áthágja, nagyfokú harcosság, társakkal, tárgyakkal, állatokkal szembeni durva 

bánásmód, erőfitogtatás, indulatkitörések, hazudozás. 

Fejlesztés feladatai: 

 a tanuló helyének jó megválasztása az osztályban  

 egyénhez igazodó követelmény kialakítása  

 az alkalmazkodó készség fejlesztése  
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 együttműködés családokkal, szakemberrel  

 sikerélmény biztosítás.  

 

20.5. A tanulók fejlesztésében részt vevő szakemberek feladatai 
 

Az osztályfőnök feladata 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez és oktatásához a fejlesztésben részt 

vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, 

hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal kell rendelkeznie. 

A tananyag- feldolgozásnál figyelembe kell vennie a tantárgyi tartalmak sajátos nevelési 

igényű tanulók csoportjaira jellemző módosulásait, az adott szükséglethez igazodó 

módszereket kell alkalmaznia. 

 

A fejlesztő pedagógus munkája 

A tanulók fejlesztésében jelentős részt vállal a fejlesztőpedagógus, és a gyógypedagógiai 

tanár. 

 

Együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 

pedagógusok tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait. 

 

Terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon, egyéni 

fejlesztési terv alapján, a rehabilitációs órakeretben. 

Segíti a többségi pedagógusok számára a pedagógiai diagnózis értelmezését. 

 

Gyermekvédelmi felelős 

Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi munkáját, magatartását. 

Kapcsolatot tart az osztálytanítókkal. 

Szükség esetén beavatkozik, él a jelzőrendszeri lehetőségekkel. 
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20.6. Tárgyi feltételek 
 

Az integráltan oktatott tanulók körében 

 

a tanuló speciális igényeihez szükséges környezet kialakítása (a tanuló elhelyezése az 

osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, 

eszközök alkalmazása) 

a tanulók speciális igényeihez szükséges tankönyvek kiválasztása, beszerzése 

speciális segédeszközök a tanításhoz 

számítógépek, szoftverekkel 

fejlesztőszoba, speciális fejlesztő eszközökkel 

 
Személyi feltételek 

 Gyógypedagógus 

 Fejlesztő pedagógus 

 Pszichológus 

 Logopédus 

 

Pedagógiai irányelvek 

 a helyi tanterv minimális követelményeinek teljesítése 

 a műveltségi tartalmak kijelölésekor egyes területek elhagyása, egyszerűsítése, új 

területek bevonása 

 a tananyag átadás és a fejlesztés nagyobb mértékű időbeli meghosszabbítása 

 a tanulási folyamatban a kis lépésekben való haladás elve alapján minden mozzanat 

pontos megtervezése, felépítése 

 hosszabb gyakorlási, beérési idő biztosítása 

 állandó, visszatérő gyakoroltatás 

 analóg gyakorlási sorok rendszeres használata 

 állandó motiváció, a konkrétumokhoz kötődő, manipuláltató, sokat szemléltető, lassan 

elvonatkoztató tanítási metódus 

 mozgásos manipuláltatása, nagy-és finommotorikára egyaránt kiterjesztve 

 kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során 

 az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel 
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 a matematikai műveltségi terület követelményeinek minimális teljesítése 

kompenzációs lehetőségek, segítő eszközök használatával 

 segédeszközök használatának szükség szerint engedélyezése (számológép, 

számítógép, függvénytáblázat) 

 a feladatok megértéséhez többlet instrukció adása 

 írásbeli munkáira hosszabb felkészülési idő biztosítása 

 szóbeli számonkérés előtérbe helyezése 

 értékelés és minősítés alóli mentesítés biztosítása, mely megilleti a sajátos nevelési 

igényű tanulót a szakértői bizottság véleménye alapján, a szülő írásbeli kérésére, a 

mindenkori igazgató határozata szerint 

 méltányos értékelés, minősítés 

 Önmagukhoz mért fejlődésük értékelése. 
 

21. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS 
FELADATOK 

2H, 3H, SNI-s integráció segítése, elfogadás, érzékenyítés 

A gyermekvédelem tágabb értelemben minden gyermekre és ifjúra kiterjedő gondoskodás, 

szűkebb értelemben a nehéz élethelyzetbe kerülő, vagy különböző fejlődési, nevelési, 

magatartási problémákkal küszködő gyermekek számára nyújtott speciális segítségadás. 

A gyermek- és ifjúságvédelem feladatai átfogják iskolánk teljes pedagógiai tevékenységét. A 

legnagyobb hangsúlyt a preventív gyermekvédelem megerősítésére helyezzük. Az 

eredményes prevenció érdekében kiemelkedő fontosságúnak tartjuk, hogy az osztályfőnök jól 

ismerje a tanulók környezetét, neveltségi szintjét, egyéni problémáit. Valamennyi tényező 

elemző egybevetése segít annak felismerésében, milyen károsodás fenyegeti, vagy 

fenyegetheti az egyes tanulók fejlődését. 

A gyermek- és ifjúságvédelem iskolánkban valamennyi pedagógus, de különösen a gyermek- 

és ifjúságvédelmi felelősök feladata, akinek koordináló, kezdeményező, intézkedő szerepe 

van ezen a területen. 

A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók kiszűrése a tünetek alapján elsősorban az 

osztályfőnökök feladata, a nyilvántartásba vétel, gondozás, a veszélyeztetettség típusának és 

súlyosságának mérlegelése, a gondozás segítése a gyermekvédelmi felelőssel együtt történik. 
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Céljaink 

A gyermekvédelem munkáján keresztül a problémák korai felismerése, minél hatékonyabb 

kezelése, megelőzve súlyosabbá válásukat. 

A tanulók felkészítése arra, hogy magukkal és a környezetükkel felelősségteljesen szembe 

tudjanak nézni, a nehézségeket, konfliktusokat próbálják megoldani. 

Feladat a hátrányos- és veszélyeztetett 

helyzet tanulókra vonatkozóan 

Eszköz, eljárás 

Általános prevenciós tevékenység, szülők 

bevonása a prevenciós tevékenységbe. 

Egészséges életmód- és táplálkozás, 

mentálhigiénés programok, testi higiénia. 

Ismeretterjesztő kiadványok, szórólapok. 

Felvilágosító előadások. 

Drog- és bűnmegelőzési programok 

szervezése (előadás, tanácsadás, beszélgetés). 

DADA osztályfőnöki órák. 

Folyamatos kapcsolattartás a családokkal. Családlátogatás, fogadó órák, szülők 

tájékoztatása a gyermek-védelmi feladatokat 

ellátó intézményekről. 

Együttműködés és szemléletformálás, 

szakirodalom-ajánlás. 

Hasznos szabadidős elfoglaltság biztosítása 

(lehetőség szerint). 

Kötelező napközis, menzás ellátás, 

segélykérés 

(gyermekvédelmi támogatás). 

Beszélgetés a problémák feltárására. 

Elfogadó pedagógus magatartás. 

Családlátogatás, fogadó óra. 

Az érintett tanulók tanulmányi 

előmenetelének és 

szabadidős tevékenységének megismerése, 

figyelemmel kísérése. 

A hátrányok és veszélyeztetettség okainak 

feltárása. 

Családi, és szociális helyzet megismerése, a 

tények dokumentálása, feladatterv készítése. 

Kötelező napközis, menzás ellátás, 

segélykérés 

(gyermekvédelmi támogatás). 

Beszélgetés a problémák feltárására. 

Elfogadó pedagógus magatartás. 

Családlátogatás, fogadó óra. 
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Az okokhoz kapcsolódóan a 

segítségnyújtás, 

gondozói tevékenység megszervezése. 

Intézkedések kezdeményezése a tanuló 

érdekében. 

A tanulmányi munka figyelemmel kisérése, 

egyéni segítség-nyújtás. 

Tankönyvtámogatás. 

Táborokba, különböző programokra irányítás. 

Az osztályfőnök és a gyermek-és 

ifjúságvédelmi 

felelős felkeresi a családot, „elbeszélget” a 

tanulóval, szülővel. 

Probléma jelzése a szülő elhanyagoló 

nevelése esetén. 

Kapcsolatfelvétel a Gyermekjóléti 

Szolgálattal, 

Diákotthoni elhelyezés, Gyámhatósági 

intézkedés kezdeményezése. 

Magatartás- és viselkedészavar kezelése. Helyi terápia, szakemberek bevonása 

Egészségügyi problémák megelőzése, 

intézkedés 

(betegség, alkohol, drog stb.) 

Fokozott odafigyelés, segítségnyújtás, 

iskolaorvos, 

védőnő, Kortárs Segítő Szolgálat 
 
 

22. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ 
TEVÉKENYSÉGEK 

A hatékony nevelő-oktató munka egyik feltétele a szociális hátrányok lehetőség szerinti 

csökkentése, a tanulók társadalmi beilleszkedési esélyeinek javítása. Az esélyteremtés 

hosszú távú feladat, amely csak társadalmi összefogással valósítható meg. A szociális 

hátrányok enyhítéséért végzett hatékony munka elengedhetetlen feltétele a szülők, a 

pedagógusok és a diákok jó kapcsolata. 

Motiválást segítő differenciált tanulásszervezés alkalmazása 

 

Céljaink 

A szociális hátrányok mérséklése, az esélyteremtés, az eltérő családi, anyagi helyzet 

különbségeinek mérséklése, lehetőség szerinti kompenzálása. 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a 

képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés szervezésével. 
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Feladat Eszköz, eljárás 

A szociális hátrányban lévő tanulók 

megismerése. A szociális hátrányok 

mérséklése, ellensúlyozása. 

Felvilágosító munka a szociális ellátások 

lehetőségeiről. 

Napközis ellátás biztosítása. 

A tankönyvtámogatás elveinek, mértékének 

meghatározása. 

Pályázatok figyelése, részvétel 

pályázatokon. 

Képesség kibontakoztató felkészítés a tanulók 

szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő 

hátrányok ellensúlyozására 

A hátrányos helyzetű tanulók integrációs- és 

képesség-kibontakoztató felkészítése, 

pedagógiai rendszerének alkalmazása. 

Felzárkóztató és tehetséggondozó programok 

biztosítása. 

Tanórai és tanórán kívüli tevékenységek. 

Vakációs programok (napközis tábor, nyári 

tábor). 

Együttműködés a különböző szakmai és civil 

szervezetekkel (Nevelési Tanácsadó, 

Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő 

Központ, drogambulancia, pszichiátria) 

Vöröskereszt). 
Kisebbségi érzés csökkentése. Önismeret, kommunikációs képesség 

fejlesztése. Mentálhigiénés programok. 

Elfogadás, fokozott odafigyelés. Pedagógusok továbbképzése. 

 

A kölcsönös bizalmon, őszinteségen, megértésen alapuló tanár-diák, tanár-szülő kapcsolat 

biztosítása.  

 

23. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 
Egészségstratégiánk területei 

1. A személyes biztonság 

2. Egészséges táplálkozás 

3. Prevenciós tevékenység (dohányzás, alkohol, drog) 

4. Növekedés, változás és az emberi szexualitás, személyes higiéné 
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5. Családi élet és baráti kapcsolatok 

6. Mindennapos testedzés 

7. Egészséges környezet 

Az egészségnevelési program célja, feladatai 

Hosszú távú céljaink 

Tanulóinkban olyan készségek kialakítása és fejlesztése, melyek során képessé válnak arra, 

hogy egészségesen éljenek, másokat is erre biztassanak, kritikus helyzetekben pozitív 

döntéseket hozzanak, ismerjék és alkalmazzák a konfliktuskezelés és a problémamegoldás 

lehetőségeit, az egészséggel összefüggő kérdéseket értsék, a beállítódások szilárdak legyenek. 

Rövid távú céljaink 

Tanulóink ismerjék: 

 önmagukat és egészségi állapotukat, 

 a mozgás fontosságát, 

 a tanulás és a tanulás technikáit, 

 a rizikóvállalást és határait, 

 az idővel való gazdálkodást. 

A célok megvalósulását szolgáló feladatok 

Tanulóinknak akkor tudjuk az egészség értékeit átadni, ha kellő figyelmet fordítunk saját 

egészségünkre, ha a mindennapi életünk, a megnyilvánulásaink hitelesen közvetítik az 

egészség értékét. „Minden van, ha egészség van.” 

A felnőtt gondolkodás átértékelése az egészséggel, mozgással, rendszeres testedzéssel 

összefüggő kérdésekben (tantestület - tanulók - család) 

Tanulói személyiségfejlesztés, életmodell adás, ismeretközvetítés és az értékek átadásának 

megfelelő aránya. Tanulási módszerek elsajátítatása. 

Tanulóinknál a balesetvédelem és felnőtt dolgozóinknál a munkavédelem. 

Tantermeink, tornatermeink, sportudvaraink, kiszolgáló helyiségeink tisztasága, 

balesetmentessége, megvilágítása, szellőztetése. 

Tanulóink öltözködés - kultúrája és a személyi higiénés értékek alakítása. 

Az életkori sajátosságokat figyelembe vevő napirend alakítása - különös tekintettel a délutáni 

elfoglaltságokra, a testi és szellemi igénybevétel egyensúlyának megteremtésére. 
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A rendszeres iskolaorvosi vizsgálatok biztosítása (szűrések, ellenőrző vizsgálatok). 

Tanulóink helyes étkezési szokásainak kialakítása, az étrend összeállítása az 

egészségfejlesztéssel összhangban. 

Drogprevenció (osztályfőnöki órák keretében felnőtt előadókkal). 

Ifjúságvédelem, a szociális hátrányban lévő tanulóink segítése. 

Az éves munka hatékonyságának értékelése a pedagógusaink körében végzett kérdőíves 

felmérés segítségével. 

 

24. KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 
 

Alapelvek, célok 

A szociális, életviteli és környezeti kompetenciák összehangolása az egészségnevelési és 

környezeti nevelési programmal 

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink az életkori sajátosságaiknak megfelelő ismeretekkel, 

készségekkel és szemlélettel rendelkezzenek. Lehetőségeikhez mérten tevékenykedjenek, 

szélesítsék látókörüket, minél nagyobb tudásra tegyenek szert, és ne saját pillanatnyi 

érdekeiknek megfelelően cselekedjenek. A természet, a környezet védelme nélkül nem 

beszélhetünk egészséges emberi életről sem. Ezeket a célokat szem előtt tartva kívánjuk 

nevelni a ránk bízott gyermekeket, ami természetesen csak a szülőkkel való közös 

együttműködéssel valósítható meg. A környezeti nevelési program céljai és feladatai, 

valamint az egészségnevelési program céljai és feladatai szerves egységet alkotnak. A nevelés 

folyamatában egyik sem szakítható el a másiktól, egységes egészet kell, hogy alkossanak. 

Hosszú távú pedagógiai célok: 

Fenntartható fejlődés elvének elfogadtatása 

Ökológiai szemlélet, gondolkodásmód fejlesztése 

Holisztikus szemléletmód kialakítása 

Érzelmi és értelmi környezeti nevelés 

Környezettudatos magatartás és életvitel kialakítása 

Az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása 

Helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések feltárása 

Problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség kialakítása 

A családi életre nevelés fejlesztése 
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Lakóhely megismerése, helyi értékek és problémák feltérképezése 

Természeti, épített, szociális környezetünk megismerése, óvása 

Pozitív értékrend, egészséges életvitel iránti igény kialakítása 

Az iskola környezeti nevelési szemlélete 

Napjainkban a figyelem a fenntartható fejlődés megteremtésére irányul. Ez az élet minden 

színterén tapasztalható. Ennek az ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell 

elkezdenünk. Iskolánkban különösen fontos feladatnak érezzük, hogy a diákok szemléletén 

alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. 

Ez a munka igen sokrétű. Szemléletet formálni csak úgy tudunk, hogy ha minden tantárgyban 

és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy a tanulók egységes egészként 

lássák a természetet és benne az embert. Az élményszerű megtapasztalás szükségessége 

elengedhetetlen, csak elméleti síkon nem sok eredményre vezet a környezeti nevelés. Fontos a 

tantárgyak közötti integráció, különösen néhány területen (környezetismeret, 

természetismeret, biológia, egészségtan, földrajz, fizika, etika, technika) 

Az iskola működése környezeti nevelési szempontból 

A környezeti nevelés területén csak apró lépésekkel lehet előre haladni, ezért szükséges, hogy 

az iskoláink minden dolgozója és tanulója magáénak tekintse ezt a programot, és a 

lehetőségeikhez mérten aktívan vegyen részt a megvalósításban. A környezeti nevelés 

területén adódó feladatok megvalósításához következetes, kitartó munkára és egységes 

nevelési módszerekre van szükség. 

Az intézmény által kidolgozott, a témához kapcsolódó moduláris oktatási csomag, vagy 

témahét, vagy projekt  beépítése a mindennapi nevelő oktató munkába. 

 

A környezeti nevelés színterei 

Hagyományos tanórai oktatásszervezésben: 

Szakórákon a téma hozzárendelése a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásoknak 

tudatos tervezéssel, de spontán módon is kihasználni minden adódó lehetőséget. 

Az osztályfőnöki órákon évfolyamokra lebontva van mód az életkornak megfelelő 

témákkal és aktualitásokkal foglalkozni, a problémával kapcsolatos érzékenység 

fokozásával a szemléletmód változtatásának elérése érdekében. 
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A program megvalósulása 

A szakmai tartalmakat és követelményeket az egyes tantárgyak helyi tanterveibe építjük 

be, és ennek keretében kerül sor értékelésre is.  

A környezeti nevelési programok megvalósítását a reál munkaközösség segíti. 

Tanórán kívüli programok 

Versenyek, kiállítások, rajzpályázatok 

Túrák, kirándulások táborok 

Szakkörök 

Hulladékgyűjtés, elemgyűjtés 

Jeles napokról való megemlékezés 

Az iskola és környékének rendben tartása, szépítése 

Hagyományőrző programok megvalósítása 

Módszerek 

Céljaink eléréséhez megfelelően hatékony módszerekre van szükség. Hogy milyen 

módszert használunk, az függ az adott tevékenységi formától. Lehetséges módszerek: 

megfigyelés, kooperatív tanulási technikák játékok, terepgyakorlatok, kreatív 

tevékenységek, művészi kifejezés, előadások, külső előadók bevonásával. 

Erőforrások 

A környezeti nevelési munkánk elengedhetetlen feltétele, hogy akik ebben részt vesznek, azok 

egymással, más intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot, együttműködést 

alakítsanak ki, valamint személyes példát mutassanak. A résztvevők és a közöttük kialakuló 

együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk erőforrása is. 

Iskolán belüli együttműködés 
 

Humán erőforrások Feladat, szerepkör 

Iskolavezetőség Támogatja a környezeti nevelési programokat. A minőségi munka 

részeként értékeli az ilyen tevékenységet. Anyagi forrásokat teremt. 

Ösztönző rendszert dolgoz ki.  
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Pedagógus Minden pedagógus feladata a környezeti nevelés. Környezettudatos 

magatartásuk, munkájuk legyen példa értékű. Tovább kell 

fejleszteni a munkaközösségek együttműködését. 

Diákok Az iskoláink minden diákjának feladata, hogy vigyázzon 

környezetére és figyelmeztesse társait a kultúrált magatartásra. 

Ebben kiemelt feladata van az iskolai diákönkormányzatnak és az 

osztályközösségeknek. A tervezett éves programban életkoruknak 

megfelelően sokoldalúan vegyenek részt. 

Szülők A környezeti nevelés túlmutat az iskola falain, nélkülözhetetlen a 

szülői ház bevonása is. Fontos, hogy a szülők elfogadják és 

megerősítsék gyermekükben azt a környezettudatos magatartást, 

amit az iskolánk közvetít. 
Az iskola adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei munkakörben 

környezeti nevelési programunknak. Támogatják a tanári munkát az egyes foglalkoztatottak 

programok hátterének biztosításával. 

 
 

25. FOGYASZTÓVÉDELEM 
 

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos iskolai nevelés célja, hogy felhívja a tanulók figyelmét a 

fogyasztás visszásságaira, a fogyasztóvédelem törekvéseire, és segítse a tudatos fogyasztói 

magatartás kialakítását. 

A tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében már kisiskolás kortól – osztályfőnöki 

órán, szakórákon, iskolai kiránduláson, erdei iskolában, szabadidős rendezvényeken stb. – 

hangsúlyosan foglalkozni kell a média hatásával, a reklámok szerepével az élelmiszerek és 

tisztálkodási szerek közötti választások esetében. Bemutatjuk a tanulóknak a reklámok 

hatásmechanizmusát: Kinek és miről szól a reklám, kik szerepelnek benne, mi az üzenete, 

milyen eszközöket használ a megnyeréshez, illetve hol és miben rejlik a csapda? Mi a 

fogyasztás valódi (ökológiai, szociológiai) ára? 

9-10 éves korban már azt is tudatosítani lehet, „mennyiben befolyásolják az érzelmek, a 

családi kapcsolatok és az egyéni értékek” az egészségügyi információk meghallgatását, az 

egyes fogyasztási termékek, szolgáltatások kiválasztását. 
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Osztályfőnöki, technika, háztartástan, testnevelés, fizika- és kémiaórán megismertetjük a 

tanulókat azokkal a biztonsági előírásokkal, amelyekre minden elektromos eszköz, kémia 

szert tartalmazó termék, gyógyszer vásárlása esetén tekintettel kell lenni. Felhívjuk a 

figyelmet az érték-ár arányra, a termékek minőség és felhasználhatóság szerinti szavatossági 

idejére. 

26. Közlekedési nevelés 
 

A helyes és biztonságos közlekedés szabályainak elsajátíttatása az életbiztonságunkat növeli. 

Kicsi gyermekkortól a családok alakíthatják ki leginkább az erre való igényt. 

Az iskolában a közlekedési nevelés két alapvető színtere: 

 Elméleti oktatás 

 Alsó tagozaton a környezet órák tananyagában jelenik meg, amelyhez felhasználjuk 

az évfolyamonként kidolgozott „Közlekedési füzeteket” 

 (Gyalogos közlekedés, kerékpáros közlekedés) 

 Felső tagozaton a technika tanterv tananyagának része a közlekedési szabályok

 megerősítése. 

 Gyakorlati alkalmazás 

 Iskolán kívüli programok, kirándulások, kerékpártúrák alkalmával tudatosítjuk és 

alkalmazzuk a helyes közlekedés szabályait. 

 

27. A SZÜLŐ, A TANULÓ ÉS AZ ISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK 
FORMÁI, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FEJLESZTÉSÉNEK 
LEHETŐSÉGEI 

27.1. Az együttműködés formái 
Az iskola pedagógiai programjának megvalósításához elengedhetetlen a szülőkkel való 

folyamatos kapcsolattartás, a szülők tájékoztatása. 

 

Formázott: Felsorolás és
számozás
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A szülők tájékoztatásának formái: 

Szóbeli: 

 osztályok szülői értekezletei, 

 tájékoztatás a gyermekek egyéni teljesítményéről fogadóórákon, 

 tájékozódás nyílt napokon, tanítási órákon, az iskola hagyományos rendezvényein, 

 családlátogatás 

Írásbeli: 

 tájékoztatás a tanuló egyéni teljesítményéről, magaviseletéről az üzenő-tájékoztató 

füzetben, ellenőrző könyvben, 

 iskolai szintű információk az iskolai hirdetőtáblákon, tájékoztató szórólapokon, 

iskolai kiadványokban, interneten. 

 

A gyermek egészséges testi, lelki, szellemi fejlődéséhez, a teljes személyiség formálásához 

minden nevelőnek törekednie kell arra, hogy a családi és iskolai nevelés minél jobban 

összehangolódjon, és ennek érdekében - nevelési szempontból - jó munkatársi kapcsolatot 

építsen ki a szülőkkel a családlátogatások, fogadó órák, szülői értekezletek adta lehetőségek 

kihasználásával is. 

 

 

27.2. Szülői képviseleti fórumok: 

 Iskolánkban a szülők érdekeinek képviseletét a szülői közösségek (SZM) látják el. 

 Szülői értekezletek, melyeknek célja a közös célok, feladatok megtervezése, a 

problémák megoldása, kapcsolatteremtés a pedagógusok – szülők, szülők – szülők 

között. Éves munkaterv szerint szeptember(év eleji), február (félévi), május (év 

végi) hónapokban. 

 Fogadóórák, melyeknek célja a tanuló tanulmányi munkájáról, iskolai 

magaviseletéről véleménycsere a pedagógus és szülő között. Éves 

munkatervünkben meghatározott napokon, ill. biztosítva a szülőnek a délelőtti és 

a délutáni elérhetőség lehetőségét is. 

Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az osztályfőnök és a szülők kezdeményezésére az 

osztályt képviselő, demokratikusan választott SZM vezetőségi tag egy-egy osztály részére. 

Iskolai rendkívüli szülői értekezlet összehívására jogosult a szülői munkaközösség elnöke és 
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az iskola igazgatója. 

27.3. A szülő részvétele az iskola közéletében 
 A szülő, mint a szolgáltatás megrendelője kérheti gyermeke számára: 

 A két tanítási nyelvű programba történő felvétel lehetőségét 

 az emelt szintű programban való részvétel lehetőségét, 

 az idegen nyelv megválasztását, 

 az ifjúságvédelemi felelős  segítségét, 

 a napközi otthoni ellátást, 

 az étkeztetési hozzájárulás csökkentését, 

 tankönyvtámogatást 

 utazási kedvezményt 

 a nem kötelező, tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel lehetőségét. 

 A szülő, mint a tanulási-nevelési folyamat segítője az alábbi területeken 

tevékenykedhet: 

 az iskolai oktatást segítő alapítvány támogatásában, 

 az iskola eszközparkjának gazdagításában, 

 az iskola esztétikai arculatának alakításában, 

 a turisztikai feltételek javításában (pl. erdei iskola tárgyi, környezeti feltételeinek 

jobbításában) 

 A szülő, mint a tanulási-nevelési folyamat szereplője: 

Minden olyan szülői kezdeményezés iránt nyitottak vagyunk, amely az 

intézményünkben folyó oktatási-nevelési feladatainknak sikerességét támogatja, 

erősíti, színesíti. Véleményüket, javaslataikat írásban, e-mailben is eljuttathatják 

az iskola igazgatójához, a nevelőtestülethez. 

27.4. Az együttműködés fejlesztésének lehetőségei  
A gyermeknevelésnek két fő színterén – az iskolában és a családban – összhangot, egységet 

kell teremteni a közös cél megvalósítása érdekében. 

Törekedni kell arra, hogy a lehetőségekhez mérten minél több szülő vegyen részt az iskola 

rendezvényeinek előkészítésében, lebonyolításában és kiértékelésében. (hasonlóan a szülők 

közössége, -SZM- által szervezett gyermeknapi rendezvényhez) 
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Az együttműködés fórumai Feladat 

Iskolai szintű összevont szülői értekezlet. Tájékoztatás az iskolánk programjairól, az 

aktuális feladatokról. 

Beszámoló a nevelő-oktató munka 

eredményeiről. 

Osztályszintű szülői értekezlet évente 2 

alkalommal a tanév elején, félévkor tartunk. 

Szülők tájékoztatása a feladatokról, 

programokról, egy-egy nevelési probléma 

megbeszélése. 
Leendő 1. osztályos szülők szülői értekezlete. Az iskolában folyó munka megismertetése. 

Pályaválasztási szülői értekezlet. Tájékoztatás a továbbtanulási lehetőségekről. 

Rendkívüli szülői értekezlet. Halmozottan előforduló magatartási 

problémák, teljesítményromlás miatt, 

konfliktusok tisztázása érdekében. 

Megoldási lehetőségek keresése. 

Fogadóóra: évente legalább három 

alkalommal, az iskolák által meghatározott 

időben. 

A szülő által kezdeményezett tájékozódási 

igény kielégítése. 

Egyéni információk nyújtása a gyermekek 

előmeneteléről, magatartásáról, tanácsadás. 

Rendkívüli esetben szülők behívása írásban. Rendkívüli problémák megbeszélése. 

Családlátogatás: elsősorban a hátrányos és 

veszélyeztetett helyzetű tanulók családjánál. 

A tanuló megismerése otthoni környezetben. 

Iskolai és tagiskolai szülői szervezet 

(Iskolaszék vagy SZMK) ülései. 

Tájékoztatás a törvényben biztosítottak 

szerint (vélemény- nyilvánítási, egyetértési, 

döntési). 

Tájékoztatás az iskola életéről, munkájáról, 

programokról. 
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27.5. Iskolaválasztás programválasztás 

 A városban működő óvodákba eljuttatjuk tájékoztatónkat, iskolánkat bemutató 

kiadványunkat. 

 A tanítók, a különleges képzést irányító szaktanárok az óvodai szülői értekezleteken 

tájékoztatják nevelő-oktató munkánk sokszínűségéről a szülőket, nyílt napra, 

játszóházi és kulturális programokra invitálják az érdeklődőket évente egy-két 

alkalommal (játszóházak) MANÓ TÁBOR 

 Választhatnak a szülők, hogy gyermekük két tanítási nyelvű osztályban, emelt szintű 

oktatásban, futball osztályban vagy általános tantervű programban folytatja általános 

iskolai tanulmányait. 

 Választás elé állítja a szülőket az óraterv szabadon választható óráira történő tantárgyi 

órák felvállalása, melyre a szülő írásbeli engedélyével járhat a tanuló, akkor már 

kötelező jelleggel, egész tanévben. 

 Szülői felelősség és döntés alapját képezi az átjárhatóság lehetősége is: 

 Az a tanuló, aki emelt szintű oktatásra jár – teljesítménye alapján, vagy a szülő 

írásbeli kérésére – kérheti tanulmányainak folytatását az általános tantervű 

csoportban, osztályban. 

 Az a tanuló, aki általános tantervű csoportba jár – teljesítménye alapján, szülői 

írásbeli kérésre – kérheti tanulmányainak folytatását az emeltszintű csoportban, 

ha a munkaközösség által összeállított teljesítménymérő teszten az emeltszintű 

oktatás követelményeinek megfelel, s az igazgató ez alapján az emeltszintű 

csoportba sorolja. Ugyanez vonatkozik a tanév közben iskolánkba érkező 

tanulók esetére is. 

27.6. Együttműködés külső szervekkel  
Háziorvos: 

Az egészségügyileg veszélyeztetett, és sokat hiányzó tanulók esetében fontos a háziorvos és 

az osztályfőnök együttműködése.  

Kapcsolattartó: osztályfőnökök 

Iskolaorvos, védőnő: 

A szűrővizsgálatok alapján teljes képet kapunk tanulóink egészségi állapotáról. Segítséget tud 

adni a témaorientált egészségnevelési és biológia órák tartásába is.  

Kapcsolattartó: iskolatitkár 
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Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Szakszolgálat 
 

A Gyermekjóléti Szolgálat segítséget nyújt a problémás gyermekek testi, lelki 

egészségének megőrzéséhez. A Nevelési tanácsadó a beilleszkedési, teljesítménybeli 

zavarok és neurotikus tünetek feltárásában és korrigálásában vesz részt, és fejlesztési 

programokat ad azok kezeléséhez.  

Kapcsolattartó: igazgatóhelyettesek, pszichológus, ifjúságvédelmi felelősök 

Rendészeti szervek 

A rendőrkapitányság ifjúságvédelmi munkatársai a bűnmegelőzési feladatokról szóló 

tájékoztatással, jogi, rendészeti, közlekedési témájú előadásokkal tudnak segítséget adni 

pedagógusoknak és tanulóinknak. 

Kapcsolattartó: ifjúságvédelmi felelősök 

 

ÁNTSZ 

Egészségügyi ellátó intézményként felvilágosító előadásokkal,  kiadványokkal, kiállítási és 

szóróanyagokkal látják el iskoláinkat. Segítséget tudnak nyújtani pedagógusok és kortárs 

segítők képzésében. 

Kapcsolattartó: igazgatóhelyettesek 

Az ellenőrzés, értékelés felelőseit és határidejét az intézményvezető jelöli ki. 
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AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 
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A II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 
Iskola 

A tananyagtartalmakba beépítjük a komp. modulokat 

A helyi tantervben is megjelenítjük a projekt, és a témahét tantárgyhoz kapcsolható anyagot 

A műveltségi terület tantárgyi bontás nélküli tananyagot 

Az IKT eszközök 25% használatát. 

 

28.  Iskola normál oktatási rendszerű óraterve 

2007/2008-ös tanév óraterve 

Érvényes 2011/2012-es tanévig 
 

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

Magyar nyelv és irodalom 8,5 8,5 8 7 4 4 3,5 4 

Történelem és állampolgári ismeretek     2 2 2 2 

Idegen nyelv    3 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 3,5 4 3 3 3 

Informatika      0,5 1 1 

Természetismeret     1,5 2   

Környezetismeret 1 1 1 2     

Fizika       1,5 1,5 

Biológia       1,5 1,5 

Kémia       1,5 1,5 
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Földrajz       1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1,5 1,5 1 1 1 1 

Rajz 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 

Technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 0,5 1 

Testnevelés és sport 5 3 3 3 2,5 2,5 2,5 2 

Osztályfőnöki     1 1 1 0,5 

Tánc és dráma     1    

Hon és népismeret      1   

Egészségtan      0,5   

Etika       0,5  

Médiaismeret        0,5 

Összesen 22 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 

 

29. A II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar- Német Két Tanítási Nyelvű 
Iskola magyar-német két tanítási nyelvű oktatási rendszerű óraterve 

2007/2008-es tanév óraterve 

Érvényes 2011/2012-es tanévig 
 

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

Magyar nyelv és irodalom 8 8 7,5 8 3,5 3,5 4 4 

Történelem és állampolgári ismeretek     2 2 2 2 
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Idegen nyelv 5 5 5 5 5 5 5 5 

Matematika 4 4 4 4,5 4 4 3,5 3,5 

Informatika     1 1 1 1 

Természetismeret     2 2   

Környezetismeret 1 1 1,5 2     

Fizika       1,5 1,5 

Biológia       1,5 1,5 

Kémia       1,5 1,5 

Földrajz       1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1,5 1 1 1 1 

Rajz 1 1 1 1,5 1,5 1 1 1 

Technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 3 3 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

Tánc és dráma     1    

Hon és népismeret      1   

Etika       0,5  

Egészségtan      0,5   

Médiaismeret        0,5 
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Országismeret     1 1 0,5 0,5 

Összesen 24 24 24 26,5 26,5 26,5 29 29 
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30. A Győri Kapui Tagiskola óraterve 

2007/2008-ös tanév óraterve 

Érvényes 2011/2012-es tanévig 
 

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

Magyar nyelv és irodalom 8,5 8,5 8 7,5 4 4 4 4 

Történelem és állampolgári ismeretek     2 2 2 2 

Idegen nyelv    3 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 3,5 4 3 3 3 

Informatika      0,5 1 1 

Természetismeret     1,5 2   

Környezetismeret 1 1 1 2     

Fizika       1,5 1,5 

Biológia       1,5 1,5 

Kémia       1,5 1,5 

Földrajz       1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1,5 1,5 1 1 1 1 

Rajz 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 

Technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 0,5 1 

Testnevelés és sport 3 3 3 2,5 2,5 2,5 2 2 
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Osztályfőnöki     1 1 1 0,5 

Tánc és dráma     1    

Hon és népismeret      1   

Egészségtan      0,5   

Etika       0,5  

Mozgókép        0,5 

Összesen 20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 

A táblázatokban használt jelölések: 
 

K kötelező óra 

V választható óra 

M modul óra 

Ö a tantárgy összes óraszáma 

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma a II. Rákóczi Ferenc Általános és 

Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskola normál oktatási rendszerében(NAT 2003 szerint) 
 

1. 2. 3. 4. Tantárgy/évfolyam 

K Sz V Ö K Sz V Ö K Sz V Ö K Sz V Ö 
Magyar nyelv és irodalom 8,5   8,5 8,5  0,5 9 8  0,5 8,5 7  1 8 

Idegen nyelv   1 1   1 1   1 1 3   3 
Informatika                 
Matematika 4   4 4  0,5 4,5 4  0,5 4,5 3,5  1 4,5 
Környezet-és 

természetismer

1   1 1   1 1   1 2   2 

Ének-zene 1   1 1   1 1,5   1,5 1,5   1,5 
Rajz 1,5   1,5 1,5   1,5 1,5   1,5 1,5   1,5 
Technika és életvitel 1   1 1   1 1   1 1   1 
Testnevelés és sport 3  1 4 3   5 3   3 3   3 
Tánc és dráma                 

Összesen 20  2 22 20  2 22 20  2 22 22,5  2 24,5 
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Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma a II. Rákóczi Ferenc Általános és 

Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskola normál oktatási rendszerében(NAT 2003 szerint) 
 

5. 6. 7. 8. Tantárgy/évfolyam 
K Sz M V Ö K Sz M V Ö K Sz M V Ö K Sz M V Ö 

Magyar nyelv és 

irodalom 

4   1 5 4   1 5 3,5   1 4,5 4   0,5 4,5 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

2    2 2    2 2    2 2    2 

Idegen nyelv 3    3 3    3 3    3 3    3 
Matematika 4   1 5 3   1 4 3   1 4 3   1  4  
Informatika    1 1 0,5   0,5 1 1    1 1    1 
Természetismeret 1,5    1,5 2    2           
Fizika           1,5    1,5 1,5    1,5 
Biológia           1,5    1,5 1,5    1,5 
Kémia           1,5    1,5 1,5    1,5 
Földrajz           1,5    1,5 1,5    1,5 
Ének zene 1    1 1    1 1    1 1    1 
Rajz 1,5    1,5 1    1 1    1 1    1 
Technika és 

életvitel 

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

Testnevelés és sport 2,5   0,5 3 2,5   0,5 3 2,5   0,5 3 2   1 3 
Osztályfőnöki 1    1 1    1 1    1 0,5    0,5 
Tánc és Dráma 1    1                
Egészségtan      0,5    0,5           

Hon és népismeret      1    1           
Etika           0,5    0,5      
Médiaismeret                0,5    0,5 

Összesen 22,5   3,5 26 22,5   3 25,5 25   2,5 27,5 25   2,5 27,5 

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma a II. Rákóczi Ferenc Általános és 

Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskola két tanítási nyelvű oktatási rendszerében(NAT 

2003 szerint) 
 

1. 2. 3. 4. Tantárgy/évfolyam 

K Sz V Ö K Sz V Ö K Sz V Ö K Sz V Ö 
Magyar nyelv és irodalom 8  1 9 8  1 9 7,5  1 8,5 8  1 9 

Idegen nyelv 5   5 5   5 5   5 5   5 
Informatika                 
Matematika 4  1 5 4  1 5 4  1 5 4,5  1 5,5 
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Környezet-és 

természetismer

1   1 1   1 1,5   1,5 2   2 

Ének-zene 1   1 1   1 1   1 1,5   1,5 
Rajz 1   1 1   1 1   1 1,5   1,5 
Technika és életvitel 1   1 1   1 1   1 1   1 
Testnevelés és sport 3   3 3   3 3   3 3   3 
Tánc és dráma                 

Összesen 24  2 26 24  2 26 24  2 26 26,5  2 28,5 

Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma a II. Rákóczi Ferenc Általános és 

Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskola két tanítási nyelvű oktatási rendszerében(NAT 

2003 szerint) 
 

5. 6. 7. 8. Tantárgy/évfolyam 
K Sz M V Ö K Sz M V Ö K Sz M V Ö K Sz M V Ö 

Magyar nyelv és 

irodalom 

3,5   1 4,5 3,5   1 4,5 4   0,5 4,5 4   1 5 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

2   1 3 2   1 3 2   1 3 2   1 3 

Idegen nyelv 5   1 7 5   2 5 5   2 5 5   2 5 
Matematika 4   1 5 4   1 5 3,5   1 4,5 3,5   1 4,5 
Informatika 1    1 1    1 1    1 1    1 
Természetismeret 2    2 2    2           
Fizika           1,5    1,5 1,5    1,5 
Biológia           1,5    1,5 1,5    1,5 
Kémia           1,5    1,5 1,5    1,5 
Földrajz           1,5    1,5 1,5    1,5 
Ének zene 1    1 1    1 1    1 1    1 
Rajz 1,5    1,5 1    1 1    1 1    1 
Technika és 

életvitel 

1    1 1    1 1    1 1    1 

Testnevelés és sport 2,5   0,5 3 2,5   0,5 3 2,5   0,5 3 2,5   0,5 3 
Osztályfőnöki 1    1 1    1 1    1 1    1 

Tánc és dráma 1    1                
Egészségtan      0,5    0,5           
Országismeret 1    1 1    1 0,5    0,5 0,5    0,5 

Hon és népismeret      1    1           
Etika           0,5    0,5      
Médiaismeret                0,5    0,5 

Összesen 26,5   4,5 31 26,5   5,5 32 29   5 34 29   5,5 34,5 
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Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma a II. Rákóczi Ferenc Általános és 

Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskola Győri Kapui Tagiskolájában(NAT 2003 szerint) 
 

1. 2. 3. 4. Tantárgy/évfolyam 

K Sz V Ö K Sz V Ö K Sz V Ö K Sz V Ö 
Magyar nyelv és irodalom 8,5   8 8,5   8,5 8   8 7,5  0,5 8 

Idegen nyelv   1 1   1 1   1 1 3   3 
Informatika   1 1     1   1     1  1     1 1 
Matematika 4   4 4   4 4   4 3,5   3,5 
Környezet-és 

természetismer

1   1 1   1 1   1 2   2 

Ének-zene 1   1 1   1 1,5   1,5 1,5   1,5 
Rajz 1,5   1,5 1,5   1,5 1,5   1,5 1,5   1,5 
Technika és életvitel 1   1 1   1 1   1 1   1 
Testnevelés és sport 3   3 3   3 3   3 2,5  0,5 3 
Tánc és dráma                 

Összesen 20  2 22 20  2 22 20  2 22 22,5  2 24,5 

 

Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma a II. Rákóczi Ferenc Általános és 

Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskola Győri Kapui Tagiskolájában(NAT 2003 szerint) 
 

5. 6. 7. 8. Tantárgy/évfolyam 
K Sz M V Ö K Sz M V Ö K Sz M V Ö K Sz M V Ö 

Magyar nyelv és 

irodalom 

4   1 5 4   1 5 4   1,5 5,5 4   1 5 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

2   1 3 2   1 3 2    2 2   2 4 

Idegen nyelv 3    3 3    3 3    3 3    3 
Matematika 4   1 5 3   2 5 3   2 5 3   2 5 
Informatika    1 1 0,5   0,5 1 1    1 1    1 
Természetismeret 1,5    1,5 2    2           
Fizika           1,5    1,5 1,5    1,5 
Biológia           1,5    1,5 1    1 
Kémia           1,5    1,5 1,5    1,5 
Földrajz           1,5    1,5 1,5    1,5 
Ének zene 1   1 2 1   1 2 1      1 1   1 2 
Rajz 1,5    1,5 1    1 1      1 1    1 
Technika és 1    1 1    1 0,5    0,5 1    1 
Testnevelés és sport 2,5   0,5 3 2,5   0,5 3   2    1   3 2   1 3 
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Osztályfőnöki 1    1 1    1   1      1 0,5   0,5 1 

Tánc és Dráma 1      1                
Egészségtan      0,5    0,5      0,5    0,5 
Hon és népismeret      1    1           

Etika           0,5    0,5      
Médiaismeret                0,5    0,5 

Összesen 22,5   5,5 28 22,5   6 28,5 25   4,5 29,5 25   7,5 32,5 

Választható órák 

A tantárgyakat a tanulók szülői beleegyezéssel választhatják Intézményünkben az alábbi 

tantárgyak választhatóak a következő óraszámban.: 

 

31. Választható órák a II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Iskolában: 

 
Tantárgy/ 

osztály 

1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 

Matematika 

 

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

Magyar 

 

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

Angol 

 

1  1  1     1  2  2  2 

Informatika 

 

        1  0,5      

Testnevelés 

 

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

Történelem 

 

         1  1  1  1 

Összesen 2 2 2 2 2 2 2 2 3,5 4,5 3 4,5 2,5 5 2,5 5,5 
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32. Választható órák a Győri Kapui Tagiskolában: 
 
Tantárgy/ 

osztály 

1/1 1/2 2/1 2/2 3/1 3/2 4/1 4/2 5/1 5/2 6/1 6/2 7/1 7/2 8/1 8/2 

Matematika 

 

        1 1 2 2 2 2 2 2 

Magyar 

 

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

Angol 

 

1 1 1 1   1            

Informatika 

 

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

Testnevelés 

 

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

Történelem 

 

        1 1 1 1   1 1 

Ének-Zene 

 

        1 1 1 1   1 1 

Osztályfőnöki 

 

              0,5 0,5 

Állampolgári 

ismeretek 

              1 1 

Összesen 2 2 2 2 2 2 2 2 5,5 5,5 6 6 4,5 4,5 7,5 7,5 

  

Kötelező foglalkozások és óraszámaik a normál oktatási rendszerben 

 

2007/2008 Normál  

 
Osztály Kötelező % V. % 5% 

1. 20 10,00 2 9,00 1,8 1 

2. 20 10,00 2 9,00 1,8 1 

3. 20 10,00 2 9,00 1,8 1 

4. 22,5 10,00 2,25 9,00 2,02 1,12 

5. 22,5 25,00 5,62 9,00 2,02 1,12 

6. 22,5 25,00 5,62 9,00 2,02 1,12 

7. 25 30,00 7,5 9,00 2,25 1,25 

8. 25 30,00 7,5 9,00 2,25 1,25 
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Összesen: 177,5 - 34,49  15,96 8,86 

 

2008/2009 Normál 

 
Osztály Kötelező % V. % 5% 

1. 20 10,00 2 10,00 2 1 

2. 20 10,00 2 10,00 2 1 

3. 20 10,00 2 10,00 2 1 

4. 22,5 10,00 2,25 10,00 2,25 1,12 

5. 22,5 25,00 5,62 10,00 2,25 1,12 

6. 22,5 25,00 5,62 10,00 2,25 1,12 

7. 25 30,00 7,5 10,00 2,5 1,25 

8. 25 30,00 7,5 10,00 2,5 1,25 

Összesen: 177,5 - 34,49  17,75 8,86 

 

 

2009/2010 Normál 
 

Osztály Kötelező % V. % 5% 

1. 20 10,00 2 11,00 2,2 1 

2. 20 10,00 2 11,00 2,2 1 

3. 20 10,00 2 11,00 2,2 1 

4. 22,5 10,00 2,25 11,00 2,47 1,12 

5. 22,5 25,00 5,62 11,00 2,47 1,12 

6. 22,5 25,00 5,62 11,00 2,47 1,12 

7. 25 30,00 7,5 11,00 2,75 1,25 

8. 25 30,00 7,5 11,00 2,75 1,25 

Összesen: 177,5 - 34,49  19,51 8,86 

 

2010/2011 Normál 
 

Osztály Kötelező % V. % 5% 

1. 20 10,00 2 12,00 2,4 1 

2. 20 10,00 2 12,00 2,4 1 

3. 20 10,00 2 12,00 2,4 1 

4. 22,5 10,00 2,25 12,00 2,64 1,12 

5. 22,5 25,00 5,62 12,00 2,64 1,12 

6. 22,5 25,00 5,62 12,00 2,64 1,12 
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7. 25 30,00 7,5 12,00 3 1,25 

8. 25 30,00 7,5 12,00 3 1,25 

Összesen: 177,5 - 34,49  21,12 8,86 

 

2011/2012 Normál 
 

Osztály Kötelező % V. % 5% 

1. 20 10,00 2 12,00 2,4 1 

2. 20 10,00 2 12,00 2,4 1 

3. 20 10,00 2 12,00 2,4 1 

4. 22,5 10,00 2,25 12,00 2,64 1,12 

5. 22,5 25,00 5,62 12,00 2,64 1,12 

6. 22,5 25,00 5,62 12,00 2,64 1,12 

7. 25 30,00 7,5 12,00 3 1,25 

8. 25 30,00 7,5 12,00 3 1,25 

Összesen: 177,5 - 34,49  21,12 8,86 
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Kötelező foglalkozások és óraszámaik a két tanítási nyelvű rendszerben oktatási 

rendszerben 

 

2007/2008 Két tanítási nyelvű 
 

Osztály Kötelező % V. % 5% 

1. 20+4 10,00 2,4 9,00 2,16 1,2 

2. 20+4 10,00 2,4 9,00 2,16 1,2 

3. 20+4 10,00 2,4 9,00 2,16 1,2 

4. 22,5+4 10,00 2,65 9,00 2,38 1,32 

5. 22,5+4 25,00 6,62 9,00 2,38 1,32 

6. 22,5+4 25,00 6,62 9,00 2,38 1,32 

7. 25+4 30,00 8,7 9,00 2,61 1,45 

8. 25+4 30,00 8,7 9,00 2,61 1,45 

Összesen: 209,5 - 40,49 - 18,84 10,46 

 

2008/2009 Két tanítási nyelvű 
 

Osztály Kötelező % V. % 5% 

1. 20+4 10,00 2,4 10,00 2 1,2 

2. 20+4 10,00 2,4 10,00 2 1,2 

3. 20+4 10,00 2,4 10,00 2 1,2 

4. 22,5+4 10,00 2,65 10,00 2,25 1,32 

5. 22,5+4 25,00 6,62 10,00 2,25 1,32 

6. 22,5+4 25,00 6,62 10,00 2,25 1,32 

7. 25+4 30,00 8,7 10,00 2,5 1,45 

8. 25+4 30,00 8,7 10,00 2,5 1,45 

Összesen: 209,5 - 40,49 - 17,75 10,46 

 

2009/2010 Két tanítási nyelvű 
 

Osztály Kötelező % V. % 5% 

1. 20+4 10,00 2,4 11,00 2,64 1,2 

2. 20+4 10,00 2,4 11,00 2,64 1,2 

3. 20+4 10,00 2,4 11,00 2,64 1,2 

4. 22,5+4 10,00 2,65 11,00 2,91 1,32 

5. 22,5+4 25,00 6,62 11,00 2,91 1,32 
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6. 22,5+4 25,00 6,62 11,00 2,91 1,32 

7. 25+4 30,00 8,7 11,00 3,19 1,45 

8. 25+4 30,00 8,7 11,00 3,19 1,45 

Összesen: 209,5 - 40,49 - 23,03 10,46 

 

2010/2011 Két tanítási nyelvű 
 

Osztály Kötelező % V. % 5% 

1. 20+4 10,00 2,4 12,00 2,88 1,2 

2. 20+4 10,00 2,4 12,00 2,88 1,2 

3. 20+4 10,00 2,4 12,00 2,88 1,2 

4. 22,5+4 10,00 2,65 12,00 3,18 1,32 

5. 22,5+4 25,00 6,62 12,00 3,18 1,32 

6. 22,5+4 25,00 6,62 12,00 3,18 1,32 

7. 25+4 30,00 8,7 12,00 3,48 1,45 

8. 25+4 30,00 8,7 12,00 3,48 1,45 

Összesen: 209,5 - 40,49 - 25,14 10,46 

 

2011/2012 Két tanítási nyelvű 
 

Osztály Kötelező % V. % 5% 

1. 20+4 10,00 2,4 12,00 2,88 1,2 

2. 20+4 10,00 2,4 12,00 2,88 1,2 

3. 20+4 10,00 2,4 12,00 2,88 1,2 

4. 22,5+4 10,00 2,65 12,00 3,18 1,32 

5. 22,5+4 25,00 6,62 12,00 3,18 1,32 

6. 22,5+4 25,00 6,62 12,00 3,18 1,32 

7. 25+4 30,00 8,7 12,00 3,48 1,45 

8. 25+4 30,00 8,7 12,00 3,48 1,45 

Összesen: 209,5 - 40,49 - 25,14 10,46 

 

Kötelező foglalkozások és óraszámaik a Győri Kapui Tagiskolában 

 

2007/2008 
 

Osztály Kötelező % V. % 5% 

1. 20 10,00 2 9,00 1,8 1 
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2. 20 10,00 2 9,00 1,8 1 

3. 20 10,00 2 9,00 1,8 1 

4. 22,5 10,00 2,25 9,00 2,02 1,12 

5. 22,5 25,00 5,62 9,00 2,02 1,12 

6. 22,5 25,00 5,62 9,00 2,02 1,12 

7. 25 30,00 7,5 9,00 2,25 1,25 

8. 25 30,00 7,5 9,00 2,25 1,25 

Összesen: 177,5 - 34,49  15,96 8,86 

 

2008/2009 
 

Osztály Kötelező % V. % 5% 

1. 20 10,00 2 10,00 2 1 

2. 20 10,00 2 10,00 2 1 

3. 20 10,00 2 10,00 2 1 

4. 22,5 10,00 2,25 10,00 2,25 1,12 

5. 22,5 25,00 5,62 10,00 2,25 1,12 

6. 22,5 25,00 5,62 10,00 2,25 1,12 

7. 25 30,00 7,5 10,00 2,5 1,25 

8. 25 30,00 7,5 10,00 2,5 1,25 

Összesen: 177,5 - 34,49  17,75 8,86 

 

2009/2010 
 

Osztály Kötelező % V. % 5% 

1. 20 10,00 2 11,00 2,2 1 

2. 20 10,00 2 11,00 2,2 1 

3. 20 10,00 2 11,00 2,2 1 

4. 22,5 10,00 2,25 11,00 2,47 1,12 

5. 22,5 25,00 5,62 11,00 2,47 1,12 

6. 22,5 25,00 5,62 11,00 2,47 1,12 

7. 25 30,00 7,5 11,00 2,75 1,25 

8. 25 30,00 7,5 11,00 2,75 1,25 

Összesen: 177,5 - 34,49  19,51 8,86 
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2010/2011 
 

Osztály Kötelező % V. % 5% 

1. 20 10,00 2 12,00 2,4 1 

2. 20 10,00 2 12,00 2,4 1 

3. 20 10,00 2 12,00 2,4 1 

4. 22,5 10,00 2,25 12,00 2,64 1,12 

5. 22,5 25,00 5,62 12,00 2,64 1,12 

6. 22,5 25,00 5,62 12,00 2,64 1,12 

7. 25 30,00 7,5 12,00 3 1,25 

8. 25 30,00 7,5 12,00 3 1,25 

Összesen: 177,5 - 34,49  21,12 8,86 

 

2011/2012 
 

Osztály Kötelező % V. % 5% 

1. 20 10,00 2 12,00 2,4 1 

2. 20 10,00 2 12,00 2,4 1 

3. 20 10,00 2 12,00 2,4 1 

4. 22,5 10,00 2,25 12,00 2,64 1,12 

5. 22,5 25,00 5,62 12,00 2,64 1,12 

6. 22,5 25,00 5,62 12,00 2,64 1,12 

7. 25 30,00 7,5 12,00 3 1,25 

8. 25 30,00 7,5 12,00 3 1,25 

Összesen: 177,5 - 34,49  21,12 8,86 

 

33. Német nyelven tanított tantárgyak alsó tagozatban a két tanítási nyelvű 
oktatási rendszerben 

A kommunikációt külön tantárgyként kezeljük. 

 

Évfolyam Tantárgy Óraszám hetente 

Technika 1 

Ének 1 

Rajz 1 

Német 4 

1. évf. 

Kommunikáció 1 óra  célnyelvbe 



86  

építve 

Technika 1 

Ének 1 

Rajz 1 

Német 4 

2. évf. 

Kommunikáció 1 óra  célnyelvbe 

építve 

Technika 1 

Ének 1 

Rajz 1 

Német 4 

3. évf. 

Kommunikáció 1 óra  célnyelvbe 

építve 

Technika 1 

Ének 1,5 

Rajz 1,5 

Német 4 

4. évf. 

Kommunikáció 1 óra célnyelvbe 

építve 
 

Német nyelven tanított tantárgyak felső tagozatban a két tanítási nyelvű oktatási 

rendszerben 

A kommunikációt külön tantárgyként kezeljük. 
 

Évfolyam Tantárgy Óraszám hetente 

Történelem 2+1 választható 

Országismeret 1 

Német 4 

5. évf. 

Kommunikáció 1 óra külön 

tantárgyként 

kezelendő 

6. évf. Történelem 2+1 választható 
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Országismeret 1 

Német 4 

Kommunikáció 1 óra külön 

tantárgyként 

kezelendő 

Történelem 2+1 választható 

Országismeret 0,5 

Német 4 

7. évf. 

Kommunikáció 1 óra külön 

tantárgyként 

kezelendő 

Történelem 2+1 választható 

Országismeret 0,5 

Német 4 

8. évf. 

Kommunikáció 1 óra külön 

tantárgyként 

kezelendő 
 
 
 

34. Tantárgytömbösítés 
 
A Győri Kapui Iskolában a TÁMOP 3. 1.4 pályázat keretében két tantárgyból végzünk 

tantárgytömbösítést /magyar és matematika/ 

A tömbösítést a pályázati feltételekkel összhangban ciklusonként 3-2-1-1-1 formátumban 

végeztük a 2009-2010 tanévben. A következő tanévtől a tantárgytömbösítést nem folytatjuk. 
 

Szövegértés - szövegalkotás   

Az új tanulásszervezési eljárásban tanítók körének meghatározása. Időkeret meghatározása a 

pályázati feltételeknek megfelelően. 

2009/2010-es tanév 

 

Általános iskola 5-8. osztály órái 37 tanítási hétre 
 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 
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Heti kötelező óraszám 22,5 22,5 25 25 

Évi kötelező Óraszám 832,5 832,5 925 925 

Nem szakrendszerű heti 
óraszám 

5 5 - - 

Nem szakrendszerű évi 
óraszám 

185 185 - - 

Szakrendszerű évi 
óraszám 

647,5 647,5 925 925 

Tömbösített óraszám 
ciklusonként 

24 - - - 

Tömbösített évi óraszám 444 - - - 

 
 
A tantárgytömbösítés beillesztése az intézmény helyi tantervébe 
2009/2010-es tanév 
Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és kötelező tanórai foglalkoztatások 
___________________________(1-8. osztály)______________________________ 
Tantárgy 1 2 3 4 5 6 7 8 
Nem szakrendszerű     4 5   
Magyar 8 8 8 7 3 3 3 3 
Idegen nyelv - - - 2 3 2 3 3 
Matematika 5 5 4 4 3 3 3 3 
Számítástechnika - - - 1 - - 1 - 
Történelem - - - - 1 1 2 2 
Biológia - - - - - - 1 1,5 
Környezetismeret 1 1 2 2 - - - - 
Természetismeret - - - - 1 1 - - 
Fizika - - - - - - 1,5 1,5 
Kémia - - - - - - 1,5 1,5 
Földrajz - - - - - - 1,5 1 
Rajz 1 1 1 1,5 1 1 1 1 
Ének- zene 1 1 1 1 1 1 1 1 
Technika és életvitel 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1 
Testnevelés 3 3 3 3 2,5 2,5 2 2,5 
Osztályfőnöki - - - - 0,5 0,5 1 1 
Tanulásmódszertan 1 1 1 1     
Tantervi modulok 
Tánc és dráma - - - - 0,5 - - - 
Egészségtan - - - - -  - 0,5 
Számítástechnika - - - - 0,5 0,5 - 0,5 
Hon- és népismeret - - - - 0,5 0,5 - - 
Ember és társadalom - - - - - - 1 - 
Mozgókép és média ism. - - - - - - - 1 
Kötött óraszám összesen 20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 
Nem kötelező (választható) foglalkoztatások   (1-8. osztály) 
Tantárgy 1 2 3 4 5 6 7 8 
Nem szakrendszerű - - - - 1 - - - 
Magyar - - - - 2 2 1 1 
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Idegen nyelv - - - 1 - 1 - - 
Matematika - - 1 - 1 1 1 1 
Számítástechnika - - - - - -  0,5 
Történelem - - - - 0,5 1 - - 
Biológia - - - - - - 1 - 
Környezetismeret - - - - - - - - 
Természetismeret - - - - 1 0,5 - - 
Fizika - - - - - - - - 
Kémia - - - - - - - - 
Földrajz - - - - - - - 0,5 
Rajz - - 0,5 - 0,5 - - - 
Ének- zene - - 0,5 -  - - - 
Technika és életvitel - - - - 0,5 - 0,5 1 
Testnevelés - - - - - - 1 - 
Korrepetálás 2 2 - - - - - - 
Tanulásmódszertan - - - - - 1 - - 
Egészségtan      0,5   
Osztályfőnöki/erkölcs - - - 1 - - - - 
Összesen 2 2 2 2 6,5 7 4,5 4 
 
 

35.  A TANKÖNYVEK ÉS TANESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK ELVEI 
 

A tantervi célkitűzések megvalósítását nagymértékben segíthetik a jól megválasztott 

tankönyvek, munkafüzetek, feladatgyűjtemények és egyéb segédletek. A tankönyvpiac 

kínálata igen gazdag - ez egyrészről szerencsés, másfelől viszont magában hordozza azt a 

veszélyt, amit a bőség zavara jelent. A tankönyvek és taneszközök kiválasztását a 

munkaközösségek végzik, az alábbi szempontok szerint: 

 tartalmában megfelel-e a tantervben rögzített követelményeknek, 

 igazodik-e a tanulók életkorához, fejlettségéhez, 

 szerepel-e a jóváhagyott tankönyvek listáján, 

 milyen a kivitele, minősége, várható élettartama, ára,  

 kompetencia alapú oktatás követelményrendszerének való megfelelés. 

Egy-egy tankönyvcsaládot 2, 4, 6 vagy 8 évre választunk attól függően, hogy az adott 

tantárgyat hány évfolyamon keresztül tanítjuk.  

Érdemes rendszeresen figyelemmel kísérni a tankönyvkiadók ajánlásait és a 

szaksajtóban megjelenő kritikákat. Ezek az információk megkönnyíthetik a váltást, ha az 

a tankönyvcsaládok egy-egy ciklusának értékelésekor szükségessé válik. 

Iskolánk minden tanév végén tájékoztatja a szülőket azokról a tankönyvekről és 

taneszközökről, valamint ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanév 

nevelő-oktató munkájához szükség van. Tájékoztatjuk őket, továbbá az iskolától 
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kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról is, 

hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. A 

szülőkkel egyeztetve, az előre meghatározott feltételek szerint helyben biztosítjuk a 

tankönyvek beszerzését. Az ingyenes tankönyv igénybevételét a jogszabály szerint 

biztosítjuk. A Házirend mellékletében a megvehető tankönyvek eljárásrendjét 

szabályoztuk le. 
 

36. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 
 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába léphet, ha a helyi tantervben előírt tanulmányi 

követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette, mely nem kevesebb a 

módosított NAT és Kerettanterv minimum követelményeinél. 

Az 1. évfolyamon 

A tanulót csak hiányzása miatt, vagy szülői kérésre lehet évismétlésre kötelezni  

Az 1. évfolyamra felvett tanuló egyéni adottsága és fejlettsége alapján mentesíthető az év végi 

értékelés alól. Erről - a tanítónak a szülővel történő megegyezése után - az iskola igazgatója 

dönt. Ebben az esetben a tanuló a tanévet előkészítő évfolyamként fejezi be, melyet 

iskolalátogatási bizonyítvány tanúsít. 

A 2. évfolyam végétől-8. évfolyamon 

A 2-8. évfolyamon az előírt tanulmányi követelmények teljesítésétől függ a magasabb 

évfolyamra lépés feltétele. 

Betegség, vagy egyéb hosszú időtartamú távollét esetére a törvényi előírások az irányadók. 

A továbbhaladásról az egész tanév során adott érdemjegyekkel összhangban, az osztályfőnök 

és a szaktanárok javaslata alapján az osztályozó értekezlet teljes felelőséggel dönt. 

Ha az évközi, folyamatos értékelés azt tükrözi, hogy a tanuló a minimum követelményeknek 

nem tesz eleget, erről az osztályfőnök vagy a szaktanár legkésőbb április végéig értesíti a 

szülőket. 
 

A tantárgyakból elégtelen osztályzatot kapott tanuló augusztus végén javítóvizsgát tehet. Ha a 

tanuló a javítóvizsgán nem tudta teljesíteni a tantárgyi követelményeket, ill. igazolatlanul nem 

jelent meg évfolyamot ismételni köteles.  

Az évfolyam megismétlésre a tanuló akkor utasítható, ha a követelményeket az iskolából való 
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igazolt, vagy igazolatlan /250 óra/ hiányzás miatt nem teljesítette. 

Osztályozó vizsgát a továbbhaladáshoz szükséges elméleti tantárgyakból kell tenni, az 

alábbiak szerint 
 

2-4. évfolyam magyar nyelv és irodalom, matematika, 

környezetismeret, 

5-6. évfolyam magyar nyelv, magyar irodalom, történelem és állampolgári ismeretek, 

matematika, természetismeret, idegen nyelv 

7-8. évfolyam magyar nyelv magyar irodalom, történelem és állampolgári ismeretek, 

matematika, fizika, biológia, kémia, földünk és környezetünk, idegen nyelv 

 
 

Ellenőrzés formája Értékelés módja 

szóbeli felelet, érdemjegy,  
írásbeli felelet, érdemjegy 
kiselőadás, gyűjtőmunka (plusz) szóbeli dicséret, érdemjegy (5) szaktanári dicséret 
kísérletek, szóbeli értékelés vagy érdemjegy 
témazáró dolgozatok, felmérések, %, piros érdemjegy 
év eleji diagnosztikus mérés, %, szöveges értékelés 
önkéntes próbavizsgák szöveges értékelés, érdemjegy (csak tantárgyi előmenetel javítására) 

 

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS ELSŐTŐL –MÁSODIK ÉVFOLYAM FÉL ÉVIG 

Az első évfolyamtól a második évfolyam félévéig az értékelés szöveges formában történik az 

alábbiak szerint 

Félév: Mozaik Kiadó tájékoztató füzetében található értékelő rendszer alapján. A tanító 

aláhúzza a felsorolt minősítések közül azt, amit igaznak, megfelelőnek tart. 

Év vége: „kiválóan megfelelt” „jól megfelelt”, „ megfelelt”, „felzárkóztatásra szorul” 

bejegyzéssel. 

Kiválóan teljesített: az a tanuló, aki az adott évfolyam tananyagát optimális szinten 

elsajátította, éves teljesítménye 90 % fölött van. 

Jól teljesített: az a tanuló, aki az adott évfolyam tananyagát jó szinten elsajátította, éves 

teljesítményének átlaga 75% és 90% között van. 

Megfelelően teljesített: az a tanuló, aki az adott évfolyam tananyagát legalább minimális 
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szinten elsajátította, éves teljesítményének átlaga 33 % és 74% között van. 

Felzárkóztatásra szorul: az a tanuló, aki az adott évfolyam tananyagának minimumát 

nem tudta elsajátítani az éves teljesítményének átlaga 33 % alatt van. 

A szaktanár, tanító szakmai véleménye alapján tantárgyi dicséret lehetősége félévkor és 

évvégén. 

Az értékelés alapelveit az előző pont tartalmazza. 

a) A szöveges értékelés szempontjai: 

 együttműködés a társakkal, tanítókkal 

 a szabályok betartása 

 a közösségben elfoglalt helye 

 felelősségtudat 

 önbizalom 

 munkafegyelem 

 felszerelés 

 figyelem 

 önállóság 

 aktivitás, munkatempó.  

A tantárgyi értékelési szempontok egybeesnek a félévi és év végi értékelőlapokon szereplő 

értékelési szempontokkal. 

Az évközi értékeléseknél a szempontok közül kiválasztva kerülnek az aktuálisan 

legfontosabbak az osztály vagy az adott tanuló szempontjából így az értékelés kellően 

személyes lesz. 

c) A szöveges értékelés módja és gyakorisága 

szóbeli: a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi teljesítményéről a tanítási órákon 

és más iskolai foglalkozásokon. 

Az értékelést végezheti: a tanító, a tanulótársak 

és lehet önértékelés is. 

írásbeli: 

a tanulói produktumokra írt rövid, lényegre utaló észrevételek megfogalmazása 

témazáró felmérések  megoldásának értékelése %-os teljesítmény sávok megadásával és 

ezek minősítésével a tanulási folyamatban szükség szerint aktuális észrevételek 

bejegyzése a tanuló fejlődésével, előmenetelével kapcsolatban a tanuló tájékoztató 
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füzetébe félévkor és tanév végén részletes szöveges értékelés a tanuló magatartásáról, 

szorgalmáról és tanulmányi eredményeiről 
 

36.1. Értékelés a 2. évfolyam  év végétől – 8. évfolyamig 
 

        Az értékelés módja, formája 

Az értékelés rögzítése 

Ki értékel? 

Év közben érdemjegy (5, 4, 3, 2, 

1) legalább három 

jegy tantárgyanként 

dicséret, elmarasztalás 

piros, fekete pont, 

havonkénti 

osztálynapló 

ellenőrzőkönyv  

szaktanárok, 

tanítók 

osztályfőnök 

napközis nevelő 

Félévkor érdemjegy(5,4,3,2,1) 

szaktárgyi dicséret (jele:D) 

magatartás, szorgalom 

betűvel, a minősítés 

fokozatai: példás, jó 

változó, rossz, ill. hanyag 

ellenőrzőkönyv 

osztálynapló 

szaktanárok, tanítók, az osztályban 

tanító pedagógusok véleményét 

figyelembe véve az osztályfőnökök 

javaslatai alapján az osztályozó 

konferencia 

Év végén osztályzat: kitűnő (jeles 

+szaktárgyi dicséret) 

jeles, jó, közepes, 

elégséges, elégtelen 

magatartás, szorgalom 

mint félévkor- 

nevelőtestületi dicséret 

bizonyítvány 

osztálynapló 

anyakönyv 

szaktanárok, tanítók, az osztályban 

tanító pedagógusok véleményét 

figyelembe véve az osztályfőnökök 

javaslatai alapján, az osztályozó 

konferencia 

 

36.2. A javító-, osztályozó és egyéb vizsgák lebonyolítására vonatkozó helyi 
szabályok 

Javítóvizsgák 

A javítóvizsga helye az az iskola, amelyben a tanulót javítóvizsgára utasították. Ha 

időközben a tanuló más helységbe, iskolába költözött át, az új iskolában is leteheti a 

javítóvizsgát. Ilyen esetben a vizsga eredményét anyakönyvi bejegyzés céljából írásban 

közölni kell az előző iskola igazgatójával. A javítóvizsga időpontját az augusztus 21-től 

augusztus 31-ig terjedő időszakban – kivételes esetben október 30-ig - az igazgató határozza 

meg. A javítóvizsgára jelentkezés a bizonyítvány benyújtásával történik. A javítóvizsgát az 

érintett szakmai munkaközösség által kijelölt vizsgabizottság előtt kell tartani. Ennek elnöke a 
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szakmai munkaközösség vezetője, tagjai a kérdező és még egy lehetőleg azonos szakos 

pedagógus. A javítóvizsgán írásbeli vizsgát magyarból, matematikából, idegen nyelvből kell 

tenni. A javítóvizsgán szóbeli feleletre való felkészüléshez a tanulónak 10- 15 perc 

felkészülés időt kell biztosítani. Az a tanuló, aki feladatát nem tudja megoldani, még egy 

feladatot kaphat további felkészülési idővel. A javítóvizsga nem nyilvános, díjtalan, a 

vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A javítóvizsga eredményét az osztályfőnök írja be az 

anyakönyvbe, az osztálynaplóba és a bizonyítványba, A záradékot az igazgató, valamint az 

osztályfőnök írja alá. Az eredmény hirdetés a bizonyítványok kiosztásával történik. Ha a 

javítóvizsgán a tanuló nem jelenik meg, és távolmaradását a javítóvizsga napján orvosi 

igazolással nem igazolja, az évfolyamot ismételni köteles. A megfelelő igazolás esetén az 

igazgató egy újabb időpont kitűzésével ad lehetőséget a tanulónak a javítóvizsgára.  

Osztályozó vizsgák 

Az osztályozó vizsgák lebonyolítására a javítóvizsgára vonatkozó szabályok az alábbi 

eltéréssel érvényesek: 

Az osztályozó vizsga ideje a szorgalmi idő vége vagy a tanév eleje. A vizsgára legalább 1 

hónappal korábban a bizonyítvánnyal kell jelentkezni. A vizsga napjáról az igazgató a 

vizsgázót legalább 2 héttel a vizsga előtt értesíti a vizsgázó tanuló egy vizsga napon 

maximum 3 tantárgyból vizsgázhat. Az osztályozó vizsga az iskola nevelőiből alakított, az 

igazgató által kijelölt vizsgabizottság előtt történik. Az elnöki teendőket az igazgató vagy 

megbízottja látja el. Az összevont osztályozó vizsga eredményeit évfolyamonként külön-

külön kell jegyzőkönyvbe foglalni, illetőleg a törzslapba és bizonyítványba bevezetni. 

36.3. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 
 

  Ideje Adományozza 

Szaktanári 

dicséret, napközis 

nevelői dicséret 

Kiemelkedő 

tantárgyi 

teljesítményért 

A tanév 

folyamán,  

A szaktanár, 

napközis 

nevelő 

Osztályfőnöki 

dicséret (szóbeli, 

írásbeli) 

Kiemelkedő 

közösségi munkáért 

A tanév 

folyamán,  

Az osztályfőnök 

(szaktanárok, 

napközis nevelő, a 

diákönkormányzat 

javaslata alapján)
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Igazgatói dicséret 

Nevelőtestületi 

dicséret 

Kimagasló 

tanulmányi, kulturális 

és sporteredményért 

A tanév 

folyamán,  

Az osztályfőnök és a 

szaktanár javaslatára 

az igazgató 

Jutalomkönyv Kimagasló 

tanulmányi, kulturális 

és sporteredményért 

A tanév végén Igazgató 

szaktanárok, 

osztályfőnök 

napközis nevelőOklevél Kitűnő tanulmányi 

eredményért, 

szorgalomért, 

közösségi munkáért, 

kimagasló kulturális 

és sporteredményért 

A tanév végén Igazgató 

szaktanárok, 

osztályfőnök 

napközis nevelő 

Arany medál Kiemelkedő 

tanulmányi és sport 

eredményért 

Ballagás Nevelőtestület 

36.4. Fegyelmező intézkedések 
 

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 lehet részesíteni.  

 
 

Szaktanári figyelmeztetés 

(szóbeli, írásbeli) 

A tantárgyi követelmények nem teljesítése, a 

felszerelés, a házi feladat többszöri hiánya, az órákon 

előforduló fegyelmezetlenség miatt 
Osztályfőnöki figyelmeztetés 

(írásbeli, szóbeli) 

A tanuló tanulmányi és magatartásbeli 

kötelezettségszegése, a házirend enyhébb megsértése 

miatt 

Osztályfőnöki intő Az osztályfőnöki figyelmeztetés után, gyakori és 

súlyosabb tanulmányi és magatartásbeli 

kötelezettségszegés miatt. 
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Igazgatói figyelmeztetés 

(szóbeli, írásbeli) 

Az iskolai házirend gyakori megszegése, 

igazolatlan mulasztás, szándékos, kisebb értékű 

károkozás, fegyelmezetlenség miatt 
Igazgatói intő 

Nevelőtestületi 

intő 

Az iskolai házirend súlyos megszegése, szándékos 

károkozás, igazolatlan mulasztás, súlyos 

fegyelmezetlenség miatt 
A fegyelmező intézkedések megítélésénél a fokozatosság elvét követjük, de különleges 

esetben nem kötelező a fokozatok betartása. 

 

37.  A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, 
MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSE, 
ELLENŐRZÉSE 

Az értékelés alapelvei: 

személyre szóló legyen 

ösztönző hatású legyen 

nem lehet megtorló, fegyelmező jellegű 

szóbeli és írásbeli értékelés egészséges aránya biztosított legyen 

folyamatos legyen 

legyen kritikus, de előremutató 

a tanuló önmagához mért fejlődését mutassa 

a szociális kompetenciák egyenrangúnak tekintendők az intellektuális teljesítménnyel 

Ahhoz, hogy ezek az alapelvek megvalósulhassanak, világosan megfogalmazzuk a tanév 

elején és a tanulók tudomására hozzuk az egyes tantárgyak követelményeit. Az alábbi 

követelményrendszert minden tanító és tanár köteles betartani: 

 az iskola a nevelő-oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését 

 az előírt követelmények teljesítését a nevelők - az egyes szaktárgyaknak megfelelően - 

a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 

ellenőrzik 

 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrzik 

 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit 

átfogó témazáró dolgozatot írnak 

 a  szóbeli  kifejezőkészség fejlesztése  érdekében  a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmény elsajátítását szóban. (egy-egy témakörön belül) 
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 a nevelők a tanulmányi előmenetel értékelését elsősorban az  alapján végzik, hogy a 

tanuló teljesítménye hogyan viszonyul a helyi tantervben előírt követelményekhez, 

nagymértékben figyelembe veszik azonban a tanuló önmagához mért fejlődését is 

 Az értékelésnél az ötfokú skálát alkalmazzuk: jeles (5); jó (4); közepes 

 (3); elégséges (2); elégtelen (1) 

 

 

 

Félévkor és év végén a tanulók szöveges értékelése az alábbiakra terjed ki: 

Magatartás 

magatartási norma és szabály ismeret 

szabálykövetés a tanórákon, foglalkozásokon, óraközi szünetekben, szabadidőben 

a tanuló helyzete a közösségben 

viszonya a társakhoz, felnőttekhez 

beszédstílusa, hangneme 

Szorgalom 

motiváltság,  

részvétel a tanulási tevékenységekben 

feladattudat fejlettsége,  

türelem, kitartás a feladatvégzésben 

megbízhatóság és a teljesítés igényessége 

Tantárgyi teljesítmények 

a helyi tanterv követelményeinek való megfelelés 

a fejlődés, illetve fejlettség az alapvető készségekben (beszéd, olvasás, íráshasználat, 

szövegalkotás, számolás, mozgás, eszközhasználat, önkiszolgálás szövegértés stb.)  

problémamegoldás, gondolkodás, döntés, együttműködés stb. 

a) Magatartás értékelése 

Példamutató: A házirendet mindig betartja, esetenként társait is figyelmezteti. 

Felnőttekkel udvarias, tisztelettudó. Társaival barátságos, segítőkész. A közösség 

(iskola, osztály) életében szívesen vállal feladatokat, kezdeményező. Óvja az iskola és 
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saját felszerelését, környezetét. 

Jó: A házirendet betartja. Udvarias, tisztelettudó, segítőkész. A közösségben csak 

ösztönzésre vállal feladatot, de a rábízott feladatokat teljesíti. 

Változó: A házirendet többször megsérti, fegyelmezetlenül viselkedik. Gyakran kell 

figyelmeztetni, de a felnőttek rendreutasítását elfogadja. Feladatait nem minden esetben 

teljesíti. Esetenként udvariatlan, durva. Igazolatlanul mulasztott. Írásbeli figyelmeztetése 

van. 

Rossz: A házirendet sorozatosan megsérti. A felnőttek utasításait nem fogadja el. Társaival 

gyakran durva. Az iskola vagy társai tulajdonát szándékosan rongálja. Rendbontó magatartása 

a közösségre romboló hatással van. Feladatait csak ritkán teljesíti. Felnőttekkel udvariatlan, 

társaival durva. Írásbeli intése vagy rovója van. 

A felsoroltak közül három kategória teljesülése esetén érvényes a minősítés. 

 

b) Szorgalom értékelése 

Példás: Feladatait mindig elvégzi. Az órákon aktívan vesz részt. Szívesen vállal feladatokat 

és a vállalt feladatokat képességeinek megfelelően teljesíti. A szükséges felszerelést elhozza, 

azokat rendben tartja. Gyűjtőmunkát végez. Közösségi munkában önként vesz részt. 

Jó: Feladatait általában elvégzi. Kellően motivált. A tanulási tevékenységekben aktívan vesz 

részt. A rábízott feladatokat megbízhatóan teljesíti. Feladatvégzés közben kitartó, türelmes. 

Közösségi munkában kérésre vesz részt. 

Változó: Feladatait rendszertelenül teljesíti. Csak biztatásra vállal feladatokat és annak 

végzésében nem mindig megbízható. Nem elég kitartó és türelmes. A feladatok teljesítésében 

nem elég igényes. Közösségi munkában alkalmanként vesz részt. 

Hanyag: A tanuló tanulmányi és közösségi munkájában visszaesés tapasztalható a korábbi 

teljesítményéhez viszonyítva. 

38. A MÁSODIK ÉVFOLYAM FÉLÉVÉTŐL A NYOLCADIK 
ÉVFOLYAM VÉGÉIG TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉS 

A tanuló érdemjegyeiről a nevelő értesíti a szülőt a tájékoztatófüzeten keresztül. A tájékoztató 

bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, az elmaradt érdemjegyek beírását pótolja A 

tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 
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(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a 

szaktárgyat tanító nevelők: 

Teljesítmény Érdemjegy 

0- 33 % elégtelen (1) 

34- 50 % elégséges (2) 

51- 75 % közepes (3) 

76- 90 % jó(4) 

 91-100 % jeles(5) 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél a példás (5), jó (4), változó (3), 

rossz (2) érdemjegyeket, illetve osztályzatokat használjuk. 

A tanuló magatartását és szorgalmát az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel 

értékeli. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők 

többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni  

 

39. A TANTERVI MODULOK 
Modulokra vonatkozóan: (az átmeneti óraterv szerint) 

Tánc és dráma: 5.oszt. 0,5 óra, 6.oszt. 0,5 óra (összevonva 5. osztályban 1 óra) önálló 

tárgyként, képzett szakember vezetésével. 

Hon és népismeret:5.oszt. 0,5 óra, 6.oszt. 0,5 óra(összevonva 6.osztályban 1 óra) önálló 

tárgyként képzett szakember vezetésével  

Informatika: 6.oszt. 0,5 óra a számítástechnikaként beépítve. 

Ember és társadalom ismeret, etika: 7.oszt. 0,5 óra, önálló tárgyként az osztályfőnök 

vezetésével, vagy a történelem órához kapcsolva 

Mozgókép és média ismeret: 8.oszt. 0,5 óra, önálló tantárgyként. 

Egészségtan: 6.oszt. 0,5 óra önálló tárgyként 8. évfolyam 0,5 óra biológia tantárgyhoz 

kapcsolva /integrálva/ kerüljön be a heti óratervbe.  

Országismeret: 5.b és 6.b oszt. heti 1-1 óra, 7.b és 8.b oszt. 0,5 – 0,5 óra, önálló 

tantárgyként.  
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40. ÚJ TANULÁS SZERVEZÉSI ELJÁRÁSOK RENDSZERE 

A tanulásszervezési eljárásainkat, módszereinket, projektjeinket, témaheteinket, 

tantárgytömbös és műveltségterület oktatást, és minden a pályázathoz kapcsolódó, szakmai 

tervben szereplő vállalásainkat a 2009-2010. tanévben dolgozzuk ki, mely érinti  

 

1-4. évfolyam 

Tantárgy: A NAT műveltégi területei: 
Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Ember és 

társadalom Művészetek: dráma és 

tánc Informatika (könyvtári 

informatika) 

Matematika Matematika 
Számítástechnika Informatika 
Idegen nyelv Élő idegen nyelv 
Környezetismeret Ember a természetben 

Ember és társadalom 

Ének-zene Ének-zene 

Ember és társadalom 

Rajz Vizuális kultúra 
Technika Életvitel és gyakorlati ismeretek 

Ember és társadalom Ember a 

természetben 
Testnevelés Testnevelés és sport 
 
 
 
 

 
 

40.1. Fejlesztendő kulcskompetenciák 
 
Anyanyelvi 
kommunikáció  
 

Szókincs 
Nyelvtani ismeretek 
Nyelvi funkciók 
Szóbeli kapcsolattartás 
Irodalmi és nem irodalmi szövegek megértése 
Nyelvi stílusok érzékelése és adekvát alkalmazása 
Kommunikációs helyzetek változatai 



101  

Szövegértési-
szövegalkotási 
kompetenciák 
 

Beszédkészség, szövegek megértése, értelmezése és alkotása  
Olvasás, írott szöveg megértése  
Írás, szövegalkotás  
A tantárgyakon átívelő tanulási képesség  
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék  

Matematikai 
kompetencia  
 

Számok, mértékek és struktúrák megértése, alkalmazása 
Alapműveletek rutinos végzése 
Matematikai fogalmak megértése felismerése és alkalmazása 
Összefüggések átlátása 
Érvek láncolatának megértése és hasonlók alkotása 
A bizonyítás eszközei és törvényszerűségei 
Matematikai,  információszerzési eszközök hatékony alkalmazása 
Tájékozódás a térben  
Tájékozódás az időben  
Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban  
A tapasztalatszerzés, a képzelet, az emlékezés, és a gondolkodás 
alapműveletei a matematikában és a verbális tevékenységekben 

A hatékony, önálló 
tanulás  
 

Írás, olvasás, számolás 
Saját tanulási stratégia 
Összpontosítás 
Tanulás céljának mérlegelése 
Közös munka 
Támogatás kérés 

Gazdasági nevelés  
 

Tudatos fogyasztóvá válás 
Kockázatok mérlegelése 
Rövidebb és hosszabb távú előnyök felismerése 

Környezet-
tudatosságra nevelés 

Fenntartható fejlődés 
Állampolgári kötelességek 
Személyes felelősség 
Válságjelenségek 
Fogyasztás és erőforrások 
Környezetvédelem 
 

A tanulás tanítása  
 

Érdeklődés 
Önállóság 
Könyvtári és más információforrások 
Előzetes tudás mozgósítása 
Csoportos tanulás módszerei 
Az emlékezet erősítése 
Jegyzetelési technikák 
Forrásból tájékozódás, szelektálás, rendszerezés, felhasználás, új 
kontextusban alkalmazás 
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Módszerek, 
szervezési módok É v f o l y a m 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tantárgy-
tömbösítés 

    Mate-
matika, 
ma-
gyar 

5/1 5/2 

 

Mate-
matika, 
ma-
gyar 

6/1 

 Mate-
matika, 
magyar 

8/2 

Projekt-oktatás         

Műveltség-terület 
tantárgyi bontás 
nélküli tervezés 

    Ma-
gyar 

5/2 

   

Három hetet 
meghaladó projekt 
megtervezés 

 ÁT-
FOGÓ 
A tel-
jes 
évfo-
lyamra 

      

Témahét megterve-
zése 

 ÁT-
FOGÓ 
A tel-
jes 
évfo-
lyamra 

      

Moduláris oktatási 
programok 
megtervezése 

 Szo-
ciális-
élet-
vitel 

2/1 

  Mate-
matika, 

Ma-
gyar  

5/1,5/2 

   

Önálló intézményi 
innováció 

Szo-
ciális 
és 
élet-
viteli 
neve
lés 

 Drámapeda-
gógia 

Környezeti 
nevelés 

4/1 
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Tevékenységek Évfolyam 
Kompetencia-

terület 
Sikerkritérium 

Teljes tanórai 
lefedettséget biztosító 
programcsomag 

3/1 
5/2 

szövegértés; 
szövegalkotás 

 

Teljes tanórai 
lefedettséget biztosító 
programcsomag 

2/2 
5/1 

matematikai 
logika 

 

Egy választott 
kulcskompetencia területi 
programcsomag 

2/1 szociális életvitel  

Tantárgytömbösített 
oktatás a szakrendszerű 
oktatásban(5-10-15 %) 

5/1 -  5/2 
6/1 – 8/2  

szövegértés, 
szövegalkotás, 
matematikai 
logika 

 

Műveltségterület 
tantárgyi bontás nélküli 
oktatása 

5/2 magyar, 
szövegértés, 
szövegalkotás 

 

Digitális tartalmak, 
taneszközök használata 
(25 %) 

2/1,2/2, 
3/1,5/1, 
5/2,6/1 

  

A hátrányos helyzetű és 
SNI tanulók 
esélyegyenlőségének 
javítása 

   

Új módszerek intézményi 
alkalmazása,elterjesztése, 

   

Önálló intézményi 
innováció megvalósítása 

1. évf. 
3. évf. 
4. évf. 

Szociális és 
életviteli nevelés 
Drámapedagógia 
Környezeti 
nevelés 

 

Jó gyakorlatok átvétele 
 
 

1-8 
évfolyam  
Teljes 
lefedettség  

 A jó gyakorlat beépítése a helyi 
tantervbe és alkalmazása a szakmai 
tanmenetekben, órai munkákban. 
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Implementáció 
éve 

Fenntarthatóság Célok, 

indikátormutatók 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Teljes tanórai 
lefedettséget 
biztosító 
programcsomag 

+ + + + + + 

Egy választott 
kulcskompetencia 
területi 
programcsomag 

+ + + + + + 

Tantárgytömbösített 
oktatás a 
szakrendszerű 
oktatásban 
(5-10-15 %) 

5      

Műveltségterület 
tantárgyi bontás 
nélküli oktatása 

+ + + + + + 

Digitális tartalmak, 
taneszközök 
használata (25 %) 

25 25 25 25 25 25 

A hátrányos helyzetű 
és SNI tanulók 
esélyegyenlőségének 
javítása 

+ + +    

Új módszerek 
intézményi 
alkalmazása, 
elterjesztése 

      

Önálló intézményi 
innováció 
megvalósítása 

      

Jó gyakorlatok 
átvétele 

      

 

Az elektronikus írástudás elterjesztésének intézményi célrendszere. Az IKT eszközhasználat 

megvalósítását támogató tevékenységrendszer meghatározása. 

 

 

IKT eszközhasználat 
tevékenységrendszere 

szövegértés matematikai logika 
választott 

kompetenciaterület 
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Információs és 
kommunikációs 
technológia 

+ + 
 

IKT alapú eszközök    

IKT-val támogatott 
tanóra 

   

IKT-val támogatott 
mérés ,értékelés 

   

 

 

41. A nem szakrendszerű oktatás megvalósítása az 5 – 6. évfolyamon 
 

Nem szakrendszerű oktatás: ha a tantárgyakat, illetve a tantárgyak nagyobb körét egy, 

tanítói végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus tanítja. 

Szakrendszerű oktatás: az egyes tantárgyakat, műveltségi területeket, tantárgyi modulokat, 

több, az egyes tantárgyak oktatására jogosító megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel 

rendelkező pedagógus tanítja. 

 Az alapozó szakaszban az 5 - 6. évfolyamon 2008/2009 tanévtől nem szakrendszerű és 

szakrendszerű oktatás folyik. A kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásoknak a 2010-

2011-es tanévig minimum a 20%-át fordítjuk nem szakrendszerű oktatásra.  

Az 5. évfolyamon, 2011-2012 tanévtől a nem szakrendszerű oktatást a pedagógiai 

programunk szakértői véleményezése után felmenő rendszerben megszüntetjük  
 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

Műveltségi 

terület 

Tantárgy 5. évfolyam 6. évfolyam 

Magyar nyelv 

és irodalom 

Magyar nyelv és 

irodalom 
1 óra 1 óra 

Idegen nyelv Idegen nyelv 2 óra 2 óra 

Matematika Matematika 1 óra 1 óra 

Művészetek Ének-zene 1 óra 1 óra 

Testnevelés Testnevelés 1 óra 1 óra 

  Összesen 6 óra (26,6 %) 6 óra (26,6%) 
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Győri Kapui Általános Iskola 

Műveltségi 

terület 

Tantárgy 5. évfolyam 6. évfolyam 

Magyar nyelv 

és irodalom 

Magyar nyelv és 

irodalom 
1 óra 1 óra 

Idegen nyelv Idegen nyelv 1 óra 1 óra 

Matematika Matematika 1 óra 1 óra 

Művészetek Ének-zene 1 óra 1 óra 

Testnevelés Testnevelés 1 óra 1 óra 

Informatika Informatika                1óra 1 óra 

  Összesen 6 óra (26,6 %) 6 óra (26,6 %) 

 

A Rákóczi iskolában a 2011/2012 tanévtől vezetjük be a testnevelés, a Győri kapui iskolában 

az informatika tantárgyak nem szakrendszerű oktatását. 

 
 

A nem szakrendszerű oktatás fejlesztési területeinek megvalósítása  

 

5. évfolyamon heti 1 óra, évi 37 óra 

Magyar nyelv 

Témakörök, tartalmak Óraszám Fejlesztendő képességek 

Eligazodása mindennapi 

életben 
4 

- helyesíráshoz igazodó beszédmozgás 

fejlesztése 

- beszédkészség fejlesztése a mindennapi 

kommunikációban 

A beszélt nyelv 

4 

- a nyelvi és a nem nyelvi kifejezőeszközök 

alkalmazásának képessége 

- a hangos és a néma olvasás fejlesztése 

Az írott nyelv 

6 

- az írástechnika továbbfejlesztése (másolás, 

tollbamondás, emlékezet után) 

- írásbeli szövegalkotás (leírás) képességének 
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fejlesztése 

A szavak jelentése és 

szerkezete 
4 

- a helyesírás biztonságos használata 

- nyelvtani és helyesírási ismeretek 

rendszerezésének és alkalmazásának 

képessége 

Könyv- és 

könyvtárhasználat 
3 

- önálló ismeretszerzés a könyvtárban 

Magyar irodalom 

Témakörök, tartalmak Óraszám Fejlesztendő képességek 

Népdalok és mesék 

4 

- memóriafejlesztés 

- néma és hangos olvasás fejlesztése 

- vélemény megfogalmazásának képessége 

Petőfi Sándor: János vitéz 

4 

- a nyelvi eszközök és a jelentés 

összefüggéseinek felismerése 

- az irányított szövegelemzés képességének 

fejlesztése 

- memóriafejlesztés 

Természet, táj, szülőföld, 

család, szülők, gyermek 4 

- szövegszintű és szövegelemző eljárások 

irányított és önálló alkalmazásának képessége 

- a tanulás képességének fejlesztése 

Élethelyzetek, emberi 

kapcsolatok elbeszélő 

művekben 

4 

- az ítélőképesség és a véleményalkotás 

képességének fejlesztése 

  

6. évfolyamon heti 1 óra, évi 37 óra 

Magyar nyelv 

Témakörök, tartalmak Óraszám Fejlesztendő képességek 

Páros és kisközösségi 

kommunikáció 
4 

- a nyelvi és a nem nyelvi kifejezőeszközök 

alkalmazásának képessége a kommunikáció 

során 

- a kommunikációs helyzetnek megfelelő 



108  

kifejezési mód 

Szóbeli és írásbeli 

szövegműfajok ismérvei 3 

- szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség 

- az írásmód tempójának és rendezettségének, a 

helyesírás biztonságának a továbbfejlesztése 

A szavak jelentése és 

szerkezete, szófajtani 

besorolás 

10 

- a tanult nyelvtani, nyelvhelyességi és 

helyesírási ismeretek tudatos alkalmazásának 

képessége (önkontroll, szövegjavítás) 

Könyv- és 

könyvtárhasználat 
3 

- önálló vizsgálódás képességének fejlesztése a 

könyvtárban 

Magyar irodalom 

Témakörök, tartalmak Óraszám Fejlesztendő képességek 

Monda, rege, ballada 
4 

- néma és hangos olvasás fejlesztése 

- memóriafejlesztés 

Arany János: Toldi 

6 

- a szövegértés fejlesztése 

- a szövegelemzési és átalakítási képesség 

fejlesztése 

- improvizációs képesség fejlesztése 

Hősök a történetmondás 

műfajában 4 

- az önálló véleménynyilvánítás fejlesztése  

- az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és 

történeti érzék fejlesztése 

Képek és formák a 

költészetben 
3 

- az önkifejezés képességének fejlesztése 

- a kreativitás fejlesztése 

 

Az élő idegen nyelv legfontosabb fejlesztési területe a kommunikatív nyelvi kompetencia, 

azaz a használható nyelvtudás kialakításával. 

5. évfolyamon heti 1 óra, évi 37 óra 

Angol nyelv 

Beszédkészség fejlesztése, kommunikáció 22 óra 

Olvasásértés fejlesztése 5 óra 

Íráskészség fejlesztése 10 óra 

Német nyelv 

Beszédkészség fejlesztése, kommunikáció 15 óra 

Hallott ill. olvasott szöveg megértése 10 óra 
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Íráskészség fejlesztése 5 óra 

Olvasáskészség fejlesztése 7 óra 

6. évfolyamon heti 1 óra, évi 37 óra 

Angol nyelv Győri Kapui Iskola 

Beszédkészség fejlesztése, kommunikáció 22 óra 

Olvasásértés fejlesztése 5 óra 

Íráskészség fejlesztése 10 óra 

5.évfolyamon heti 1 óra, évi 37 óra 

Matematika 

Témakörök, tartalmak Óraszám Fejlesztendő képességek 

Számtan, algebra 

Természetes számok 

7 

- számolási rutin fejlesztése (szóbeli, írásbeli) 

- szövegértelmező képesség fejlesztése 

(szöveges feladatok) 

- matematikai fogalomalkotás képességének 

fejlesztése 

- a valóság és a matematika elemei 

kapcsolatának felismertetése grafikonok 

készítésekor 

- logikus, algoritmikus gondolkodás fejlesztése 

az arányossági következtetéseknél 

- önellenőrzés képessége egy lépéssel 

megoldható egyenletek esetében 

- az időérzék fejlesztése az idő mérésekor, 

mértékegységeinek megismerésekor 

Egész számok 

5 

- számolási képesség fejlesztése nagysági 

viszonyok érzékelése egész számok  

összeadása, kivonása esetében 

- a szám- és a műveletfogalom magasabb 

absztraktciós szintre fejlesztése 

- a valóság és a matematika elemei 

kapcsolatának felismerése (tengerszint feletti 
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magasság, hőmérséklet) 

Törtek 

6 

- kétféle értelmezés: matematikai 

fogalomalkotás képességének fejlesztése 

- törtek egyszerűsítése, bővítése – logikus 

gondolkodás fejlesztése 

- egyszerű szöveges feladatok: 

szövegértelmezési és szövegelemzési 

képesség fejlesztése 

- egyenletek, egyenlőtlenségek esetében 

önellenőrzés képességnek fejlesztése 

- műveletek: számolási rutin fejlesztése 

Tizedes törtek 
6 

- nem új anyag, a képességek fejlesztése az 

előzőek szerint történik. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

  

4 

- megfigyelő, összehasonlító képesség 

fejlesztése 

- problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

- számolási rutin alakítása 

- többféle megoldás keresése 

Geometria, mérés 

Kerület, terület, felszín, 

térfogat 

6 

- megfigyelőképesség fejlesztése 

- térszemlélet fejlesztése 

- mérésekhez kapcsolódó szám- és 

műveletfogalom mélyítése 

- eszközök használata (körző, vonalzó) 

- kézügyesség fejlesztése a szerkesztésekben 

- törekvés esztétikus munkavégzésre 

- problémamegoldó képi gondolkodás 

fejlesztése a szerkesztésekben 

Szögek mérése 
1 

- mérésekhez kapcsolódó műveletfogalom 

képességének fejlesztése 

Adott tulajdonságú 

ponthalmazok 
1 

- halmaz- és függvényszemlélet alkalamazása 

geometriai problémák megoldásában 
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Valószínűség, statisztika 

  

1 

- megfigyelő, elemző képesség fejlesztése 

- matematika gyakorlati alkalmazhatóságának 

felismerése 

 

6. évfolyamon heti 1 óra, évi 37 óra 

Matematika 

Témakörök, tartalmak Óraszám Fejlesztendő képességek 

Számtan, algebra 

Racionális számok 

7 

- számolási rutin képességének fejlesztése 

(szóbeli, írásbeli) 

- szövegelemző, szövegértelmező képesség 

fejlesztése a szöveges feladatok megoldásakor 

- arányossági következtetések gyakorlása 

közben logikus gondolkodás képességének 

fejlesztése 

Százalékszámítás 

7 

- elvonatkoztatás, általánosítás képességének 

fejlesztése 

- problémamegoldó képesség fejlesztése 

- szövegértő olvasás képességének fejlesztése 

szöveges feladatoknál 

- felismert összefüggések írásbeli kifejezésének 

képességfejlesztése 

- tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés 

képességének fejlesztése 

Természetes számok világa 

10 

- oszthatósági szabályok esetében 

elvonatkoztatás, általánosítás képességének 

fejlesztése 

- tapasztalatgyűjtés (indukció) és azokból 

következtetések levonása, logikus 

gondolkodás képességének fejlesztése 

- vegyes oszthatósági szabályok felállításában 
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kreativitás képességének fejlesztése 

- felismert összefüggések szóbeli 

megfogalmazása – szövegalkotó  

Egyenletek, 

egyenlőtlenségek 
3 

- ellenőrzés, önellenőrzés képességének 

fejlesztése 

- szövegfelismerő, szövegértő olvasás 

képességének fejlesztése 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

  

3 

- logikus, algoritmikus gondolkodás fejlesztése 

az arányossági következtetéseknél 

- megfigyelő, összehasonlító képesség 

fejlesztése 

Geometria, mérés 

Geometriai alakzatok 

vizsgálata 
3 

- geometriai látásmód, térszemlélet fejlesztése 

- megfigyelőképesség fejlesztése 

- mérésekhez kötődő műveletfogalom 

képességének fejlesztése 

Tengelyes tükrözés 

3 

- kézügyesség fejlesztése a szerkesztésekben 

- eszközök biztos használatának elsajátítása 

- becslés (tükörkép helye) képességének 

fejlesztése 

Valószínűség, statisztika 

  

1 

- megfigyelő-, elemzőképesség fejlesztése 

- számolási készség fejlesztése 

- tervszerűség képességének fejlesztése 

- a matematika gyakorlati alkalmazására való 

törekvés képességének fejlesztése 

 

 

Ének-zene 

I. A megismerő- és befogadóképességek fejlesztése. 

1. Zenehallgatás  

A zenehallgatás értelmi és érzelmi erőket mozgósít, és hozzájárul a személyiség belső 
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harmóniájához. A fejlesztés során kialakuló értékrend lehetővé teszi a művészi értékek 

elismerését, a kritikai gondolkodást és az ízlés formálódását. A zenehallgatásban fontos az 

összefüggések megragadása, a morális, erkölcsi tartalmak felismerése, a zenei élmény átélése.  

2. Zenei hallás és kottaismeret  

A zenei hallásfejlesztés célja, hogy aktivizálja az emlékezetet, a zenei képzeletet és a 

gondolati tevékenységeket. A zenei hallásképzés eredményeként eljuthatunk az önálló zenei 

gondolkodás kifejlődéséig, amely magában rejti az összehasonlítás, a viszonyítás lehetőségét, 

a sorszerkezet és a rövid zenei formák felismerését, az absztrakciót, az analizálást, a 

szintetizálást és a fogalomalkotást. A hangzó zene és a kottakép megfeleltetésének kétirányú 

kapcsolata a zenei műveleti képességek alapja. Ezt a kapcsolatot a zenei olvasás-írás elemi 

ismerete, a belső hallás fejlesztése teremti meg. A zenei élményből kiinduló elvonatkoztatás a 

ritmikai és a dallamelemek megismerését, felismerését és csoportos megszólaltatását 

szolgálja.  

II. Zenei alkotóképesség 

1. Interpretáció  

A zenének sokféle funkciója létezik, ezek között a megismerő, a szórakoztató, a gyógyító, a 

preventív szerep éppúgy megtalálható, mint a szocializáló. Ezért az éneklési készség 

fejlesztésekor nemcsak az életkornak megfelelő éneklés technikai képzésére, az éneklési 

kultúra kialakítására, az élményekből fakadó aktív zenélési kedv felkeltésére, 

továbbfejlesztésére kell hangsúlyt fektetni, hanem az értelmi, érzelmi kifejezés gazdagságára, 

az éneklés vagy éppen a tánc, a hangszerjáték személyiségépítő, teljes embert nevelő, 

közösségépítő, katartikus élményt magában rejtő funkciójára is, valamint az éneklés 

egészségfejlesztő funkciójára is.  

2. Improvizáció  

A zenei alkotás, az improvizáció feltételezi a személyiség nyitottságát, fejleszti a zenei 

fantáziát. Alapját a már megismert ritmikai, dallam-, tempó-, dinamikai és formai elemek 

képezik. A kreatív játékok a zene belső lényegének megértésén túl segítenek az oldott, 

örömteli muzsikálásban.  

 

 

 

Informatika 

A 2011/2012 tanévtől heti 1 órában, évi 37 órában az 5.-6. évfolyamon a Győri Kapui 
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Iskolában. 

 Fimon motorikus mozgás fejlesztése az egér és a billentyűzet használatakor  

 Algoritmikus gondolkodás fejlesztése  

 Önművelés képességének fejlesztése – iskolai könyvtár, mint információs központ  

 Kommunikációs készségek fejlesztése szóbeli, írásbeli, rajzos utasítások adásával  

 Egyre önállóbb problémamegoldó gondolkodás fejlesztése  

 Együttműködési képesség fejlesztése  

 Kritika, önkritika gyakorlása saját és más munkájának értékelésekor  

 Gyakorlati számítások önálló végzése  

 Rohamosan fejlődő terület révén az informatikai alkalmazói ismeretek 

karbantartásának, ezzel az élethosszig tartó tanulás szükségességének felismertetése  

 Digitális taneszközök használata  

 

Testnevelés 

A testnevelés legfontosabb fejlesztési területe a mozgáskultúra kialakításán túl a szervezet 

edzettségi szintjének emelése. 

 

5 – 6.. évfolyamon heti 1 óra, évi 37 óra 

Az egészséges testi fejlődés segítése. 

A tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében. Alkati adottságaiknak 

megfelelően károsodástól mentesen következzenek be a prepubertás és pubertás kori 

fejlődés változásai. Ezért 

 rendszeresen végzett mozgástevékenység, hogy megfelelően fejlődjön keringési, 

légzési és mozgató rendszerük.  

 testtartási rendellenességek kialakulásának megelőzéseként a gerincoszlopot 

károsító helyzeteket, mozgások kerülése. 

 mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban betöltött 

szerepének ismerete és alkalmazása 

A mozgáskultúra fejlesztése 

Teljesítményképes tudás szintjén birtokolják az atlétikában tanult technikákat. Ezért: 

 sajátítsanak el egyszerűbb torna jellegű elemkapcsolatok elsajátítása,  

 motorikus képességek fejlesztéseként labdás ügyességi játékok, 

 erő-, gyorsasági erő-, állóképesség fejlesztő gyakorlatok, 
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 izomérzékelés, ritmuskészség, reakció-, térbeli tájékozódási képesség fejlesztése, 

 egyensúlygyakorlatok, hogy labilis egyensúlyi helyzetben is biztonságosan 

uralják testüket. 

A mozgásigény fenntartása 

Igényeljék a testnevelési és sportfoglalkozásokat. Jellemezze a tanulókat motorikus 

cselekvési biztonság, életvitelüket a rendszeres fizikai aktivitás. 
 

42. A fizikai állapot felmérése (ősszel és tavasszal) 
A felmérő gyakorlatok végrehajtása 

1. Teszt: Helyből távolugrás (m) 

A vizsgált tényező:Az alsó végtag dinamikus erejének mérése 

A teszt leírása: 

Kiinduló helyzet: A vizsgált személy az elugró vonal mögött oldalterpeszbe áll, úgy hogy a 

cipő orrával a vonalat nem érinti. 

Feladat: Térdhajlítás, - majd – páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre. A talajfogás páros 

lábbal történik.  

Értékelés: Az ugróvonalra merőlegesen, az utolsó nyom és az elugró vonal közötti 

legrövidebb távolságot mérjük.  

 

2. Teszt:Fekvőtámaszban karhajlítás és - nyújtás folyamatosan, kifáradásig  (db) 

A vizsgált tényező: A vállövi és a karizmok erő- állóképességének mérése 

A teszt leírása:  

Kiinduló helyzet: Mellső fekvőtámaszban a tenyerek vállszélességben vannak egymástól – a 

kéztámasz előre néző ujjakkal történik, a törzs egyenes, a fej a törzs meghosszabbításában 

van, a térd nyújtott, a láb zárt, a kar az alátámasztási felületre merőleges. 

Feladat: A vizsgált személy mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást – és nyújtást végez. A 

törzs feszes, egyenes tartását a karnyújtás és karhajlítás ideje alatt is meg kell követelni. A 
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karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe nem kerül.  

Értékelés: A megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések 

száma. A gyakorlat egyenletes, nem gyors tempóban végzendő.  

3.Teszt:Fekvésből törzsemelés és leengedés folyamatosan, kifáradásig (db)  

 Maximális időtartam:4 perc. 

A vizsgált tényező:A hátizmok, erő- állóképességének mérése.  

A teszt leírása:  

Kiinduló helyzet: A vizsgált személy torna- vagy egyéb, nem puha szőnyegen, a hasán 

fekszik, úgy, hogy a homlokával és behajlított karjaival megérinti a talajt, mindkét tenyere a 

tarkón van.  

Feladat:  

1. ütem: törzs- és tarkóra tett karemelés (hajlított karral), 

2. ütem: karleengedéssel könyök érintés az áll alatt  

3. ütem: könyökben hajlított karok visszaemelése  oldalsó középtartásig 

4. ütem: törzs- és karok leengedésével kiinduló helyzet 

Hason fekvés után újabb törzsemelés következik. A gyakorlat végrehajtása egyenletes, nem 

gyors tempóban történik.  

Értékelés: A megadott időhatáron belül, szünet nélküli, szabályosan végrehajtott ismétlések 

száma.  

 

4. Teszt: Hanyatt fekvésből felülés és visszaereszkedés, folyamatosan, kifáradásig (db). 

 Maximális időtartam:4 perc. 

A vizsgált tényező:A hasizmok erő- állóképességének mérése 

A teszt leírása: 
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Kiinduló helyzet:A vizsgált személy torna, vagy egyéb nem puha szőnyegen a hátán fekszik 

és mindkét térdét 90 fokos szögben behajlítja, a lábfejeket a talajra teszi. A vizsgált személy 

mindkét könyöke előre néz, kezeinek ujjai a fülkagyló mögött támaszkodnak.  

Feladat: A vizsgált személy üljön fel úgy, hogy a combokat azonos oldali könyökeivel érintse 

meg. Ezután feküdjön vissza. A fentiek szerint végrehajtott módon újabb felülés és hanyatt 

fekvés következik folyamatosan.  

Értékelés: A megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések 

száma.  A gyakorlat végrehajtása egyenletes, nem gyors tempóban történik.  

 

A felsorolt teszteken kívül felső tagozaton még a következő teszteket végezzük: 

5. teszt: Lökés egy kézzel dobóterpeszből, az ügyesebb kézzel, tömött labdával (méter). 

              (12 éves korig 2 kg-os, 12 éves kor felett 3 kg-os tömött labdával)  

A vizsgált tényező: A kar - , a törzs-, a lábizmok együttes dinamikus erejének mérése. 

A teszt leírása:  

Kiinduló helyzet: A vizsgált személy a dobóvonal mögött kényelmes (kb. 20-40 cm) haránt 

terpeszben  (a dobó karjával ellentétes oldalú haránt terpeszbe) áll úgy, hogy a lábával nem 

érinti a vonalat, a testsúlya főleg a (térdben hajlított) hátul lévő lábán van, a tekintete a dobás 

irányába néz, a tömött labdát (csuklóval hátrahajlított dobókezében)  a dobókar válla előtti 

kezében tartja. 

Feladat: A hátul lévő láb nyújtásával (dobás irányba fordításával, forgató-toló munkával), a 

törzs dobásirányba fordításával a dobókar kinyújtásával labda kilökés előre, a lehető 

legnagyobb távolságra. Kilökés alatt a dobónak a dobóvonal mögött kell maradni, a kilökés 

előtt a dobó az elöl lévő lábát nem emelheti el a talajtól.  

Értékelés: A dobóvonal közepe és a tömött labda becsapódása  - dobóhelyhez legközelebbi 

része- közötti távolságot mérjük.  

 

6. Teszt:Tömött labdavetés (dobás) két kézzel, a fej fölött hátra (m)  
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   (12 éves korig, 2, a felett 3 kg-os tömött labdával) 

A vizsgált tényező: A váll- és a törzsizmok dinamikus erejének mérése. (m) 

A teszt leírása:  

Kiinduló helyzet: A vizsgált személy a dobás irányához képest háttal, oldalirányba áll fel, a 

dobóvonal mögé úgy, hogy a lábával nem érinti a vonalat, a tömött labdát (két kézzel alulról 

fogva) a melle előtt könyökben hajlítva tartja. 

Feladat: A dobó, előrehajlítás – boka-térd- és csípő hajlítás – közben, karnyújtással a labdát a 

két térde közé lendíti, majd a lábak nyújtásával és a törzs felemelésével lendületet szerez 

néhány ismétlés után a lábak nyújtásával felemeli a törzsét, majd vető mozgással eldobja a 

labdát feje fölött hátrafelé. Kilökés alatt a dobónak a dobóvonal mögött kell maradni. Kilökés 

előtt és közben a dobóvonalat nem szabad megérinteni. 

Értékelés: A dobóvonal közepe és a tömött labda becsapódása – dobóhelyhez legközelebbi 

része- közötti távolságot mérjük. 

7. teszt: Cooper-teszt 

A vizsgált tényező: Állóképesség mérése 

A teszt leírása:  

Kiinduló helyzet: a vizsgált személy a rajtvonal mögött állórajt helyzetében helyezkedik el. 
 

Feladat: 12 perc kitartó futás 

 
Értékelés: A 12 perc alatt megtett táv méterben kifejezve. 

 

43. CIGÁNY KISEBBSÉGI OKTATÁS 

Cigány kisebbségi oktatás 

Programunk a 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet – „a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai  

 

nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve" – 
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alapján készült. 

A cigány kisebbségi oktatással elősegítjük a cigány tanulók iskolai sikerességét, illetve 

esetleges hátrányaik mérséklését, a cigányság helyzetéről, jogairól, szervezeteiről és 

intézményeiről szóló ismeretek elsajátítását, a pedagógia eszközeivel segítjük- asszimilációs 

elvárások nélkül - a cigányság integrációját. 

Intézményünkben a cigány kisebbségi oktatás biztosítja a cigány tanulók számára a 

cigányság kulturális értékeinek megismerését, a cigányság történelméről, irodalmáról, 

képzőművészetéről, zenei és tánckultúrájáról, valamint hagyományairól szóló ismeretek 

oktatását. 

A cigány kisebbségi oktatás a kötelező cigány népismeret műveltségi terület oktatása és az 

iskolai sikerességet elősegítő készségfejlesztés mellett – a tanulók tudásszintjét, készségeit, 

etnokulturális hátterét és az iskola lehetőségeit figyelembe véve – az alábbi három területet 

tartalmazza: 

a) a tantárgyi fejlesztést; 

b) a kisebbségi önismeret fejlesztését; 

c) az egyéni tehetséggondozást. 

 

Mivel intézményünkben nem folyik cigány nyelv oktatása, tanórán kívüli i foglalkozás 

keretében foglalkozunk a cigány népismert anyagának feldolgozásával.. A .tantárgyi 

fejlesztés, felzárkóztatás egyéni foglalkozások, fejlesztő foglalkozások, korrepetálások 

keretében folyik. 
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Célunk: 

 Az iskolába beiratkozó cigány származású tanulók beilleszkedését megkönnyítsük. A 

napközis foglalkozásokon való részvételüket támogassuk. 

 A nemzeti – etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás magyar nyelven folyik, ahol 

a roma kisebbségre vonatkozó történelmi, földrajzi, kulturális és népismereti 

tananyagot dolgozunk fel. 

 Az etnikai tanulók nevelése, oktatása integrált közegben folyik. 

 Az etnikai oktatást a törvény által meghatározott módon szülői igény esetén végezzük, 

ha egy évfolyamon 8 szülő kéri az etnikai oktatásban való részvételt.. 

 Az etnikai oktatás a 32/1997. ( XI.5. ) MKM rendelet szerint három területet foglal 

magába: 

Tantárgyi fejlesztést, amelyet a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását taglaló fejezet 

tartalmaz. 

A felzárkóztatás egyénre szabottan A szocializációs – kommunikációs fejlesztést a pedagógiai 

program közösségfejlesztéssel foglalkozó része tartalmazza. 

Cigány kisebbségi oktatás óraszámai a Győri Kapui Tagiskolában 

 

A cigány népismeret órákat a tanórán kívüli foglalkozások keretében tartjuk. Ezért az órákon 

való részvétel feltételei megegyezik a tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel 

feltételeivel (lásd. 3.4 pont / Tanórán kívüli foglalkozások). A szülők írásban nyilatkoznak 

arról, hogy kérik-e gyermekeik számára az oktatáson való részvételt. 

 

Évfolyam Óra 

1. évfolyam 1 óra 

2. évfolyam 1 óra 

3. évfolyam 1 óra 

4. évfolyam 1 óra 

5. évfolyam 1 óra 

6. évfolyam 1 óra 

7. évfolyam 1 óra 

Heti óraszámok 

8. évfolyam 1 óra 

Összesen: 8 óra 
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A fejlesztő, felzárkóztató órák száma: 

 

1-4. évfolyam 15 óra 

5-8. évfolyam 18 óra 

Napközi 1 óra 

Összesen 34 óra 

 

Az órákat az önkormányzati órákból (103) biztosítjuk. 
 
 
 

 

Cigány népismeret 
(Minden oktatási forma számára) 

 
Részletes követelmények a 4. évfolyam végén 
(A példákat dőlt betűvel szedtük) 

A: Tananyag 

K: Fejlesztési követelmények 

T: Minimális teljesítmény 

 

A: Cigány és cigány tárgyú alkotások: 

Kiszámolók, nyelvtörők, versek, szólások, mesék, történetek, regény- és novellarészletek, 

elbeszélések 

K: Az olvasott művek, ismeretterjesztő szövegek globális felfogása, elemzése. 

Összehasonlításuk más irodalmi művekkel formai tartalmi szempontok szerint. Dramatizáció 

cigány vagy „cigányos” népviseletbe öltöztetett bábok és cigány környezetre emlékeztető 

illusztráció segítségével. 

T: Tudjon, szöveghű módon felidézni 3 népköltést, 3 verset, tudjon elmondani saját szavaival 

2 mesét. 

A: Mesemondási szokások általában és a helyi cigány közösségben. 

K: Tájékozódjanak a hagyományos cigány mesemondási szokásokban, jelenítsék meg azokat 

különböző kulturális rendezvényeken is. 

T: Tudjon megnevezni egy ismert cigány mesemondót. 
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A: Mesetípusok: 

Ördög, állat, tréfás, tündér, eredetmesék stb. 

K: Az azonos típusú cigány és nem cigány mesék összehasonlítása, eltérések megfigyelése 

T: Tudja megnevezni az olvasott mese típusát. 

A: Hagyományos cigány mesterségek: 

Vályogvetés, fa- és fémmegmunkálás, harangöntés, kosárfonás, zenélés, cserekereskedelem, 

házalás stb. 

K: Ismerkedjenek meg az alapvető hagyományos mesterségekkel, azok eszközeivel és 

termékeivel. 

Néhány termék (kosárfonás, faedények, edények foldozása stb.) előállításának módjáról 

szerezzenek tapasztalatot a valóságban is. 

T: Tudja felsorolni mely tevékenységek, tartoznak a hagyományos mesterségek körébe. 

A: Mondák, legendák nevezetes eseményekről, híres emberekről 

K: Vonjanak le tanulságokat nevezetes eseményekről, tettekből. 

(Pl.: híres magyarországi cigány emberek érték- és kultúrateremtésben betöltött szerepének 

felismerése.) 

A szülők, a nagyszülők bevonásával keressenek olyan embereket, akikre a helyi közösség 

büszkén emlékszik vissza. 

T: Három monda vagy legenda saját szavakkal történő elmondása. 

A: A vándorlás tárgyi emlékei 

K: Ismerkedjenek meg vándorló cigányság tárgyi környezetével (pl.: a szekér, a sátor 

berendezési tárgyaival, a mindennapi élethez használt eszközökkel, a vajda ereklyéivel.) 

T: Tudjon felsorolni néhány a vándorláshoz használt tárgyat. 

A: Élet a vándorlás alatt 

K: Hasonlítsák össze a vándorló cigányság életét más vándorló népek életével. 

Filmek, képek, írásos emlékek segítségével tervezzék meg egy-egyén, egy közösség egy 

napját. 

Múzeumlátogatáson kiemelten ismerkedjenek meg azokkal a tárgyakkal, melyeket a vándorló 

cigányok is használtak. 

Ismerkedjenek meg a vándorlás alatt fogyasztott ételekkel, előállításuk módjával, a helyi 
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közösség ételeiből válasszák ki azokat, amelyek a múltra emlékeztetnek. 

A: A vándor közösségek tagjainak szerepe, feladata 

K: Szerezzenek ismereteket a közösségek asszony és férfi tagjainak, illetve a közösséget 

vezető, védelmező tagok szerepéről. 

T: tudja szavaival elmondani milyen szerepe, feladata volt a vándor közösségekben a nőknek, 

a férfiaknak és a vezetőknek. 

 

A: Kapcsolattartás, kapcsolatteremtés a kumpániák és tagjaik között: „ vándorjelek „ 

gyülekezések 

K: Ismerkedjenek meg a „ vándorjelek „ szerepével, mikor, miért, hogyan üzentek egymásnak 

vándor közösségek, az egyes jeleknek mi volt a jelentésük. Továbbá szerezzenek arról is 

tapasztalatot, hogyan, mely oka miatt gyűltek össze az egymástól különböző kumpániák és 

vezetőik. 

T: Néhány vándorjel ismerete, alkalmazása. 

A: A cigányság emblematikus jelképei, cigány himnusz ismerete, tisztelete. 

K: Keressenek magyarázatot, mit szimbolizálnak az emblematikus jelképek. 

Fogalmazzák meg mit jelent számukra a himnusz. Gyűjtsenek ismereteket más népekről, 

akiknek a cigánysághoz hasonlóan a XX. században született himnuszuk. 

T: A cigány zászló, himnusz ismerete, tisztelete. 

A: Család, nemzetség 

K: Figyeljék meg kik, milyen szempontok alapján tartoznak egy csalásba, nemzetségbe. 

A: Közösségi szabályok, normák 

K: Keressenek olyan normákat, értékeket, melyeket egyaránt be kell tartani, a melyek 

egyaránt értéknek tekintendők mind a cigány, mind pedig a nem cigány közösségekben. 

T: Közösségi szabályok normák ismerete, betartása. 

A: A cigány közösségeket szabályozó intézmény: a Romani Kris 

K: Ismerkedjenek meg a Romani Kris főbb jellemzőivel, kik milyen érdemek alapján lehettek 

tagjai, mikor és hogyan, milyen érvényű döntéseket hoztak a törvénykezéskor. 
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T: A Patyív és a Romani Kris jelentésének ismerete. 

A: A Patyív a cigány közösségek normáinak, értékeinek rendszere 

K: Ismerkedjenek meg a cigány tisztesség (patyív) legfontosabb értékeivel, normáival. 

Az emberi élet fordulóinak ünnepeihez kapcsolódó helyi szokások 

A: Keresztelő: 

 Az újszülöttel kapcsolatos hiedelmek 

 Altatók, mondák 

K: Helyi szokások megismerése, összehasonlítása más közösségek szokásaival, 

hagyományaival. 

T: Tudjon saját szavaival beszámolni az emberi élethez kapcsolódó ünnepek alapvető 

ismérveiről. 

A: Kéretés, lakodalom: 

 A kéretés hagyományos formái, rituális szövegei 

 Lakodalmi előkészültek, lakodalomszokásai, menete, rituális szövegek 

K: A megismert olvasmányok dramatizálása. 

T: Tudjon egy altatót és egy mondókát elmondani 

A: A halottakról való megemlékezés 

K: Gyűjtsenek ismereteket a cigányság virrasztási, temetkezési, megemlékezési szokásairól 

általában és helyi közösségben. 

Az év jeles napjaihoz kötődő ünnepek 

A: Újév: 

 Újévi köszöntők 

 Hagyományok az újév napján 

Karácsony: 

 Karácsonyi köszöntők 

Húsvét: 

 A nagyhéti ünnepkör szokásai, húsvétvasárnap, köszöntők, tojásjátékok, 

ügyességpróbák 

 Húsvéthétfő, locsolkodás, locsolóversek, ajándékok 
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K: Ünnepi szokások megfigyelése, versek, mondókák, köszöntők memorizálása (pl.: Choli 

Daróczi József, Karsai Ervin versei). 

T: Tudjon saját szavaival beszámolni az év jeles napjaihoz kötődő ünnepek helyi és általános 

szokásairól) 

Tudjon elmondani legalább egy ünnephez fűződő verset, köszöntőt. 

A: Hagyományos gyermekjátékok, játékkészítés 

K: A szülők, a nagyszülők bevonásával készítsenek játékokat, gyűjtsenek mondókákat, 

kiszámolókat stb. 

T: Egy hagyományos játék elkészítése. 

A: Magyar és nemzetközi cigány gyermekdalok 

K: Néhány dal memorizálása cigány nyelven is. 

T: Legalább három dal ismerete. 

A: A helyi közösség: 

 Legjellemzőbb dalai, zenei éneklés- és táncszokásai, 

 Jellemző hangszerhasználat, hangszerpótló eszközök 

K: A helyi közösség zenei szokásainak repertoárjának szerepének megfigyelése, 

hangoztatásuk. 

A kanna, a kanál, pityengetés, szájbőgő hangszerpótló szerepének megfigyelése, 

hangoztatásuk. 

A: Zenei ismeretek 

Az aszimmetrikus ritmusok 

K: Az aszimmetrikus ritmusok, az esztam felismerésének, hangoztatásának gyakorlása. 

T: Az esztam felismerése. 

A: Viseletelemzés 

K: Dramatizáláshoz, népviseletbe öltöztetett bábok készítése, cigányos környezet ábrázolása. 

A: Cigány tárgyú képzőművészeti alkotások 

K: Péli Tamás, Szentandrássy István műveinek, művészeti eszközeik megfigyelése, elemzése. 

T: Legalább három mű felismerése (alkotó, téma). 

Követelmények a 6. osztály végén 

 

(A példákat dőlt betűvel szedtük) 
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A: Tananyag 

K: Fejlesztési követelmények 

T: Minimális teljesítmény 

A: Elbeszélő irodalmi alkotások, balladák, anekdoták 

K: A balladák műfaja 

 szerkezet, témája, 

 tragikus és rendhagyó végződésűek, 

 dalban s más művészetben való megjelenítésük. 

T: Legalább egy ballada szöveghű felidézése 

K: Az anekdotákban szereplő személyek valóságos életútja 

Véleményformálás az egyes eseményekről, személyekről 

A történetek összevetése a valósággal, a túlzások megfigyelése. 

T: 3 anekdota, saját szavakkal történő bemutatása, önálló véleményalkotás 

A: Szájhagyomány és írásbeliség 

K: Figyeljék meg különböző népköltészeti alkotások átörökítésének módjait, alkossanak 

véleményt a cigány írásbeliség hiányának szerepéről. 

A: A hazai cigány elbeszélő irodalom 

K: Az elbeszéléseken keresztül megismerhető élethelyzetek és a mai életforma összefüggései, 

tanári segítséggel való felismerésük 

A sorsrontás és a sorsjavítás stratégiáinak megfigyelése az irodalomban és a valóságban. 

T: Legalább három jeles alkotó egy-egy művének ismerete. 

A: Cigány ábrázolások a magyar irodalomban: 

 Hagyományos mesterségek 

 konfliktusok, megjelenítésük, a vándorlás motívumai az etnocentrikus és a realista 

irodalomban 

K: A romantikus és a realista alkotók cigány ábrázolásainak összehasonlítása. Önálló 

véleményalkotás a tanult művek szereplőiről, cselekményeiről. 

T: Egy cigány tárgyú alkotás ismerete. 

A: Cigányság Európában és a világban 

Kiemelkedő kulturális értékek. 

K: gyűjtsenek híreket, újságokból, rádióból, televízióból a cigányság hazai és külföldi 

tevékenységéről. 

Ismerkedjenek meg a cigányság kulturális életében, társadalmi felemelkedésében 
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meghatározó tevékenységű személyiségek életével, munkásságával. 

T: Tudjon felsorolni néhány jellemzőt a világban élő cigányság kultúrájával kapcsolatban. 

Ismertesse legalább három meghatározó személyiség életét, munkásságát. 

A: Életmód különböző korokban és országokban 

K: Figyeljék meg a cigányság életmódjának alakulását különböző korokban és országokban, 

a vándorlástól napjainkig.  

Keressenek összefüggéseket a foglalkozás és az életmód között. 

T: Legyen képes saját szavaival ismertetni a cigányok megélhetési forrásai és a vándorlás 

közötti összefüggéseket. 

A: Foglalkozási, megélhetési lehetőségek. 

K: Vizsgálják meg, mely társadalmi, gazdasági mozgatók, intézményi korlátozások okozták a 

kumpániák, egyes foglalkozási ágakhoz tartozó egyének állandó vándorlását, mozgását. 

Keressenek magyarázatot a céhek korlátozó tevékenységének okaira. 

T: Legalább egy a cigányokra vonatkozó céhes rendelet ismerete. 

A: Gazdasági rések 

K: Keressenek példákat olyan gazdasági résekre, amelyek betöltése a céhes iparnak nem volt 

érdeke, de a cigányság számára fontos megélhetési forrás volt. 

T: Tudjon néhány foglalkozást felsorolni, melyeket a céhek engedélyeztek a cigányok 

számára is. 

Tudjon felsorolni néhány tevékenységet, melyet a céhek nem engedélyeztek a cigányok 

számára. 

A: A kelderás, lovári, szinte cigányok főbb jellemzői. 

K: Életképek, írásos információk gyűjtése, csoportosításuk foglalkozási, nyelvi jellemzőik 

alapján. 

T: Tudja felsorolni a főbb cigány közösségek nyelvi, foglalkozási jellemzőit. 

A: Értékfelhalmozás, tulajdon. 

K: Figyeljék meg az értékfelhalmozás lehetőségeit régen és ma. 

Szerezzenek tapasztalatot arról milyen tulajdonformák voltak a vándor közösségekben, s 

hogyan változott a „tulajdon” értelmezése napjainkig. 

T: Az egyéni és közösségi tulajdon közötti különbség ismerete. 

A: Lehetséges rokonnépek (domák, bandzsarák) 

K: Gyűjtsenek képeket, tanulmányozzanak publicisztikai szövegeket a cigányság lehetséges 

rokonnépeiről. 

Fejtsenek ki önálló véleményt a rokonság bizonyítékairól. 
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T: Tudja felsorolni a cigányság lehetséges rokonnépeit. 

A: Éneklés, hangszerjáték. 

Helyi, magyarországi és nemzetközi cigány népdalok egy- és többszólamú éneklése 

K: Népdalok, műdalok, zenei szemelvények stílusos előadása. 

A többszólamú éneklési készség fejlesztése. 

T: Népdalok, műdalok, zenei szemelvények éneklése. 

A: Spontán zenélés 

K: Próbálkozás egyéni alkotókészség kialakítására. 

A: Cigány zenészek külföldön régen és most. Különböző együttesek repertoárja. 

A magyarországi cigány népzene 

K: A helyi cigány közösségek zenekultúrája: dalok gyűjtése, éneklési és táncszokások 

megfigyelése.  

A cigány népzene jellemzőinek számbavétele. 

T: Egy híres cigány zenész életének, munkásságának bemutatása. 

A lassú lírai dal és táncdal megkülönböztetése. 

A: Cigány népviselet 

K: Viseletelemzés: formák, színek, díszek jellegzetességei, közlő funkciója, a férfi és a női 

karakter tükröződése. 

A: A komponálás jellegzetes módjai a cigány képzőművészeti alkotásokban. 

K: A színkontrasztok, s más kifejező eszközök megfigyelése (pl.: Péli Tamás, Balázs János 

műveiben) 

T: A szinkontrasztok felismerése. 

Egy a cigány képzőművészet meghatározó alkotó munkásságának, életének és legalább  

művének ismerete (pl.: Péli Tamás munkássága, élete). 

A: Kézműves tárgyak: 

Anyag-forma-rendeltetés összefüggései. 

K: A cigány kézműves tárgyak jellegzetességeinek megfigyelése. 

Követelmények a 8. osztály végén 

 

(A példákat dőlt betűvel szedtük) 

A: Tananyag 

K: Fejlesztési követelmények 

T: Minimális teljesítmény 

A: A magyarországi cigány irodalom története 
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A líra és próza kialakulása, fejlődése 

K: Ismerkedjenek meg a hazai cigány irodalom jeles alkotóinak munkásságával, a cigány 

irodalom meghatározó műveivel. 

Fejtsenek ki önálló véleményt, hogyan járultak hozzá az egyes alkotók a cigányág kulturális 

felemelkedéséhez. 

T: Pl.: Lakatos Menyhért, Osztojkán Béla, Orsós Jakab művei közül egy kötelező 

olvasmányként történő feldolgozása. 

 

A: A XX.századi magyar irodalom cigányságképe 

A világirodalom híres cigányábrázolásai 

K: A valósághű cigányábrázolás téma- és eszközkészletének, formavilágának megismerése. 

A cigánysors azonos és eltérő elmeinek számbavétele a különböző országokban játszódó, 

különböző cselekményű írásokban. 

A: Az indiai származás 

K: Tanulmányozzák a cigányság ősi hitvilágára utaló indiai mondákat. 

T: Egy indiai monda ismerete. 

A: Nyelvi rétegek 

A líra kialakulása, fejlődése 

K: Az eltérő nyelvi rétegek felismerése az olvasott szövegben. 

A líra műfajainak egy-egy cigány költő versein keresztül történő megismerése. 

A küldetés- és identitástudat az érzelmi telítettség megjelenítésének felismerése az egyes 

versekben. 

T: Legalább három meghatározó vers szöveghű felidézése. 

A: A cigány irodalom élő műhelyei 

K: Irodalmi válogatás készítése a megjelent antológiák, folyóiratok, újságok felhasználásával. 

T: Legalább egy lap ismerete. 

A: A vándorlás kezdetei 

(Kr.u. I. évezred eleje –IV.század) 

K: Szerezzenek ismereteket arra vonatkozóan, hogy milyen okai lehettek az őshaza 

elhagyásának.  

Ismerje meg a vándorlás lehetséges útvonalait. 

T: Ismerje az őshaza elhagyásának feltehető okait, főbb eseményei. 

Mutassa meg térképen a vándorlás lehetséges útvonalait. 
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A: Első különválás: 

ben és phen cigányok 

K: Mutassa be, milyen hatással van a népvándorlás a népvándorlás a nyelvi és kulturális 

jellemzők kialakulására. 

Gyűjtsenek példákat, milyen nyelvi és kulturális jellemzőket vett fel a cigányság egy-egy 

országban, birodalomban való hosszabb tartózkodása alatt. 

A: Élet a vándorlás alatt 

K: Ismerkedjenek meg a vándorlás alatt folytatott tevékenységekkel. 

Mutassa be a vándoripar és a céhes ipar közötti különbségeket (eszközök, termékek, a munka 

értéke.) 

T: A vándor- és céhes ipar főbb jellemzői. 

A: Nyelvészeti szempontból való elkülönülés (örmény, európai, szír) 

K: Szerezzenek ismereteket, mely okok vezettek a cigányság három csoportra való 

szakadásához. Mutassák be a szétválást követő vándorlások útvonalait. 

Vizsgálják meg a szétválással kapcsolatos nyelvi és kulturális bizonyítékokat. 

T: Mutassa be a három csoport vándorlási útvonalát. 

Ismertesse nyelvi kulturális jellemzőit. 

A: Megjelenés a Bizánci Birodalom területén 

Az első feltételezhetően cigányokra utaló írásos említések (Dalimil krónikás, II. Ottokár cseh 

király levele, a görög területek említései) 

K: A cigányokra utaló források elemzése. 

T: Legalább egy cigányokra utaló írásos emlék ismertetése. 

A: A vándorló cigányság és a feudális állam 

K: Jellemezzék a gazdasági hierarchia és születési kiváltságokra épülő társadalom és vándorló 

közösségek közötti különbségeket. 

T: Ismertesse a cigányság azon társadalmi, kulturális jellemzőit, melyek a „feudumra” épülő 

társadalmak értékeivel, normáival nem voltak összeegyeztethetőek. 

A: A keresztény Európa és Kis-Egyiptom zarándokai 

K: Ismertessék mely indokkal, magyarázták a cigányok vándorlásuk okait. 

Ismerkedjenek meg a vándorlást segítő menlevelekkel. 

T: Ismertesse saját szavaival egy zarándok történetét. 

Ismertesse Zsigmond német-római császár menlevelének tartalmát. 

A: Európai őshaza a görög kultúra területén (Szümon Szimeonis írása, 1340 Kréta, Ciprus 
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1332, Korfu 1346) 

K: Elemezzék a görögországi tartózkodásra utaló forrásokat. 

T: Legalább egy görögországi tartózkodásra utaló forrás tartalmának ismertetése. 

A: A  török veszély 

K: A kor történelmi eseményeinek összefüggései alapján elemezzék az újabb vándorlások, 

helykeresés okait. 

Gyűjtsenek információkat arra vonatkozóan mely tudását, szolgáltatását hasznosíthatta a 

cigányság a törökkel folytatott harcokban. 

T: Ismertesse a török veszély milyen újabb sztereotípiákat alakított ki a cigánysággal 

szemben. 

A: A közép-európai élettér 

Kézműves- és emberhiány 

K: Vizsgálják meg mely gazdasági tényezők játszottak szerepet abban, hogy a cigányság 

Közép-Európában viszlagos megélhetésre, védelemre talált. 

Pl.: Szeben város falának építésében nyújtott segítségéért, fegyverkészítéséért, más 

fémmunkák végzéséért védelemben részesült. 

T: Mátyás király privilégium levelének ismerete. 

A: Erdélyi aranyásó cigányok és havasföldi rabszolgák 

K: Gyűjtsenek a korabeli Erdélyben élő cigányok életével kapcsolatos információkat, 

adatokat. 

Hasonlítsák össze a társadalom más csoportjainak életét a rabszolga jogállású cigányok 

életével. 

A: Közép-Kelet-Európa az átvonulás területe 

Menekülés a forrongó Balkánról 

1417. Strassburg, 1418 . Párizs, 1428. Krakkó, 1425. Hollandia, 1429. London, 1430. Róma, 

Bolonya, 1442. Orleans stb. 

K: Hasonlítsuk össze a cigányság nyugat-római fogadtatását a kelet-európai élettérrel. 

Vizsgálják meg milyen gazdasági, társadalmi tényezőkkel magyarázható a nyugat-európai 

elzárkózás a megtelepedés törvényi szigorral való tiltása. 

T: Ismertessen rendeletet a nyugat-európai fogatatással kapcsolatosan. 

A: A cigányság eredete, őstörténete 

Őshaza hipotézisek, elméletek 

(Pl. R. Pishel, A. Pott. Wlislocki, Vályi István) 
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Az észak-nyugat indiai őshaza bizonyítékai 

K: Ismerkedjenek meg a meghatározó őshaza hipotézisekkel, elméletekkel. 

Keressenek nyelvi, kulturális, antropológiai hasonlóságokat. 

T: Ismertessen egy meghatározó őshaza hipotézist, elméletet. 

A: Magyarországi cigány kutatások 

K: Könyvtárlátogatás során gyűjtsenek adatokat a cigánysággal kapcsolatos kutatásokról. Pl.: 

Whislocki Henrik, Erdős Kamil, Bari Károly kutatásai. 

T: Egy meghatározó, a cigányság életét, kultúráját kutató személyiség életének, 

munkásságának ismerete. 

A: 19-20. Századi ún. cigány zenei elemeket és/vagy tematikát felhasználó művek 

(Pl.: Liszt-rapszódiák, Kodály: Galántai táncok, Marosszéki táncok) 

K: Népdalok, műdalok, zenei szemelvények stílusos előadása. 

Többszólamú éneklési készség fejlesztése. 

T: Népdalok, műdalok, zenei szemelvények éneklése emlékezetből. 

A: Zenetörténet 18-19. Század 

Cigány zenészek elterjedése Magyarországon 

A cigány zene fogalmának kialakulása, változása 

Híres bandák és zenészek életútja, életműve 

A verbunkos kialakulása, stílusjegyei 

A cigány zene Európában  

K: Zenei formák és műfajok megfigyelése 

T: Népzenei stílusok és műfajok ismerete. 

A: Az indiai művészet és főbb korszakai 

K: Jellegzetes és kiemelkedő alkotások elemzése. 

T: Legalább 3 alkotása felismerése, megnevezése (szerző, mű címe). 

A: A magyarországi cigány képzőművészet történet 

K: A cigány képzőművészet sajátosságainak felismerése, megfogalmazása. 

A: A magyarországi cigányság hitélete: 

A Szűz Mária kultusz, a történelmi vallásokhoz való sajátosságai a Jehova tanúság, a szabad 

kereszténység és egyéb új vallási irányzatokhoz tartozás tömeges megjelenése a cigányság 

körében. 

K: Szervezzenek ismereteket a cigányság kereszténységgel való kapcsolódásának 

folyamatáról, vizsgálják meg annak okai miért csupán a XX. század utolsó felében vált 
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általánossá egyes cigány közösségek mindennapos kapcsolata az egyházzal. 

 

44. AZ ISKOLAI ÍRÁSOS BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁI, RENDJE, 
KORLÁTAI, AZ ÉRTÉKELÉSBEN BETÖLTÖTT SZEREPE, SÚLYA 

Az írásos beszámoltatások formái: 

- írásbeli felelet az egész osztályra / csoportra vonatkozóan, 

- írásbeli felelet egyénre vonatkozóan, 

- témazáró felmérések, dolgozatok, 

- fél évi, tanév végi felmérések. 

 Az írásos beszámoltatások rendje, korlátai 

Az előre bejelentett témazárót minden tanulónak kötelessége megírni. Ha a tanuló a témazáró 

írásának napján hiányzik, akkor a hiányzás megszűnését követő egy héten belül pótló 

dolgozatot köteles írni (a dolgozat követelményrendszere azonos az osztály / csoport által 

megírt dolgozattal).  

Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. Ha egy napon két témazáró 

felmérést írnak, akkor azon a napon több, az osztály egészét érintő írásbeli felelet nem 

történhet. A tanító, a szaktanár a témazáró felmérés (dolgozat) időpontját egy héttel korábban 

köteles meghatározni, s arról a tanulókat tájékoztatni kell. 

A tanév végi felmérés értékelése a szaktanár hatáskörébe tartozik, saját hatáskörben dönt 

arról, hogy a felmérés eredményét számításba veszi-e a tanév végi osztályzat 

megállapításánál, ennek megfelelően az érdemjeggyel vagy százalékszám megadásával 

történő minősítés között szabadon választ. 

Az otthoni (napközis) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

 

A házi feladatok – mind a szóbeli, mind az írásbeli – a tanítási órán feldolgozott ismeretek 

gyakorlását, elmélyítését szolgálják, ezért csak olyan jellegű feladatot adhat a pedagógus, 

mely ennek a kritériumnak megfelel. Nem adható olyan házi feladat, melynek előkészítése a 

tanítási órán nem történt meg. Szintén nem adható házi feladatként a tanítási órán fel nem 

dolgozott anyagrész otthoni, önálló feldolgozásra. A házi feladat érdemjeggyel történő 

minősítését egyáltalán nem tartjuk elfogadhatónak. A hiányzó házi feladat pótlólagos 
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elvégzését szükségesnek tartjuk, kizárjuk azonban a büntetés eszközeként ilyen esetben a 

szaktárgyi elégtelen osztályzat adását, viszont értékelési rendszerünk alapján a szaktanári 

figyelmeztetést javasoljuk. 

a.)A feladott kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat együttes mennyisége annyi legyen, 

hogy az első-negyedik évfolyamon a következő tanítási napra az összes tantárgyra vonatkozó 

felkészülési idő ne haladja meg a napközis tanulmányi foglalkozás időtartamát, az ötödik-

nyolcadik évfolyamon pedig az egyes tantárgyakból szóban és írásban elvégzendő feladatok 

együttes mennyisége ne haladja meg tantárgyanként a harminc percet. 

b.) Javasoljuk, hogy az első-negyedik évfolyamon testnevelés, ének, technika 

tantárgyakból sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot ne kapjanak a tanulók. Az ötödik-

nyolcadik évfolyamon sem javasoljuk a házi feladatot készségtantárgyakból, a tanulók tanítási 

órán kívüli, az adott tantárggyal kapcsolatos munkája a gyűjtőmunkára korlátozódjék. 

c.) Elfogadhatónak tartjuk, ha a pedagógusok magyar nyelvtanból, irodalomból, 

matematikából és idegen nyelvből mind szóbeli, mind írásbeli házi feladatot adnak, nem 

szükségszerű, hogy mindkettőt egyszerre, de az írásbeli házi feladatok korlátozását csak az a) 

pontban foglaltak szerint, azaz mennyiségileg. 

d.) Az elvégzett házi feladat ellenőrzését és értékelését a pedagógusnak minden esetben 

el kell végeznie. 

e.) Hosszabb iskolai szünetekre (őszi, téli, tavaszi, nyári) kötelező házi feladatot nem 

kaphatnak a tanulók. A pedagógus megfelelő motivációval „szorgalmi” jelleggel végezhető 

feladatot, gyűjtőmunkát adhat a szünetekre. Olvasónapló készítését, illetve hasonló jellegű 

feladat teljesítését azonban meghatározhatjuk úgy is, hogy az a szünet idejét is igénybe vegye, 

de az elkészítés végső határideje nem lehet a szünet utáni tanítási hét egyik munkanapja sem. 
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NYILATKOZATOK 

Nyilatkozat 

 
Alulírott, nyilatkozom, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két Tanítási 

Nyelvű Iskola helyi tanterve biztosítja, hogy az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva a 

tanulók elsajátítsák az: egészségfejlesztéssel, fogyasztóvédelemmel, környezetvédelemmel, 

közlekedésre neveléssel, társadalmi bűnmegelőzéssel, áldozattá válással, erőszakmentes 

konfliktuskezeléssel kapcsolatos ismereteket.  

Pedagógiai programunk 2007/2008. évi módosítását az indokolja, hogy a Kormány 

202/2007. (VII.31.) rendelete módosította a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17,) Kormányrendeletet. Ennek alapján az alábbi 

tartalmi elemekben módosítottuk pedagógiai programunk nevelési programját. 

 

1. Alapelvek, célok, feladatok, eljárások, eszközök (kiegészítés a kompetencia alapú 

oktatás gyakorlati igényei szerint) A módosított pedagógiai programba beépítettük a 

kompetencia tartalmú oktatás megvalósításának irányelvét, tatalmi jegyeit 

2. A személyiségfejlesztés kompetencia alapú értelmezése. 

3. A nem szakrendszerű oktatás megszervezése az 5. 6. évfolyamon. 

Miskolc, 2010. augusztus 31. 

Dr. Pásztorné Bakó Márta 

igazgató 
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A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 
1) A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok 

megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

·       A nevelők szakmai munkaközösségei, illetve szaktanárai minden tanév 

végén írásban értékelik a pedagógia programban megfogalmazott általános 

célok és követelmények megvalósulását. (Előzetesen kiadott szempontsor 

alapján.) 

A pedagógiai program módosítása 
1)  A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

·       az iskola igazgatója; 

·       a nevelőtestület bármely tagja; 

·       a nevelők szakmai munkaközösségei; 

·       a szülői munkaközösség; 

·       az iskola fenntartója. 

2)     A tanulók a pedagógiai program módosítását a diák-önkormányzati 

képviselői útján javasolhatják. 

3)     A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a 

fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

4)     A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév 

szeptember első napjától kell bevezetni. 

 A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 
1)     Az   iskola   pedagógiai   programja   nyilvános,   minden   érdeklődő   

számára megtekinthető. 

2)     A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, 

illetve intézményeknél tekinthető meg: 

·       az iskola fenntartójánál; 

·       az iskola irattárában; 

·       az iskola könyvtárában; 

·       az iskola nevelői szobájában; 

·       az iskola igazgatójánál; 

·       az iskola igazgatóhelyetteseinél; 
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Nyilatkozat 

A Pedagógiai Program módosításának nevelőtestületi 

elfogadásáról 

A Helyi tanterv kiegészítését a nem szakrendszerű oktatásról – KT. 133.§ (1) a 2006. évi 

LXXI. törvény alapján –a nevelőtestület 2010. augusztus 25.-i ülésén megvitatta, az abban 

foglaltakat végrehajthatónak tartotta és elfogadta. 

Miskolc, 2010. augusztus 31. 

 

Közalkalmazotti tanács vezetője 

 

         Nyilatkozatok A Pedagógiai Program módosításának 

véleményezéséről 

A Helyi tanterv kiegészítését a nem szakrendszerű és kompetencia alapú oktatásról – KT. 

133.§ (1) a 2006. évi LXXI. törvény alapján – Szülők Közösség Választmánya (SZMK) 

véleményezte, elfogadásra javasolja. 

Orbán Ottó 
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DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

A Helyi tanterv kiegészítését a nem szakrendszerű oktatásról – KT. 133.§ (1) a 2006. évi 

LXXI. törvény alapján – a Diákönkormányzat véleményezte, elfogadásra javasolja. 

Miskolc, 2010. augusztus 31. 

 

Kovács Lajos Tiborné, Gergesné Vizsolyi Beáta 

Diákönkormányzatot segítő tanár 

 

Nyilatkozatok A Pedagógiai Program 

módosításának véleményezéséről 

A Helyi tanterv kiegészítését a nem szakrendszerű oktatásról – KT. 133.§ (1) a 2006. évi 

LXXI. törvény alapján – Szülők Közösség Választmánya (SZMK) véleményezte, elfogadásra 

javasolja. 

Miskolc, 2010. augusztus 31. 

 

Iskolaszék elnöke 


