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ISKOLÁNKRÓL 
 
 

 

Az Újlaki Általános Iskola a II. kerület legrégebbi iskolája. Története az 

1787-es évben kezdődött, amikor Újlakon a Lajos út – Bécsi út – 

Szépvölgyi út által határolt területen felépített elemi iskola elkezdte 

működését. 

A következő évtizedekben az épületet tovább bővítették, végleges alakját 

1890-ben kapta, ekkor kötötték össze a Lajos utcai és a Bécsi úti 

épületrészt a meglévő résszel. Az 1969-70-es tanévben az intézmény 

felvette Frankel Leó nevét. Az 1977-78-as tanévben két kislétszámú – az 

Ürömi utcai és az Árpád fejedelem úti – iskolával összevonták. Így a 

Frankel Leó nevét viselő iskola három épületben dolgozott tovább. 1980-

ban az Árpád fejedelem úti épületben lévő pedagógusok és tanulók 

átköltöztek a Lajos utcai épületbe. Az 1990-91-es tanévtől új névvel, 

Újlaki Általános Iskolaként működött tovább. Az Ürömi utcai épületünk 

több, mint 100 éve, 1896-ban épült, 2000-ben teljes felújításon és 

korszerűsítésen esett át. A kezdetek óta iskola, melyben a mai napig 

folyik nyolc évfolyamon a tanítás.  
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1.   IGAZGATÓI BEKÖSZÖNT Ő 

 

Iskolánk 225 éve nyitotta meg kapuit. Csendes, nyugodt zöldövezeti környezetben helyezkedik el. 

Intézményünkben 9 alsó, 8 felső és 3 speciális osztályban folyik a nevelő-oktató munka. 

Tárgyi feltételeink: tornaterem, játszóudvar, gazdag könyvtári állomány, számítástechnika terem 

internet hozzáférhetőséggel. 

Fő pedagógiai célunk, hogy a hozzánk kerülő gyerekek gyermekközpontú, családias légkörben 

biztos tudást, korszerű ismereteket kapjanak, sokoldalú készségfejlesztésben részesüljenek, minden 

kisgyermek a saját lehetőségeinek maximális határáig. 
 

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a 

tudás iránti vágyunkat, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen 

megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” (Szent-Györgyi Albert) 
 

Ebben kívánunk segíteni diákjainknak megújuló pedagógiai programunkkal, amelynek 

középpontjában a gyermekek egyénre szabott tervszerű fejlesztése áll. 

Kiemelt szerepet szánunk az erkölcsi nevelésnek. Ennek erősítése, formálása az egyik célja a már 

meglévő és alakuló hagyományoknak: ünnepi megemlékezések, sportversenyek, tanulmányi 

versenyek, téli-nyári táborok, osztálykirándulások, farsang, gyermeknap, „Nyílt napok”, Luca-napi 

vásár, karácsonyi műsor, „Nyárköszöntő”, iskolaújság, iskolarádió. 

Iskolánk kiemelten, eredményesen foglalkozik: 

� Az angol nyelv az olasz nyelv és kultúra tanításával, melynek eredményeként évente több tanuló 

sikeresen teljesíti a nyelvvizsga követelményeit 

� A gyengébb képességű tanulók tervszerű felzárkóztatásával, fejlesztésével 

� A gyermekekben meglévő kreatív képesség bármely területen való felderítésével,  fejlesztésével 

és a kimagasló tehetségekkel történő egyéni foglalkozással. Fejlesztőpedagógus, logopédus 

foglalkozik a valamely területen való lemaradás korrigálásával,. 

� Ép testben ép lélek – magas szintű sportoktatást biztosítunk lányoknak, fiúknak. 

Az iskolánkban szerzett szilárd alapkészségek - melynek garanciáját a gyermekszerető és magas 

hivatástudattal bíró tantestület jelenti - segítik tanulóinkat a továbbtanulás során. 
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1.1 Az iskola működésének törvényi feltétele: 
Az, érvényes szakmai alapdokumentumunk 2013. október 4-én jelent meg a Magyar Közlöny 2013. 
évi 49. számú Hivatalos Értesítőjében. A törvény értelmében a benne foglaltak bármilyen 
módosítása a fenntartó joga. 2013 január 1-től intézményünk fenntartója a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ. (1. sz. melléklet) 

 
  
1.2 Az iskola arculata 
 
Jól felszerelt, egészséges, környezetben folyik a nevelés-oktatás. 
Színvonalas, EU-konform neveléssel-oktatással szilárd alapműveltséget és alapkészségeket 
nyújtunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást. Segítünk 
abban, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó 
emberekké váljanak.  
 
A XXI. század elvárásainak megfelelő intézmény felszereltsége megfelelő, az esztétikus tantermek 
mellett szaktantermek, nyelvi labor, könyvtár, stúdió, számítás-technika terem és nagyméretű, 
válaszfallal két részre osztható tornaterem, valamint kondicionálóterem segíti a nevelő-oktató 
munkánkat. 
 
Alaptevékenységünk 2000-ben bővült a speciális tagozattal amely a fogyatékos tanulók nappali 
rendszerű oktatásáva foglalkozik,ezzel tevékenységi körünk színesedett,tanulói létszámunk 
növekedet,a társadalmi igényeknek jobban meg tudunk felelni. 
2006. szeptemberétől ismét bóvültek az ellátandó feladataink,azóta helyt adunk a Budapesti Olasz 
Iskolának. Évfolyamonként 1 csoport kiemelt, a helyi tantervben elfogadott óraszámban tanulja az 
olasz nyelvet és kultúrát. 
 
A fentiekből adódóan feladatunknak tartjuk: 

• A szép, esztétikus környezet megóvására, megbecsülésére  nevelni tanulóinkat 

• Széleskörű társadalmi igényeket kielégíteni: az általános műveltséget megalapozó  
alapfokú neveléssel és oktatással. 

• Speciális tagozatunkon a tanulásban részképesség – zavarral akadályozott  
gyermekek kiscsoportos nevelése-oktatása gyógypedagógusokkal. 

Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek önmagához képest megkapja iskolánkban mindazt, ami 
képességei kibontakoztatásához szükséges. 
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A kerettanterv alapján kidolgozott helyi tantervünkben lehetőség van: 

• A differenciált tanulásra- délelőtt és délután egyaránt 
• Egyéni fejlesztésre 

• SNI  tanulók integrálására 
• Emeltszintű matematika és angol tanulására 

• A magyar nyelv és irodalom, matematika fejlesztésére 
• Számítástechnika tanulására 
• Angol nyelv tanulására (nyelvi laborban) 

• Olasz nyelv tanulására 
 
Kiemelten foglalkozunk azzal, hogy a délelőtti tanítást délutánonként színvonalas képességfejlesztő 
szakkörök, énekkar, önképzőkör, sportköri foglalkozások egészítsék ki, ahol minden tanulónk 
képességeinek és érdeklődésének megfelelően fejlesztheti tudását. 

 
Intézményünkben a helyi programnak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógusok dolgoznak. 
A kollégák részt vesznek  szakmai továbbképzéseken, az önfejlesztésre törekednek: a minél 
hatékonyabb nevelés-oktatás elérése érdekében. 
A pedagógusok többsége több mint 10 éve tagja a tantestületnek, de folyamatosan bővül a 
tantestület pályakezdő tanárokkal is. 

 
Tanulóink rendszeresen és eredményesen szerepelnek kerületi, budapesti és országos tanulmányi – 
és sportversenyeken. 
A szülőkkel jó a kapcsolatunk, nevelési -oktatási céljainkkal egyetértenek. Az intézmény vezetése 
és testülete mindig építhet segítő szándékú  kritikájukra,  pozitív  véleményükre. Nevelési-oktatási 
céljainkat támogatják, elvárásaiknak hangot adnak.  
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2. AZ  ISKOLA  NEVELÉSI  PROGRAMJA  
 
2.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,  
 eszközei, eljárásai 
 
2.1.1 Alapelveink  
 
A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt tartva és a Nemzeti 
Köznevelésről szóló törvényben foglalt célok elérése érdekében, a törvény elveinek és 
szabályozásának megfelelően a Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) a köznevelés feladatát 
alapvetően a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadásában, 
megőrzésében, az egyetemes kultúra közvetítésében, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi 
fogékonyság elmélyítésében jelöli meg. Feladata továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges 
képességek, készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény 
ösztönzése, a közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság 
megerősítése. 
 
Az iskolában tanító pedagógusok a mindennapi nevelő és oktató munkájukban a  
következő pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni, hogy a diákjaink: 

• a haza felelős polgárává váljanak; 

• kifejlődjék bennük a hazafiság érzelemvilága; 
• reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyenek szert; 

• megtalálják helyüket a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint 
a munka világában; 

• törekedjenek tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására; 

• legyenek képesek felelős döntések meghozatalára a maguk sorsát illetően; 
• váljanak képesek az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre; 
• ismerjék meg és értsék meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat; 

• tartsák értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését. 
 
Az iskolában olyan légkör megteremtése szükséges, ahol a tanulók  otthon érezhetik magukat. 
Ennek érdekében: 

• tanulóink személyiségét tiszteletben tartjuk, 
• a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életünk megszervezésébe, 

• a tanulók egyéni (eltérő) képességeit, tanulási stílusát és tempóját az oktatás során 
figyelembe vesszük, kiemelt figyelmet fordítunk a Szakértői Bizottság által hozzánk 
irányított SNI tanulók integrálására  
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• diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott  követelményeket, így tudhatják, 
mit várunk el tőlük 

• minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és 
életének egyéb problémáiban 

• az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk,  
• ápoljuk – továbbra is – iskolai hagyományainkat. 

 
Iskolánkban: a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és 
bővítése, valamint a tanulók teljes személyiségének fejlesztése a legfontosabb feladat. 
Pedagógusaink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a rájuk 
bízott gyermekekből. 
 
Ezért fontosnak tartjuk: 

• a tervszerű nevelő és oktató munkát, mely során a tanulók alapkészségeit fejlesztve, 
korszerű, a mindennapi életben hasznosítható és továbbfejleszthető alapműveltséget 
nyújtunk 

• az iskola olyan – az emberre, társadalomra, természetre, művészetekre, tudományokra, 
technikára vonatkozó – ismereteket közöljön, amelyek megalapozzák a tanulók műveltségét, 
világszemléletét, világképük formálódását 

• a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztését 

• fontosnak tartjuk, hogy a diákok elsajátítsák a tanulás módszereit, és körükben becsülete 
legyen a tanulásnak, tudásnak és a munkának 

• a tanulókat megismertetni a nemzeti kultúra és történelem eseményeivel, személyiségeivel 
és hagyományaival, hogy ezek megbecsülése révén táplálódjék bennük a haza, a szülőföld 
iránti tisztelet. 

 
Az iskola – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni a 
lakóhely életében. 
Ennek érdekében: 

• rendszeres kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, a családokkal 

• igyekszik lehetőséget biztosítani arra, hogy az iskola életéből, tevékenységéből, 
eredményeiből minél többet megismertessen a szülőkkel, a kerület érdeklődő polgáraival 

• tovább ápolja és bővíti eddigi kapcsolatait 

• fontos feladatunknak tartjuk, hogy az iskola – eddigi hagyományaihoz híven – képviseltesse 
magát a különféle kerületi rendezvényeken, versenyeken, és ilyen megmozdulások 
szervezésében és lebonyolításában maga is részt vegyen. 
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Az elképzeléseinkben olyan tanuló képe él, aki a családi és az iskolai nevelés eredményeképpen 
 egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

• fegyelmezett, művelt, kötelességtudó, érdeklődő, 
• becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, jó eredmények elérésére törekszik, képes tudását 

tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni 
• képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és 

írásban, 

• ismeri, tiszteli és óvja: nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, a természetet, 
más népek értékeit, az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit 

• viselkedése udvarias, beszéde kulturált, társaival együttműködik, egészségesen él, szeret 
sportolni és mozogni, megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

 
Ezen tulajdonságok mindegyikét nem lehetséges kialakítani minden egyes, az iskolába járó tanuló 
személyiségében. Mégis, a pedagógusok mindennapi nevelő-oktató munkája arra irányul, hogy 
minél több diák rendelkezzen nyolcadikos korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. 
 
 
2.1.2 Céljaink 
 
Cél, hogy az iskola a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljen az igazság és az 
igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus személyiség kibontakoztatásához 
szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket.  
 

• Az iskola – a mindenkori pénzügyi lehetőségeitől függően – biztosítja a tanulók számára a 
tanuláshoz szükséges otthonos környezetet. 

• Az iskolai oktatás tartalmát a korszerű, elsősorban a tanulók képességeit fejlesztő tananyag 
mellett az általános emberi és nemzeti értékek elfogadtatása, átadása alkotja. Célunk a 
gyerekek általános műveltségének megalapozása. 

• Az iskola pedagógusai a tanulók egyéni képességeihez igazodó oktatást kívánják elősegíteni 
különféle – e célt szolgáló – módszerek és szervezeti formák alkalmazásával. A tanulók 
egyéni képességeit figyelembe vevő oktatás – vagyis a differenciálás, egyéni fejlesztés – 
kiemelt területei a tanulási nehézségek enyhítésében, a felzárkóztatásban és a 
tehetséggondozásban láthatók.  

• Figyelembe vesszük a tanulók állapotában rejlő, a nevelést nehezítő tényezőket és az 
életkori sajátosságokat. 

• Az intézményben  az oktatást – a tanulók személyiségének széleskörű fejlesztése céljából – 
sokszínű, változatos tevékenységrendszer egészíti ki a gyerekek egyéni érdeklődéséhez és 
életkori sajátosságaihoz igazodva. 
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• Célunk, hogy az iskola tanulói  a helyi tanterv minimális követelményein túl, az egyéni 
képességeik alapján elvárható legjobb szinten feleljenek meg a megfogalmazott 
elvárásoknak. 

• Minden tanulónk rendelkezzen olyan  ismeretekkel, készségekkel és jártasságokkal, amelyek 
képessé teszik arra, hogy a középiskolai követelményeknek megfeleljenek. 

 
Konkrét céljaink az alapfokú nevelés-oktatás teljes szakaszára: 
A fejlesztési területek – nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös értékeket 
jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelenkell lennie az 
ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmihatásának is. 
E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az oktatás 
és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel – egyesítik a 
hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 
A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző szintjein, és 
valósulnak meg a köznevelés folyamatában: 

• beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési  követelményeibe, 
tartalmaiba; 

• tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola 
helyi tanterve szerint; 

• alsó tagozaton tematizálják a tanítói munkát, a felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban az 
osztályfőnöki órák témaköreit; 

• témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, egyéb 
iskolai foglalkozások, programok számára. 
 

Erkölcsi nevelés  
Arra törekszünk, hogy tanulóink erkölcsi gondolkodása legalább konvencionális szintre kerüljön, 
vagyis a hozzájuk közel állók elvárásainak megfelelően éljenek, képesek legyenek alkalmazni az 
emberi kapcsolatok elfogadott formáit. Tudják, hogy a gyerek, testvér, barát, stb. szerep betöltője 
hogyan viselkedjen, de adott esetben képesek legyenek a szabályok újraértelmezésére mindennapi 
helyzetekben, pl. a sporttevékenységek során is. 
 
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles 
magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 
munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 
tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 
megismerését, megbecsülését. A tanuló ismerje életkorának megfelelő szinten az ország és a 
magyarság szimbólumait, nemzeti ünnepeinket, ezek időpontját. Alakuljon ki bennük a 
közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország  
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védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért 
magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínűségét. 
 
Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
A demokratikus jogállam, a jog uralmára épül közélet működésének alapja az állampolgári 
részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a 
közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés megismerjék 
a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi 
nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemző 
képesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a 
kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő 
tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 
 
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, 
fejlődés fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező 
szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre 
jutását, s valamennyi tudásterület megfelel kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék 
érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a 
fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra.  
Ahhoz, hogy a nevelési -oktatási folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és 
tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában 
támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját egyéni fejlődésüket, sorsukat és 
életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és 
közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 
kialakításához. 
 
Családi életre nevelés 
A család kiemelkedő szerepet tölt be a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, önismeretének és 
testi-lelki egészségének, közösségi létenek alakításában. Nagyon fontos a harmonikus családi 
minták és erkölcsi normák közvetítése a családi életre nevelésben, a felelős párkapcsolatok 
kialakításában, a családi életükben esetlegesen felmerülő konfliktusok kezelésében. Ezért olyan 
foglalkozásokat tervezünk tanulóinknak, amelyeken bevezetjük őket az önismeret, a jellemnevelés, 
a nemiség, a párválasztás, a házasságra készülés, a házasélet, a családtervezés, a gyereknevelés 
kérdéseibe, életkori sajátosságaiknak megfelelően; amelyeken megismerik és elsajátítják az 
alapvető együttélési, együttműködési normákat a családban, az iskolában, a társadalmi életben; 
amelyeken megismerkednek a családi ünnepekkel és az ezekhez kötődő szokásokkal; amelyeken 
megtanulják a családi szerepekhez (anya, apa, gyermek) kapcsolódó feladatokat, és törekszenek rá, 
hogy saját feladataikat napi rendszerességgel elvégezzék. 
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A testi és lelki egészségre nevelés 
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 
megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 
táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki 
egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskola 
feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-
megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes 
körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok 
motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 
megelőzésében.  
 
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
Célunk, hogy a tanuló ismerje és betartsa a kapcsolatteremtés társadalmilag elfogadott normáit. 
Legyen képes az adott helyzeteknek megfelelő magatartási normákat alkalmazni a társas élet 
különféle színterein. Ismerje a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában 
alakítsa tevékenységét. Legyen tisztában azzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak. 
Tapasztalja meg, hogy nem csak kötelező feladatai vannak, hanem szabad választása alapján is 
segíthet környezetében (iskola, otthon). 
 
Pályaorientáció 
A pályaorientáció egy hosszabb folyamat, és mint minden tájékozódó jellegű folyamat, a megfelelő 
döntést készíti elő. Ahhoz, hogy tanulóink jó döntést hozhassanak, az iskolának  - az életkorhoz és a 
lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében a tanuló 
ismerje meg azokat a szakmákat, amelyek mindennapi életvitelének zökkenőmentességét vagy 
megfelelő minőségét biztosítják. Ismerje fel a különböző foglalkozások együttműködésének 
fontosságát. Legyen képes az adott szakma tevékenységét megfogalmazni, valamint különböző 
szempontrendszer szerint a foglalkozásokat csoportosítani.  
 
Fenntarthatóság, környezettudatosság 
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 
természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 
felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a 
környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett 
elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel kell 
készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. 
Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, 
amelyek változásokat, válságokat idézhetnek el, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb 
környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 
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Gazdasági és pénzügyi nevelés 
A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 
nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 
intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 
értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. 
Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák 
világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi 
érdekek összefüggését, egymásrautaltságát.  
Fontos, hogy a tanuló ismerje az általa minden nap fogyasztott alapvető élelmiszerek árát. A 
matematikai műveletekről, ill. a mértékegységekről tanult ismereteit tudja alkalmazni a  pénzre 
vonatkoztatva is. Legyen képes mindennapi fogyasztási cikket önállóan vásárolni, pénzére vigyázni. 
Épüljön be az energiatakarékosság cselekvéseibe és gondolkodásába. Rendelkezzen ismeretekkel 
arról, hogy hazánkban és a világ más részein hozzá képest milyen életszínvonalon élnek gyerekek. 
 
Médiatudatosságra nevelés 
Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új 
és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai 
beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi 
kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelv megszervezésére, 
tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a 
média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a 
bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett 
médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 
A tanuló legyen tisztában a korhatárt jelző szimbólumok jelentésével. Tegyen különbséget a 
televízióban történtek és a valóság között. Ismerje a médiumokat és azok szerepét az ő 
szabadidejében, valamint hasznosíthatóságukat a tanulásban. 
 
A tanulás tanítása 
A tanulóknak tapasztalatot kell szerezniük arról, hogy játszva is lehet tanulni. Napi rutinjukba 
épüljön be a tanulásból adódó otthoni feladatok elvégzése, és egyre inkább saját időbeosztásuk 
szerint készüljenek az órákra. Legyenek élményeik arról, hogy az iskolai oktatáson kívül a 
tanulásnak és az önművelésnek egyéb lehetőségei is léteznek.  
 
Céljaink az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszára 
Az 1 – 4. évfolyamon folyó nevelő – oktató munkánk célja, hogy: 
• Óvja és fejlessze tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés és a tanulás 

iránti érdeklődést és nyitottságot. 

• Vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás 
tevékenységeibe. 
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• Tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a 
magasabb társadalom értékei iránt. 

     Az iskola:  
adjon teret a gyermek játék – és mozgás iránti vágyának, 
segítse a gyermek természetes fejlődését, érését, 
a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítsen, 
alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen. 
 

Céljaink az alapfokú nevelés-oktatás második szakaszára 
Az 5 – 8. évfolyamon folyó nevelő-oktató munkánk célja, hogy: 
• Folytassa az alapozó szakasz nevelő-oktató munkáját, képességek, készségek fejlesztését. 
• A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában vegye figyelembe, hogy ez az egységes 

rendszert képező szakasz két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra tagolódik. 
• Vegye figyelembe, hogy:  

a 10-12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz, 
13-14 éves kortól (serdülőkor kezdete) a tanulók ismeretszerzési folyamatában előtérbe kerül 
az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás. 

• A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, 
szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket együtt neveljük. 

• A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a 
továbbtanulásra, valamint a társadalomba való  beilleszkedésre. 

• Alapozza  meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. 
• Az általános iskola befejezésére olyan fiatalokat tudjunk a középiskolákba irányítani, akik 

tisztelik az emberi értékeket, elfogadják és alkalmazzák az európai erkölcsi normákat 
 
 
2.1.3 Feladataink 
 
Az 1-4. évfolyamon folyó nevelő-oktató munkánk feladata, hogy: 

• A pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon. 
• A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, és ezáltal motivált munkában fejlessze a 

kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítsa érzelemvilágának 
gazdagodását. 

• Adjon mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 
• Alapozza meg a tanulási szokásokat. 

• Támogassa az egyéni képességek kibontakozását. 
• Működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában. 
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• Törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális-
kulturális környezetéből vagy egyéni képességeik eltérő fejlettségéből fakadnak. Kiemelten 
fontos figyelembe venni a Szakértői Bizottság által iskolánkba irányított SNI-s gyerekek 
egyéni képességeit 

• Tudatosítsa a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket.  
• Erősítse meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat. 
• A gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését. 

 
Az 5-8. évfolyamon folyó nevelő-oktató munkánk feladata, hogy: 

• Fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való 
harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükséges. 

• A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a 
tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 
szolidaritásérzését, empátiáját, toleranciakészségét. 

• Olyan helyzetek teremtése,  amelyben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja 
megbízhatóságát, becsületességét, szavahihetőségét. 

• Tudatosítsa a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és néhány 
általánosan jellemző szabályát. 

• Tisztázza az egyéni érdek és a közérdek, a többség és a kisebbség fogalmát és ezek 
fontosságát. 

• A demokratikus normarendszer kiterjesztése a természeti és  az  épített  környezet iránti 
felelősségre, a mindennapi magatartásra. 

• A nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosítása és ápolásukra való 
nevelés. 

• Fejlessze a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, képviselje az egymás mellett élő 
különböző kultúrák iránti igényt. 

• Erősítse az Európai Unióhoz való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztessen 
más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, 
megbecsülésére. 

• Fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására. 
 
 
2.1.4 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszköz- és eljárásrendszere 
 
A nevelő munka eszközei, eljárásai több értelmű pedagógiai fogalmak, melyek többnyire 
kapcsolatban vannak a nevelés módszerével. Ezért a nevelési eszközt a köznyelvben (és a 
gyakorlatban) gyakran a módszer fogalmával azonos értelemben használjuk. Leggyakrabban a 
gyermekek fő tevékenységformáit jelenti, amelyekben a nevelési folyamat realizálódik. 
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A nevelési módszer pedig nem más, mint a kitűzött nevelési cél elérése érdekében alkalmazott 
eljárás. 
Célja: hogy a tanulókat pozitív tevékenységre késztessük, valamint kiküszöböljük a negatív 
hatásokat.  
Az eljárás a módszer konkretizációját  jelenti. 
Függ: a pedagógiai intuíciótól, a találékonyságtól, a nevelő aktivitásától. 
Eljárás egymagában nem létezik, mindig eljárások rendszerében gondolkodunk. 
 
A leírtakból tehát levonhatjuk azt a következtetést, hogy: 

• a nevelés eszközei, eljárásai,  módszerei: a nevelési folyamat – egymással összefüggő, 
egymást feltételező, nagyon fontos – elemei, tényezői, 

• a nevelési módszerek elválaszthatatlanok a nevelés céljától, 
 
tehát: a nevelési módszereinket hozzá kell igazítanunk a kitűzött céljainkhoz, 
valamint:  a tanulók életkori sajátosságaihoz, 
   értelmi fejlettségéhez, 
    képességeihez  
  

 a nevelők személyiségéhez, 
 pedagógiai kulturáltságához, 
 felkészültségéhez, 
 vezetői stílusához 

továbbá: a mindenkori szituációhoz és annak tartalmához. 
 
A módszerek alkalmazásának legfontosabb feltétele: a módszerek, eljárások kombinációja. 
 
A nevelés valamennyi feladatára alkalmazható módszerek a következők: 

• követelés 

• meggyőzés 
• gyakorlás 

• ellenőrzés 
• értékelés 
• elismerés 

• büntetés. 
 
Azonban napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a nevelő-
oktató munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában betöltött szerepük 
alapján csoportosítsuk. Ennek megfelelően: 
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A nevelő-oktató munkánk során alkalmazott eljárások, módszerek:   
A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: 
 az oktatás valamennyi módszere 

• meggyőzés 

• minta, példa 
• példakép, példakövetés 
• bírálat 

• önbírálat 
• beszélgetés 

• felvilágosítás 
• tudatosítás 

• előadás 
• vita 
• beszámoló 

 
A tevékenység megszervezésének módszerei: 

• követelés 

• megbízás 
• ellenőrzés 

• értékelés 
• játékos módszerek 
• gyakorlás 

 
A magatartásra ható módszerek: 
 Ösztönző módszerek:  

• ígéret 

• helyeslés 
• bíztatás 

• elismerés 
• dicséret     

 
 
A dicséret iskolánkban használatos módjai: 
  
 szóbeli dicséret nyilvános formái: - osztályközösség előtt 
      - iskolai összejöveteleken 
        (tanévzáró ünnepély, ballagás, diákparlament) 
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 írásbeli dicséret  formái:      - osztályfőnöki, szaktanári, napköziotthon-vezetői (ellenőrzőbe) 
     - igazgatói dicséret (ellenőrzőbe, oklevélen) 
     - osztályozás 
     - jutalmazás 
 
A jutalmazás tevékenységei, formái: 
 
 Jutalmazzuk: - a hosszabb ideig tanúsított példamutató magatartást 
   - szorgalmas, folyamatos, odaadó közösségi munkát 
   - rendkívüli teljesítményeket (kerületi, budapesti, országos, 
     nemzetközi helyezés) 
 
 A jutalmazás formái lehetnek: - szóbeli dicséret 
      - írásbeli dicséret 
      - oklevél 
      - jutalom (könyv, sportszer, kirándulás, táborozás) 
 Kényszerítő módszerek: - felszólítás 
     - követelés 
     - parancs 
     - büntetés 
 A büntetés formái: - szóbeli figyelmeztetés  
      (észrevétel, kioktatás, dorgálás, feddés, rendreutasítás) 

- osztályfőnöki, szaktanári, igazgatói, napköziotthon-vezetői  
  figyelmeztetés, intés, rovás 
- nevelőtestület elé idézés 
- szigorú megrovás 
- párhuzamos osztályba (kivételes esetben másik iskolába)  
  áthelyezés 
- fegyelmi tárgyalás 

Gátlást kiváltó módszerek, melyek a nevelés sikerét veszélyeztető körülményeket, a negatív 
viselkedés kialakulását próbálják megakadályozni: 

- felügyelet 
- ellenőrzés 
- figyelmeztetés 
- intés 
- fenyegetés 
- tiltás 
- elmarasztalás 
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 A nevelő-oktató munkánk során használt eszközök, módszerek: 
 
 Nyelvi (verbális) eszközök: - beszéd 
     - beszélgetés (szabad, irányított, spontán vagy   
                  szervezett, egyéni vagy csoportos) 
     - interjú 
 
 Nem nyelvi (non verbális) eszközök: - arckifejezés (mimika) 
         (elismerés mosollyal) 
       - szemmozgás 
       - tekintet 
       - testközelség  

       - térközszabályozás 
       - testhelyzet, testtartás 
       - mozdulatok, gesztusok 
       - kulturális jelzések 

 
 Szociális technikák:  

Ezeket a technikákat a tanulók a felnőttektől tanulják el, kezdetben a családban, majd az 
iskolai közösségben. Ezért fontos, hogy a diákok milyen mintát kapnak otthon és az 
iskolában. 
 

Technikák az ön-és emberismeret fejlesztéséhez: 
ezek olyan eszközök, technikák, amelyeknek lényeges eleme, hogy a világra vonatkozó 
ismeretek mellett, azokkal szinkronban fejlesszük a tanulók belső, pszichés világát, társas 
kapcsolatait, egyedi tulajdonságait, készségeit fejlesztő beszélgetéssel, interjúval. 
 

Szociális készségfejlesztő technikákkal: 
• a tanulók problémamegoldó és konfliktuskezelő készségeinek fejlesztése, illetve a   meglévők 

erősítése a célunk, mely elérhető 
• minta– és modellnyújtással 
• megerősítéssel (buzdítással, dicsérettel, jutalmazással) 

• szerepjátékkal 
• dramatizáló tevékenységgel. 
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3 A PEDAGÓGUSOK NEVELÉSI, OKTATÁSI HELYI INTÉZMÉNYI  FELADATAI 
3.1. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnöki munka feladatai 
3.1.1 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  
 
A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 
következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi 
beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő 
felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszer: készítsen fel az elkerülhetetlen 
értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az 
erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek 
különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, 
tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek 
megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az 
együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a 
megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a 
képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt életükre, 
és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 
Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, 
fejlődés fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja.  
Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának 
és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelel kiművelését. Hozzá kell 
segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés 
képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az 
oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra 
támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást 
igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk 
tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, 
mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 
 
A személyiség fogalmát másként értelmezi a filozófia, a pszichológia és a pedagógia. 

A pedagógia szerint a személyiség egyik legalapvetőbb sajátossága, hogy meghatározott 
szerkezettel rendelkezik, vagyis nem egyszerűen pszichikus folyamatok, állapotok és 
képződmények összessége, hanem a különböző szintű és funkciójú komponensek strukturált, 
dinamikus egysége. Mivel ezek a személyiségkomponensek nagyon különböző funkciójúak, 
valamennyinek az azonos intenzitású fejlesztésére nem vállalkozhatunk. Így meghatároztuk 
a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatainkat: 
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Ezek a következők: 

• a pedagógiai programunk alapelveihez, cél-  és feladatrendszeréhez igazodó, 
• a NAT-ban és kerettantervben képviselt értékekre épülő, 

• a helyi sajátosságokból adódó, 
• a hagyományokat és a (társadalmi, egyéni) szükségleteket figyelembe vevő feladatok  

 
Az előzőeket figyelembe véve, pedagógiai feladatainkat az alábbiakban határoztuk meg: 

• a kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása 
• valamint az ezekre épülő differenciálás 

 
E két feladatunk azt a célt szolgálja, hogy tanulóink 

• a különböző szintű adottságaikkal, 

• az eltérő mértékű fejlődésükkel, 
• az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, 
• egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel, 

• szervezett ismeretközvetítéssel, 
• spontán tapasztalataikkal összhangban 

minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. 
 
Az iskolai nevelés feladatait tehát az iskolai élet valamennyi megnyilvánulásában, valamennyi 
tevékenységében érvényesíteni kell: 

• a tanórai nevelésben 
• a tanórán kívüli nevelésben 
• iskolán kívüli nevelésben egyaránt. 

 
A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk: 

• a tanulók értelmi, 

• önálló ismeretszerzési, 
• kommunikációs, 

• egészséges és kulturált életmód iránti,  
• cselekvési motívumainak, képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez. 

 
Képzésünk tartalma:  az emberre, a társadalomra,  a művészetekre, a természetre, a 
tudományokra, a  technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magába, a tanulók 
életkori, fejlettségi szintjéhez méretezett: 

• kiválasztással, 

• elrendezéssel. 
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A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók: 

• műveltségét, 
• világszemléletük, világképük formálódását, 

• társas kapcsolatát, 
• eligazodásukat saját testükön, lelki világukban, 
• tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben. 

 
A helyi tantervet is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges szempont 
volt a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények meghatározása, amely 
ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. 
Ezért a nevelési programunk összeállításánál egyes feladatoknak elsőbbséget adtunk, s 
meghatároztuk, hogy az iskola nevelési, tanítási-tanulási folyamata adjon teret: 
   a színes, sokoldalú: 

• iskolai életnek, 
• tanulásnak, 
• játéknak, 

• munkának, 
 
   fejlessze:   

• a tanulók önismeretét, 
• együttműködési készségüket, 
• eddze akaratukat, 

 
   járuljon hozzá: 

• életmódjuk, 

• motívumaik, 
• szokásaik, 

• az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához,  
• meggyökereztetéséhez. 

 
Pedagógiai programunk középpontjában a tanuló: 

• tudásának, 
• képességeinek, 

• egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll,  
 
Figyelembe véve, hogy a nevelés-oktatás színtere: 

• nemcsak az iskola, hanem  
• a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. 
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Ezen célkitűzések alapján  a következő konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 
személyiségfejlesztéssel  kapcsolatos teendőinket: 
 
Az értelem kiművelése területén elvégzendő feladatok: 

• a megismerési vágy fejlesztése 

• a tapasztalati és értelmező tanulás elsajátíttatása 
• a játékszeretet és az alkotásvágy fejlesztése 

• a tanulási teljesítményvágy fejlesztése (siker, elismerés, kötelességtudat, ambíció, igény) 
• a tanulási életprogram fejlődésének segítése (a tanulás gyakorlati értéke, a továbbtanulási 

szándék, mint tanulási motívum) 
• beszéd és beszédértés fejlesztése 
• írás és olvasás 

• gondolkodás, problémamegoldás fejlesztése 
 
A segítő életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok: 

• a pozitív szociális szokások kialakításának, gyarapodásának segítése (a viselkedés alapvető 
szabályainak elsajátítása, gyakorlása, elvárása mindenkitől egyértelműen, következetesen) 

• a pedagógusok rendszeresen éljenek a segítő együttműködés változatos formáival (együtt 
cselekvés, közös feladatmegoldás, kirándulás) 

• olyan segítő légkör kialakítása, ahol a segítés elvárt és elismert viselkedés, tevékenység 
 
Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok: 

• a mintaszerűen egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal:  
• sportolási lehetőségek optimális kihasználása 

• kézügyesség fejlesztése 
• önellátási képességek: egészséges és kulturált étkezés, öltözködés,  
• tisztálkodás, rendszeretet, a lakás és tanterem berendezéseinek rendben tartási igénye 

• az iskola igényes, esztétikus környezete fejlessze ízlésüket, igényességüket 
• a tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevelő munka során az önfejlesztő képesség 

alapozása, a tehetség felismerése, kibontakoztatásának segítése 
 
A szakmai képzés alapozása területén elvégzendő feladatok: 

• a szabályhasználat képességének fejlesztése 

• (leírt szabályok szerinti önálló/csoportos feladatmegoldások) 
• az alkotóképesség / kreativitás fejlesztésére törekvés (szakkörökkel) 

• az iskolán kívüli fórumok egyre hatékonyabb kihasználása 
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3.1.2 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos helyi 
feladatok 
 
A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatát kialakítja, 
megteremti. 
A közösségi nevelés területei: - a család 
     - az iskola 
     - az iskolán kívüli közösségek 
 
  Az iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei a: 
 

• tanórák    - szaktárgyi órák,     
     - osztályfőnöki órák 
 

• tanórán kívüli foglalkozások  - napköziotthon 
      - tanulószoba 
      - kirándulás, séta 
      - szakkörök, önképzőkörök 

• diákönkormányzati munka 

• szabadidős tevékenység 
 
A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok: 
 
 A tanórán résztvevő tanulók egy osztályközösség tagjai, az osztályközösséget pedig  
 (a Hankiss-féle definíció szerint) a:  

• közösségi érdek 

• közös cél     
• közös értékrend és a  
• tudat tartja össze. 

 
Az osztályközösség egyrészt a tanulók fő iskolai tevékenységének, tanulmányi munkájának 
összefogó kerete, másrészt pedig a tanulók spontán gyülekezete, ezért a legfontosabb 
nevelési célunk, ebből a véletlenszerűen összeállt csoportból olyan valódi közösséget 
formálni, amely képes a: 

• közös cél érdekében dolgozni 
• a közös értékrendet elfogadni 

• és az iskola szervezett keretein (tanórák) belül ennek megfelelően viselkedni, munkálkodni. 
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A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai: 
 

A tanórán kívüli foglalkozások kötetlenebb tevékenységi formák, így az átélt kirándulások, 
túrák, napköziotthoni szabadfoglalkozások érzelemmel teli élményei a közösségfejlesztés 
kiváló területei. 
 
Feladata: 

• nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére, a másság 
elfogadására 

• átgondolt játéktervvel és a tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítsa, hogy a 
különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a 
közösséghez való tartozás érzését 

• ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, mely a harmonikus 
kapcsolathoz elengedhetetlenül szükséges 

 
A diákönkormányzati munka közösségfejlesztő  feladatai: 
 

A diákönkormányzat a tanulók önirányító, önszervező közössége, melynek keretében a 
tanulók a pedagógus irányítóval együtt, saját fejlettségüknek megfelelő szinten önállóan 
intézik saját ügyeiket. 
 
A diákönkormányzat megalakítása nem kötelező, tagsági viszony önkéntes, célirányos 
tevékenységéhez viszont szervezettségre van szüksége. 
 
Demokratikus úton választja tisztségviselőit, hozza létre megfelelő szerveit, amelyek a 
közösség megbízásából hivatottak az ügyek megvitatására, határozathozatalra. 

 
Feladata: 

• olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az 
egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak 

• a kialakított, hagyományokon alapuló közösségi munkálatok fejlesztése 

• a régi tevékenységek mellett újak teremtése 
• olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket keltenek a közösség 

tagjaiban, és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség 
• a közösség iránti fefelősségtudat kialakítása, fejlesztése 
• a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése 

• olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire, értékeli 
más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait. 
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A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 
 
A szabadidős tevékenységek olyan örömet adó munkaformák köré szervezett foglalkozások, 
amelyek kötődnek a tanulók személyes életéhez, társadalmi és egyéni problémáihoz, és hatása nem 
csak a csoporton belül érvényesül, hanem kihat az iskola más területeire is.  

 
A tevékenységeket élményre épülő, problémamegoldást fejlesztő módszerekre kell építeni. 
 
Feladatai:  

• jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel és külső szakemberrel 
• olyan közösségek létrehozása, amelyek nem csak befogadják, hanem tevékenységük által 

elérhetővé és élővé teszik kulturális örökségünket 

• a csoporton belüli kapcsolatok erősítése 
• közös munka során az önismeret elmélyítése, az önfegyelem és együttműködés fejlesztése 

• a tevékenységformákat hassa át a kölcsönösség és az egyéni képességekre, aktivitásra való 
építés 

• tartós aktivitásra ösztönözzön 

• fejlessze a másik iránti érdeklődés, részvét, megértés, türelem szándékát és képességét, erősítve 
ezzel a közösséghez való kötődést 

 
Mind a négy terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek feladatai, 
céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak: 
 
• az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához, 

• véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, 
• közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend) 
• a másság elfogadásához, 

• az együttérző magatartás kialakulásához,  
• a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

 
Mivel az iskolában a tanulók személyiségének fejlesztése az egyes területeken nem egymástól 
függetlenül, hanem egymást erősítve létezik, ezért fontos kiemelni azokat a feladatokat, amelyeket 
az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie a mindennapi munkája során. 
 
Fontos leszögezni, hogy a közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van feladatuk, 
hanem az iskolában foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, hiszen:   

• megjelenésével, 

• viselkedésével 
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• beszédstílusával 
• társas kapcsolatával 

az intézmény valamennyi dolgozója példaként áll a diákok előtt. 
 
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink a következők: 
 
Törekedjünk arra, hogy minden tanulónk: 

• Ismerje meg azokat a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való  
harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek. 

• Ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy 
múltú értékeit. 

• Tanulja meg és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az 
otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az 
ezekkel való azonosuláshoz vezet. 

• Legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások: a másság   
iránt, becsülje meg ezeket. 

• Váljon érzékennyé környezete állapota iránt. 

• Életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés 
legyen meghatározó. 

• Legyen képes az új audiovizuális környezetet megérteni, és azt szelektíven használni. 

• Tudjon társaival és a felnőttekkel is adott témáról, anyanyelvén szabatosan kommunikálni. 
• Ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és 

ezek elkerülésének módjait. 
• Kapjon kellő mélységű támogatást a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 

megelőzéséhez. 

• Tanuljon meg tanulni. 
• Legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésre. 
• Tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést. 

 
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat a tanárok az alábbi módon segítik: 
 
A tananyag elsajátítása: 
• segítse a tanulók kezdeményezéseit 
• járuljon hozzá a közvetlen tapasztalatszerzéshez 

• a közvetlen tapasztalatszerzés segítse elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és 
társadalmi környezettel 

• biztosítson elegendő lehetőséget a közösségi cselekvések kialakításának/fejlesztésének 
segítésére 
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• alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet 
• ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak feltárására, ápolására, késztessen 

az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre 

• tegye képessé a tanulót a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és 
elemi szintű értékelésére 

• a tananyag elsajátítása során  alakuljon ki a tanulóban bátorító, vonzó jövőkép, amely elősegíti a 
környezeti harmónia létrejöttéhez szükséges életvitel, szokások kialakulását és a környezet 
iránti pozitív érzelmi viszonyulások erősödését 

• alakítsa ki a tanulókban a környezet ismeretén  és személyes felelősségen alapuló 
környezetkímélő magatartást, mely egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen az életvitelüket  
meghatározó alapelv 

• során irányítsa a tanulót arra, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és –kifejezés: a 
vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének  és megvédésének az eszközei, melyek  a 
kommunikációs kultúra középpontjában állnak 

• fejlessze ki a tanulóban az új információs rendszerben való eligazodás, valamint annak kritikai 
módon való használatának képességét 

• adjon ismereteket a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség megőrzésére 
• és személyi, tárgyi környezete segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és 

szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyermekek, ifjak egészségi állapotát javítják 

• fejlessze a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartását 
• irányuljon a szexuális kultúra, magatartás kérdéseire, fordítson figyelmet a családi életre, a 

felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre 

• a tananyag elsajátítása során kapjon átfogó képet a munka világáról, és az alkalmazott 
változatos munkaformák erősítsék az együvé tartozás és az egymásért való felelősség érzését. 
 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat a szülők az alábbi módon segíthetik: 
• rendszeres kapcsolattartás az iskola vezetésével, pedagógusaival, az osztály szülői   
• közösségével 

• az iskola programjainak figyelemmel kísérése, segítése 
• a gyermekvédelemi munka támogatása 

• iskolai és kerületi rendezvényeken való részvétel 
• kapcsolatok ápolásának, bővítésének segítése 
• az iskola nevelő-oktató tevékenységének támogatása 

• az osztályközösség programjainak támogatása 
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3.2  A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje 

3.2.1  Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja 
            
Iskolánk a 2010/2011-es tanévtől fogad beszédfogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulókat.  
   
3.2.2 Az Újlaki Általános Iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, 
feladatai, eszközei, eljárásai (integráció) 
 
Az integrált SNI gyerekek sérülése különféle eredetű lehet, öröklött vagy korai életkorban szerzett. 
Fogyatékosságuk nagyobb mértékű differenciálást, a szokásostól eltérő eljárások alkalmazását és 
sajátos fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápiás célú pedagógiai eljárások 
alkalmazását teszi szükségessé. A tanuló életkori sajátosságainak és sajátos nevelési igény 
típusának megfelelően segítsük elő a tanulók iskolai beilleszkedését, tanulási esélyegyenlőségét. 
 
A tanulók fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális igényeknek megfelelően kell módosulnia 
az ismeretek tartalmának és mélységének, a tevékenységformáknak, az alkalmazott módszereknek, 
a tanítás szervezeti kereteinek (egyén, csoport, osztály), valamint a pedagógiai folyamat korrekciós, 
kompenzáló jellegének.  
Neveléskor és oktatáskor az egész személyiség fejlesztésére kell törekedni. A pedagógiai 
diagnosztikán és fejlesztési stratégián alapulva kell meghatározni a konkrét eljárásokat, amelyek 
hatékonyan segítik a készségfejlesztést.  
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő feladatokat, tartalmakat, 
tevékenységeket, követelményeket tantárgyanként, évfolyamonként, konkrétan és részletesen a 
Helyi tantervünkben is rögzítjük. 
 
3.2.3 A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésekor érvényesülő általános pedagógiai 
alapelveink:  
 
• a gyermek iránti elvárást mindig fogyatékosságának jellege, súlyosságának mértéke határozza 

meg; 

• a fejlesztés rövidtávú céljait minden esetben a fejleszthetőséget tükröző gyógypedagógiai - 
orvosi- pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira kell építeni; 

• a feladatok végrehajtásánál törekedni kell arra, hogy a nem, vagy kevésbé sérült funkciók 
differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével bővüljenek a kompenzációs lehetőségek; 

• az integrációban résztvevő gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására 
törekszünk; a nevelés hatására a sérülés arányában a fogyatékos gyermekeknél is ki kell 
alakulnia az alkalmazkodó kézségnek, akaraterőnek, együttműködésnek.  
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Az ismeretek, jártasságok, készségek elsajátítása, képességek kialakítása mellett érzelmi-akarati 
tulajdonságaikat is fejleszteni kell, melyek elengedhetetlenek későbbi társadalmi integrációjuk 
szempontjából; 

• ezen célok megvalósítása érdekében sérülésspecifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű 
megválasztása és alkalmazása szükséges; (Meixner-módszer, Kooperatív tanulás) 

• a gyermekek személyiségfejlődését, eredményeiket, erényeiket, sikeres próbálkozásaikat 
értékelő, másságukat elfogadó környezetben biztosítjuk. 

 
Célok és feladatok 
Kiemelt feladatunk a II. kerületben élő – Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és  Nevelési 
Tanácsadó által – hozzánk irányított beszédfogyatékos és pszichés fejlődési zavarral küzdő 
tanköteles korú tanulók iskolai nevelésének és oktatásának ellátása. Az iskola célkitűzései között 
fontos helyen szerepel ezen tanulók képesség-fejlesztése, a habilitáció, a rehabilitáció, az általános 
műveltség alapozása az életkornak és az egyéni képességeknek megfelelően. 
 
Általános célkitűzések 
• képességfejlesztés egyéni és kiscsoportos formában; 
• a differenciált, szükségletekhez igazodó segítségnyújtás a képességek fejlesztése során; 
• a hiányosan működő képességek korrekciója valamennyi területen és osztályfokon; 
• terápiás eszközök, eljárások alkalmazása a beszédfogyatékos és pszichés fejlődési zavarral 

küzdő tanulók fejlesztésében. 
• az eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtése; 
• tanulóink felkészítése a továbbtanulásra. 
• a személyiség harmonizálása önmaga és mások elfogadásával, a toleráns magatartás kialakítása; 
• az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása, azonosulás ezekkel az értékekkel. 
  
Mindehhez olyan iskolai légkört teremtünk, amelyben a kapcsolatok kölcsönös tiszteleten   
alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, másságát is elfogadva. 
 
Feladataink:  
• az általános műveltség alapozása az életkor, a tanulási akadályozottság, a fejlettség 

figyelembevételével; 
• a tanulók szociális képességeinek, viselkedésének, magatartásának formálása a 

konfliktusmentes társadalmi beilleszkedés érdekében; 
• alapvető tanulási képességek fejlesztése az ismeretek megszerzése, a továbbtanulás érdekében; 
• önmaga és társai másságának elfogadása, törekvés a fejlődésre; 

• a kitartás, az akarat fejlesztése; 
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• az általános emberi értékek megismertetése, elfogadtatása, azonosulás a fejlettségének 
megfelelően; 

• az önálló tanulás képességének fejlesztése egyénre szabott tanulási módszerek és technikák 
kiépítése hosszabb időkeretek biztosításával; 

• a jól működő képességek tudatos fejlesztése, önbecsülésük erősítése; 
• a testi és lelki egészség megóvása, a kompenzáló, korrigáló technikák gyakorlott birtoklása; 

• oldott, humánus légkör megteremtése, ahol az értelem, az érzelem szabadon kibontakozik, és az 
emberi kapcsolatok kiteljesednek. 

 
A tanítási, tanulási folyamat szervezésénél mindig szem előtt kell tartanunk a sajátos nevelési 
igényű tanulóink speciális sajátosságait, ezért a fejlesztés során: 
• a sokoldalú, fejlett személyiség kialakítására törekszünk, 
• a tanítást, tanulást mindig az aktív, produktív kommunikációra alapozzuk, 

• a képességek kialakulásához egyéni időkeretet biztosítunk, a köznevelési törvény 
szabályozásának megfelelően, 

• formáló, segítő ellenőrzést, értékelést alkalmazunk. 
 
 
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekeket gyakran sérüléseikből származó pszichés- és szociális 
akadályozottság jellemzi. Esetükben nem helyes passzívan várnunk a spontán fejlődést, érést, 
nekünk kell megtervezni és megszervezni számukra a tág értelemben vett tanulás és szocializáció 
feltételeit. A gyermekek sérüléseinek, meglévő képességeinek, fejlettségi szintjének pontos 
feltérképezése után kell megkeresnünk azokat a feladatokat és módokat, melyek segítségével teljes 
személyiségüket fejleszteni tudjuk. 
A fejlesztés területei: érzékelés, észlelés, figyelem, tanulás, emlékezet, gondolkodás és nyelv, 
motiváció, érzelem, akarati cselekvés, melyek a tantárgyi tartalmak elsajátíttatása és a habilitációs, 
rehabilitációs foglakozások keretében kerülnek fejlesztésre: 
 
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 
Az iskola a szocializáció színtere, társadalmi normákat, tapasztalatokat közvetít. A gyermekek 
személyiségfejlődését alakító hatások közül - a család mellet - a legjelentősebb tényező. A 
kiscsoportok, az osztályközösségek „gyakorlóterepet” jelenthetnek a gyermekek számára. 
A közösség formálásnál, a közösségfejlesztésnél alapvető cél, hogy a gyermekek olyan tudásra, 
képességekre és állapotokra tegyenek szert, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy az idő múlásával 
új és új pozíciókba kerülve a társadalmi elvárásoknak megfelelően teljesítsenek (család, munkahely, 
lakókörnyezet stb.).  
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Feladatok: 

• társadalmi szabályok, viselkedési módok modellezése, begyakoroltatása; 
• konfliktushelyzetek megélése, megoldási módok, stratégiák felkínálása; 

• döntéshozatal (döntéseim és azok következményei); 
• reális énkép kialakítása; 
• verbális készségek fejlesztése (meggyőzés, érvelés, vita); 

• egymás iránti türelem, tapintat, tolerancia, segítőkészség kialakítása; 
• személyiség formálása, szervezőkézség, aktivitás, önállóság, kitartás, együttműködési készség 

fejlesztése. 
 

A feladatok megvalósulásának színterei lehetnek:  
• osztályközösségek, ahol különböző tanulásszervezési módszerekkel is segíthetjük a 

közösségformálást pl: csoportmunka, kooperatív tanulási modell, 
• napköziotthoni csoportok, 
• szakkör, sportkör, 

• közös kirándulások, 
• táborozások, 

• ünnepélyek (szokások, hagyományok ápolása). 
 
 
3.2.4 A beszédfogyatékos tanuló az iskolában 
 
3.2.4.1 A beszédfogyatékos gyermek 
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 zavarában, a beszédritmus 
sérülésében, a grafomotoros és a vizuomotoros koordináció éretlenségében, 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.  
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3.2.4.2 A beszédfogyatékos tanulók nevelésére-oktatására vonatkozó alapelvek, célok 
feladatok 
Az előző pontban leírt általános pedagógiai alapelveink (1.2.4.2), céljaink, feladataink vonatkoznak 
a beszédfogyatékos tanulókra is. 
 
3.2.4.3  A beszédfogyatékos gyermekek integrációjához szükséges feltételek 
A beszédfogyatékos tanulók nevelésében-oktatásában részt vállaló pedagógusok alkalmazása. 
A pedagógusok közötti munkamegosztás  
A beszédfogyatékos tanulók nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő nevelésének 
feltétele a fejlesztésükben részt vállaló pedagógusok közötti munkamegosztás. A tanárok, tanítók az 
integrált tanulókról rendszeres, közös eseti megbeszéléseket tartsanak. 
 
Osztálytanító, szaktanár, osztályfőnök 
Az integrált nevelés során az osztálytanító, szaktanár a gyermek általános és komplex fejlesztését, 
az évfolyamnak megfelelő követelmények elsajátíttatását végzi a többi tanulóval együtt, a 
differenciálás módszerét alkalmazva. A beszédfogyatékos tanulók integrált nevelésében, 
oktatásában, fejlesztésében résztvevő pedagógusoknak magas szintű pedagógiai, pszichológiai 
képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges  
kompetenciákkal kell rendelkeznie, aki:  

• a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – az egyes 
beszédfogyatékos tanulókra jellemző – módosulásait, 

• szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, 
a differenciált nevelés-oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz, 

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

• alkalmazkodik az eltérő képességekhez, viselkedéshez, 
• együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait és a 

szakértői vélemény javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba,szükség esetén 
megváltoztatja eljárásait és az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz. 

 
Logopédus  
A beszéddel összefüggő habilitációs és rehabilitációs tevékenység logopédus végzettségű 
gyógypedagógiai tanár/terapeuta feladata.  
A logopédiai szakszolgálatnak nem feladata a beszédfogyatékos gyermekek integrált ellátása, de a 
szakszolgálat részt vállal a beszédfogyatékos gyermekek ellátásában oly módon, hogy a 
szakszolgálathoz tartozó logopédusok közül néhányan (a szükségleteknek megfelelő óraszámban) 
külön megbízással részt vesznek a beszédfogyatékos gyermekek ellátásában. Ezen logopédusok 
munkaköri leírásában is megjelennek az integrációval együtt járó többletfeladatok.  
A beszédfogyatékos tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő logopédus 
tanár/terapeuta az együttműködés során  
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• segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a 
tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az 
osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, 
eszközök alkalmazása stb.) 

• segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 
kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről, 

• javaslatot tesz specifikus gyógypedagógiai módszerek, módszerkombinációk alkalmazására, 

• figyelemmel kíséri a tanulók haladását, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükségletekhez 
igazodó módszerváltásokra, 

• együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 
pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait, 

• terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozás 
formájában,egyéni fejlesztési terv alapján, a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben 
illetve a szakvélemény által meghatározott órakeretben), melynek során támaszkodik a 
tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. 

 
Fejlesztő pedagógus 
A fejlesztő pedagógus kompetenciája a beszédfogyatékosságon kívül fellépő tanulási nehézségek 
korrekciója. 
 
Pszichológus 
Az egyes beszédhibák (pl. dadogás) hátterében megjelenő pszichés problémák feltárása, terápiája a 
pszichológus feladata. A pszichológus a logopédushoz hasonlóan külön megbízással vesz részt a 
beszédfogyatékos gyermekek ellátásában. 
 
A beszédfogyatékos tanulók ellátásában közreműködő pedagógusok munkájuk során 
együttműködnek: a fejlődési lapot közösen  vezetik,  közös esetmegbeszéléseket tartanak. 
 
3.2.4.4 A beszédfogyatékos tanulók eredményes fejlesztéséhez szükséges habilitációs és 
rehabilitációs órakeretek biztosítása 
 
Tanulóink nyelvi készségeiben, képességeiben iskolázásuk kezdetétől eltérések mutatkoznak. A 
különféle sérülések, funkciózavarok gátat szabnak az intenzív szókincsbővülésnek, a szóbeli, az 
írásbeli kifejezésformák megfelelő fejlődésének, az értő, eszközszintű olvasás elsajátításának, a 
helyesírási ismeretek alkalmazásának, az önálló tanulásnak. A felzárkóztatás célja a nyelvhasználati 
tevékenységek erősítése, a grammatikai ismeretek fejlesztése, az olvasási tempó fokozása, az értő és 
kifejező olvasás kialakítása. 
Ezen foglalkozások nemcsak a lemaradást, a funkciózavarokat hivatott enyhíteni, hanem a tanultak 
megerősítését, gyakorlását, alkalmazását is szolgálja.  
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A sajátos nevelési igényű gyermekek (integrált és szegregált) ellátásának törvényi háttere  
2011. évi CXC. Köznevelési törvény vonatkozó paragrafusai (2. sz. melléklet) 
 
3.2.4.5 A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének kiemelt feladatai  
• A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében a pszichológiai és fiziológiai tényezők 

összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális 
összefüggésrendszerére törekszünk. 

• A fejlesztésnek tudatosnak és tervszerűnek kell lennie (2-3 hónapnál nem hosszabb időterv), 
melynek során a beszéd állapotának felmérésétől, a terápiás terv meghatározásán át, a tudatos 
módszerválasztáson túl a komplexitás és a folyamatkövetés is megvalósul. 

• A módszerek megválasztásakor az életkort, a pszichikai sajátosságokat, a beállítódást, az 
értelmi képességet, a beszédhiba típusát és súlyosságát, és a korrekció adott szakaszát vesszük 
figyelembe a Szakértői Bizottság szakvéleménye és javaslata alapján. 

• A fejlesztésében meghatározó eleme a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során a 
kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek. 

• Fontosnak tartjuk a transzferhatások tudatos kihasználását. Mivel a különböző 
beszédműveletek számos azonos, illetve közös elemből tevődnek össze, a fejlesztés a 
különböző átviteli megoldásokkal eredményesebbé tehető. 

• A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása egyéni és csoportos foglalkozások 
váltakozásával történik. 

• A súlyos beszédfogyatékos tanulók fejlesztése intenzív és folyamatos. 

• A fejlesztést a pedagógusok és a szülők szoros és támogató együttműködése segíti. A 
terápiában – minél gyorsabban automatizált jó beszédszint elérése érdekében – a tanulóval 
kommunikáló valamennyi felnőttnek partnernek kell lennie.  
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3.2.4.6 A beszédfogyatékos tanulók ellenőrzése, mérése, értékelése, továbbhaladása a 
fogyatékosságuk típusának és az egyéni szükségleteiknek megfelelően, differenciáltan 
történik. 
 
A tanulók tudásának ellenőrzése 
 
A tantárgyhoz, a tanulmányi munkához kapcsolódó ellenőrzés 

A beszédfogyatékos tanulók ellenőrzése alapvetően megegyezik a többi tanulóéval, 
szükség esetén differenciáltan alkalmazva ezeket. 
 

 

Típusai   Gyakorisága Dokumentálása, 
nyilvánossága 

Szóbeli feleltetés 
(differenciáltan: 
kifejezetten előnyös 
diszlexiás, diszgráfiás 
tanulók esetében, 
felválthatja az írásbeli 
feleltetést) 

A gyakorlást, 
a rögzítést, 
megerősítést követően 
 

Nyilvános szóbeli 
visszajelzés a tanulónak, 
önértékelés alkalmazása a 
felsőben 
 

Írásbeli munka 
feladatlappal, munkalappal 
(differenciáltan, 
segítségnyújtással: 
kifejezetten előnyös a 
dadogó, hadaró, diszfóniás 
tanulók esetében, 
felválthatja a szóbeli 
feleltetést) 

Folyamatosan a tanítás-
tanulás didaktikai 
egységeiben 

Javítása, segítségnyújtás 
folyamatosan, a tanórákon 
feljegyzés készítése a 
tanulói teljesítményről, 
önállóságról 
 

Házi feladat (differenciáltan: 
a fejlettségnek megfelelő 
tartalommal és 
terjedelemmel) 

Folyamatosan a gyakorlást 
és megerősítést szolgálva 
 

Tanári ellenőrzés, 
önellenőrzés, feljegyzés a 
tanuló munkájáról 
 

Tárgy, produktum, 
gyűjtőmunka, szorgalmi 
munka 

Témához, tematikus 
egységhez kötötten 
 

Nyilvános, közösség előtt, 
szóbeli, írásbeli visszajelzés, 
dokumentálás 
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Az ellenőrző munkát a beszédfogyatékos gyermekek  esetében meg kell előznie a pontos 
diagnosztizálásnak (szakértői bizottság, nevelési tanácsadó, logopédiai intézet véleménye), amely 
feltárja, hogy a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók milyen szinten működnek, hogy az 
előzetes tudás, a hozott ismeret milyen körre terjed ki, a tevékenység milyen szinten működik. 
 
A tanulók személyiségfejlődése, szocializáltsága, attitüdje, fejlődésének ellenőrzése. 
 
Területei Színterei Módszerei és 

dokumentációja 
Aktivitás, együttműködés 
tanórán és tanórán kívül 

A tanórán, a tanórán kívül 
(napköziotthoni külső 
programokon, játékban, 
sportban, vetélkedőkön, a 
családban) 

Megfigyelés, produktumok 
elemzése, beszélgetés, 
családlátogatás 
 

Együttélési normák, 
szabályok követése 
iskolában és iskolán kívül 
 

Tanórán, napköziotthonban, 
szünetben, szabadidőben, 
iskolán kívüli helyszíneken 
 

Megfigyelés, visszajelzés az 
adott esetben, tapasztalatok 
gyűjtése a családtagokról, 
feljegyzés készítése 

Feladatvállalás és 
viszonyulás a munkához 

Iskolában, osztályban, 
családban 

Folyamatos megfigyelés, 
visszacsatolás, 
kommunikáció, a feladatról 
írásos feljegyzés 

Érzelmi élet, az önismeret, 
önelfogadás, és akarat 
 

Iskolában osztálytársakhoz, 
iskolatársakhoz, a 
családtagokhoz a családban 
 

Beszélgetés egyénileg, 
kiscsoportban, a 
családtagokkal történő 
konzultáció, feljegyzés 
készítése 

 
A tanulók személyiségfejlődését az osztálytanító kíséri figyelemmel, ő készíti a feljegyzéseket, 
szükség esetén a fejlesztő pedagógus, pszichológus, illetve a logopédus is közreműködik, 
tanácsokat ad.  
 
A tanulók tudásának mérése 
A beszédfogyatékos tanulók mérése megegyezik a többi tanulóéval, de a Szakértői Bizottság 
javaslatát figyelembe véve, ha szükséges hosszabb időintervallumot kaphatnak a feladatok 
megoldására, ha igénylik megfelelő eszközöket használhatnak ( számítógép, szókártyák, ...stb.) 
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A tanulók értékelése 
A tanítási órán rendszeres szóbeli értékelés történik, így a tanulók állandó visszajelzést kapnak 
munkájukról. A beszédfogyatékos tanulók értékelése részben megegyezik a többi tanulóéval. 
A tanulók teljesítményének értékeléséhez a tanulás-tanítás folyamatában alkalmazott ellenőrzések, a 
mérések eredményeit használjuk fel. 
A beszédfogyatékos gyermekek esetében az értékelés a tanuláshoz való pozitív viszony, a 
motiváltság, a közösségben elfoglalt státusz megerősítését, a pozitív irányú elmozdulását is segíti. 
Hozzájárul az önismeret képességének alakításához, az önelfogadáshoz, a szülői elfogadáshoz. A 
beszédfogyatékos gyermek bizonyos tantárgyakból, tantárgyrészekből felmenthető az 
értékelés/minősítés alól a szakvélemény alapján (pl. idegen nyelv). 
Minősítés, értékelés: A nevelés-oktatás első és második szakaszában a Szakértői Bizottság 
javaslatának figyelembe vételével történik. 
 
Méltányosság a tanulók továbbhaladása tekintetében 
A követelményszintek tekintetében  - a méltányosság elvét alkalmazva a beszédfogyatékos tanuló 
számára - különböző egyéni megsegítések biztosításával, a folyamaton belüli egyéni haladási tempó 
biztosításával legalább az év végi tantárgyi minimum elérése a cél, melyet egyénre szabottan a 
különböző fejlesztésekkel el kell érni. Erre „önállóan”, vagy „irányítással”, esetenként konkrét 
“segítséggel” végzett tevékenységek, gondolati műveletek, eljárások, mozgások elvégzése is a 
követelmények szintjeire nézve nyújtanak információkat. 
A követelmények elérésében mutatkozó hiányosságok megszüntetése céljából élnünk kell a 
beszédfogyatékos tanulókat megillető hosszabb időkeretek alkalmazásával, az egyéni haladási ütem 
és fejlesztés tervezésével, az intenzív megsegítés formáival, terápiás lehetőségeivel a pedagógiai 
célú habilitációs/rehabilitációs órákon és a tanítás-tanulás egész folyamatában. 
A értékelés árnyaltabb lehetőségét biztosítja a 4. évfolyam végéig alkalmazható szöveges formában 
történő értékelés és minősítés.  
Felsőbb osztályokban a Szakértői Bizottság által javasolt értékelési módokat illetve, ha szükséges 
felmentéseket alkalmazzuk. 
 
3.2.4.7 Az alkalmazható tankönyvek és tanulmányi segédletek, valamint taneszközök 
kiválasztásának elve 
 
Az integráltan tanuló beszédfogyatékos gyermekek esetében a tankönyvek, tanulmányi segédletek 
és taneszközök kiválasztásának fő elve megegyezik a többi tanulóéval. A beszédfogyatékos 
tanulóknál, különösen a rehabilitáció/habilitáció során további speciális tankönyveket, tanulmányi 
segédleteket (pl. számítógépes oktató programok, fejlesztő játékok, speciális feladatlapok) 
használunk, melyek az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott tankönyv és taneszköz listáján 
szerepel. 
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3.3  Az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók  iskolai fejlesztésének elvei 

3.3.1 Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő az a tanuló, aki súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral rendelkezik. Ezek hátterében részképesség zavarok, kóros 
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar áll fenn. 
Ezek a gyermekek sokszor szomatikusan, pszichikusan retardáltak. Iskolaéretlenség, hospitalizáció 
jellemezheti őket. Felléphetnek náluk neurotikus magatartási tünetek is: 
• szabályokhoz nehezen alkalmazkodnak; 

• beilleszkedési problémákkal küszködnek; 
• regresszív magatartási módokat mutathatnak (infantilizmus, szorongás, visszahúzódás, 

passzivitás, közöny, érdeklődés hiánya); 
• hipermotilitás, figyelemzavar, fáradékonyság, érzelmi labilitás is jellemezheti őket; 
 
Súlyosabb esetekben disszociális tünetek is jelentkezhetnek.  

• agresszív magatartás (verekedés, káromkodás), 
• hazudozás, 
• lopás, 

• csavargás. 
 
Gyakoriak lehetnek a pszichogén funkciózavarok: 
• kiválasztás zavarai, 
• alvászavarok, 

• táplálkozási zavarok, 
• motoros funkciók zavarai: általános nyugtalanság, kóros lassúság, tic. 
Pótcselekvések is megjelenhetnek. 
 
Az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő tanulók esetében meg kell vizsgálnunk, hogy: 

• a családi minta, törődés, érzelmi kötődés mennyire szolgálja a tanuló erkölcsi, érzelmi, értelmi 
fejlődését; 

• milyen kortárscsoportban vesz részt, mennyire ellenőrzött a tevékenységük, szabad mozgásuk; 
• használ-e a tanuló egészségre káros anyagokat, szereket, folytat-e korára, fejlődésére káros 

életmódot. 
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3.3.2  Az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók nevelésére, oktatására vonatkozó alapelvek, 
célok, feladatok: 
Az előzőekben már leírt általános pedagógiai alapelvek, célok, feladatok vonatkoznak a pszichés 
fejlődési zavara miatt súlyosan és tartósan akadályozott tanulókra is. 
Az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral küzdő tanulók  esetében feladataink a viselkedés és magatartás zavar miatt: 

• folyamatos ellenőrzés, nyomon követés, szoros kapcsolattartás a családdal, a gyermek ellátását 
biztosító szakemberekkel; 

• lehetőség szerint rendezni kell a szülő és gyermeke érzelmi kapcsolatát; 
• igyekezni kell iskolai kudarcainak csökkentésére, kedvezőbb közösségi pozíciójának 

kialakítására, reális énképének, önértékelésének megerősítésére; 
• ezen tanulókat be kell kapcsolni az iskolai tevékenységekbe, felzárkóztatásba, 

tehetséggondozásba, a sportköri munkába, az iskolán kívüli kortárscsoportok tevékenységébe; 

• életkorának, fejlettségének megfelelő kulturális programokra mozgósítani, üdülést szervezni; 
• folyamatos, őszinte érzelmi kötődést biztosítani, amelyben problémáit nyíltan feltárhatja; 
• amennyiben a problémák iskolán belül nem rendezhetők, külső szakemberek segítségét kérni. 
A csoportszervezés képességek, egyéni érdeklődés szerint történik a tanulócsoportok növendékeiből 
azonos időben, esetenként a napköziotthoni és tanulószobai időkeret terhére, a napköziotthon 
vezetőjének közreműködésével 

 

3.3.3  Az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók integrációjához szükséges feltételek. 
Az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral küzdő tanulók, nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő nevelésének feltétele 
a tanításukban, fejlesztésükben részt vállaló pedagógusok közötti munkamegosztás. 
A tanárok, tanítók, fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus az integrált tanulók fejlesztési 
tervét közösen készítik, rendszeres, közös eseti megbeszéléseket tartanak folyamatosan 
figyelemmel kísérik a sikeres vagy stagnáló, netán visszaeső fejlődési eredményeket a gyerekeknél. 
Közösen vezetik a gyerekek egyéni fejlődési lapját. 

 
3.3.4 Az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók eredményes fejlesztéséhez szükséges 
habilitációs/rehabilitációs órakeretek biztosítása 
2011. évi CXC. Köznevelési törvény 27. § (8) és 28.§ (4) (Bővebben: 2. sz. melléklet) 
Az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő tanulók  eredményes fejlesztéséhez szükséges habilitációs és rehabilitációs 
órakeretek biztosítása 
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Tanulóink nyelvi készségeiben, képességeiben iskolázásuk kezdetétől eltérések mutatkoznak. A 
különféle sérülések, funkciózavarok gátat szabnak az intenzív szókincsbővülésnek, a szóbeli, az 
írásbeli kifejezésformák megfelelő fejlődésének, az értő, eszközszintű olvasás elsajátításának, a 
helyesírási ismeretek alkalmazásának, az önálló tanulásnak. A felzárkóztatás célja a nyelvhasználati 
tevékenységek erősítése, a grammatikai ismeretek fejlesztése, az olvasási tempó fokozása, az értő és 
kifejező olvasás kialakítása. 
Ezen foglalkozások nemcsak a lemaradást, a funkciózavarokat hivatott enyhíteni, hanem a tanultak 
megerősítését, gyakorlását, alkalmazását is szolgálja.  

 
3.3.5 Az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-
szabályozási zavarral) küzdő tanulók fejlesztésének kiemelt célját, feladatát az OM  Irányelv e 
gyermekeket érintő része határozza meg. A hozzánk kerülő SNI-s gyerekek fejlődésének érdekében 
fontosnak tartjuk az alábbi fejlesztendő területeket:   

• Mozgásfejlesztés: Ez alatt értendő a nagymozgások és finommozgások fejlesztése egyaránt. 
Ezen a területen mozgásterápiával foglalkozó gyógypedagógus segítségére is számíthatunk. 

• Testséma és térbeli tájékozódás fejlesztése: A fejlesztő munkában fontos szerepet kap a 
térészlelés és a térbeli orientáció kialakítása, tudatosítása. 

• Percepciófejlesztés 
Vizuális percepció (alakazonosság, alakállandóság, alak-háttér,  megkülönböztetés, szem-kéz 
koordináció). 
Auditív percepció. 
Az olvasás-írás megtanulásához szükséges a hangok pontos észlelése, a jó hallás, a tiszta 
kiejtés, a hangok megkülönböztetésének képessége. 

• Verbális fejlesztés: A fejlesztendő gyermeket a szegényes szókincs, bátortalan 
megnyilvánulások jellemzik. Szógyűjtő, szómagyarázó mondatalkotó gyakorlatokat végzünk. 

• Memória fejlesztés: Auditív, vizuális, és mozgásemlékezet fejlesztése történik. 

• Szerialitás 
 

Az egyéni fejlesztés feltétele, hogy az iskolánkban tanító tanárok és tanítók együtt működjenek a 
fejlesztő pedagógussal, iskolapszichológussal, logopédussal, gyógypedagógussal. Tanórákon is a 
közösen elkészített fejlesztési terv szerint tanuljanak az SNI-s gyerekek. Fejlesztésük 
megvalósulási színterei a tanóra és a tanórán kívüli idő. Az egyéni fejlesztés során alkalmazott 
módszerek: egyéni fejlesztés, kiscsoportos foglalkozás, differenciálás, személyiségfejlesztő 
tréningek. 
A fejlesztő foglalkozások tudatos szervezéssel és tervezéssel valamint sokoldalú eszköztárral 
lehetnek hatékonyak. Ezért feladatunknak tartjuk a meglévő eszközeink folyamatos bővítését. 
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 Az SNI gyerekek fejlesztésének további fontos pedagógusi feladata: 

 
• Pozitív tulajdonságok, képességek felkutatása, továbbfejlesztése, ezek elismerése. A biztatás 

legyen viselkedésünk alapelve. 

• Közös, kedvelt tevékenységek szervezése. Az öröm, a játék fontosságának kiemelése. 
Tanórán kívüli foglalkozások: kirándulások, erdei iskola, múzeumlátogatások, sportverseny, 
kulturális rendezvény, diákkörök, diáknap, jeles nap. 

• A tanulók sikerélményhez juttatása. 
• A másság elfogadása, elfogadtatása, a problémákkal való bánás megtanulása. 
• A pedagógiai munkakultúra folyamatos önértékeléssel, szüntelen megoldáskereséssel 

célirányosan fejleszthető. 
 
3.3.6  Az ellenőrzés, értékelés rendszere 
Iskolánkban a folyamatos fejlesztő, segítő ellenőrzést, értékelést alkalmazzuk. A tanítás-tanulás 
egész folyamatában értékeljük a tanulókat. Megfigyeljük, elemezzük az ismeretek, készségek, 
képességek, pszichikus funkciók alakulását. Az ellenőrzések, értékelések eredményei döntik el a 
további fejlesztés irányát. Így a terápiát mindig időben, aktualizálva tudjuk nyújtani. 
Hangsúlyoznunk kell, hogy ezekben a folyamatokban mindig a gyermek önmagához mért fejlődését 
vizsgáljuk. Ennek megfelelően az ellenőrzés, értékelés mindig individualizált is.  
 
• Ellenőrzés: Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek ellenőrzése megegyezik a 

többségi tanulókéval, de egyéni képességeiket, a Szakértői Bizottság által megállapított 
ellenőrzési módokat kell alkalmazni. 
 

• Mérés: Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók mérése megegyezik a többi 
tanulóéval, de a Szakértői Bizottság javaslatát figyelembe véve, ha szükséges hosszabb 
időintervallumot kaphatnak a feladatok megoldására, ha igénylik megfelelő eszközöket 
használhatnak ( számítógép, szókártyák, számológép...stb.) 
 

• Értékelés: Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek esetében a tanítási órán 
rendszeres szóbeli értékelés történik, így a tanulók állandó visszajelzést kapnak munkájukról. 
Ezeknek a tanulóknak az értékelése részben megegyezik a többi tanulóéval. 

• A tanulók teljesítményének értékeléséhez a tanulás-tanítás folyamatában alkalmazott 
ellenőrzések, a mérések eredményeit használjuk fel. A szakvélemény alapján felmenthetők az 
értékelés/minősítés alól (pl. idegen nyelv). 
Minősítés, értékelés: A nevelés-oktatás első és második szakaszában a Szakértői Bizottság     
javaslatának figyelembe vételével történik. 
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• Továbbhaladás: Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek esetében a 
követelményszintek tekintetében - a méltányosság elvét alkalmazzuk - különböző egyéni 
megsegítések biztosításával, a folyamaton belüli egyéni haladási tempó biztosításával legalább 
az év végi tantárgyi minimum elérése a cél, melyet egyénre szabottan a különböző 
fejlesztésekkel el kell érni. Erre „önállóan”, vagy „irányítással”, esetenként konkrét 
“segítséggel” végzett tevékenységek, gondolati műveletek, eljárások, mozgások elvégzése is a 
követelmények szintjeire nézve nyújtanak információkat. 
A követelmények elérésében mutatkozó hiányosságok megszüntetése céljából élnünk kell a 
tanulókat megillető hosszabb időkeretek alkalmazásával, az egyéni haladási ütem és fejlesztés 
tervezésével, az intenzív megsegítés formáival, terápiás lehetőségeivel a pedagógiai célú 
habilitációs/rehabilitációs órákon és a tanítás-tanulás egész folyamatában. 
A értékelés árnyaltabb lehetőségét biztosítja a 4. évfolyam végéig alkalmazható szöveges 
formában történő értékelés és minősítés.  
Felsőbb osztályokban a Szakértői Bizottság által javasolt értékelési módokat illetve, ha 
szükséges felmentéseket alkalmazzuk. 

 
3.3.7 Tankönyv, taneszköz 
Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek esetében a tankönyvek, tanulmányi 
segédletek és taneszközök kiválasztásának fő elve megegyezik a többi tanulóéval. A  
rehabilitáció/habilitáció során további speciális tankönyveket, tanulmányi segédleteket (pl. 
számítógépes oktató programok, fejlesztő játékok, speciális feladatlapok, szókártyák, diszlexia 
prevencióra alkalmas könyvek, feladatlapok) használunk, melyek az EMMI által jóváhagyott 
tankönyv és taneszköz listáján szerepel. 
 

 
3.4 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységeink: 
Minden gyermeknek joga, hogy tehetségének, érdeklődésének, adottságának megfelelő nevelésben 
és oktatásban részesüljön. A tehetség felismerése és gondozása  intézményünkben minden 
pedagógus feladata. 

 
 „ Kevés olyan érzékeny és sérülékeny portéka van a világon, mint a tehetség, semmi sem 
könnyebb, mint kifejlődését gátolni vagy elfuserálni.” (Nagy József) 
 
Az integráció mellett ez a gondolat inspirált bennünket, amikor megfogalmaztuk azt az egyébként 
egyre jobban elterjedt felismerést, miszerint a speciális képességekkel rendelkező gyermekeknek 
speciális képzésre van szükségük. Az ma már teljesen elfogadott, hogy a tanulási nehézségekkel 
küzdő gyermekek az integrálódásukkal párhuzamosan egyénre szabott speciális képzést kapjanak. 
A tehetséges gyerekeknek is szükségük van arra, hogy a közoktatásba integrálódva egyéni 
képességüknek megfelelő képzést kapjanak. 



  
 Újlaki Általános Iskola 
            OM 034803 
 1023 Budapest, Ürömi u. 64.                                                                                     
       Tel.ig.: 335-0792                                                                                                                                 . 
     Tel./ Fax: 335-0720                                                                                                                                        

Alapítás éve: 1787 

________________________________________________________________________________ 

 
46 

 

 
A tehetséges gyermekek másképp tanulnak, és más személyiségjellemzőkkel rendelkeznek, mint 
társaik.  
Ezek a gyerekek nyitottak, állandóan kérdeznek, idősebbekkel barátkoznak, kreatívak, nagy 
szókinccsel rendelkeznek, gyors felfogásúak, kritikai érzékük fejlett, hosszú és rövid távú 
emlékezetük kiváló, nagyon jó megfigyelőképességük van. Mindezek miatt ezek a gyerekek 
másfajta, speciális igényeket támasztanak az oktatással szemben. Nekik differenciált oktatási 
programra van szükségük ahhoz, hogy saját ütemükben fejlődhessenek. A következő sajátosságok 
jellemzőek rájuk:  
 

• Gyorsan és könnyedén sajátítják el az új ismereteket. 
• Korán érnek, felnőttekkel könnyen szót értenek. 
• Gyors felfogásúak, logikusan gondolkoznak. 

• Gazdag szókinccsel rendelkeznek. 
• Kiterjedt ismeretük és véleményük van a világról. 

 
Ők, ha nem kapnak fejlettségüknek megfelelő egyéni képzést, fejlesztést, ugyanúgy szenvednek a 
normál oktatás keretein belül, mint a tanulási nehézségekkel küzdő társaik.  
  
A tehetség szót nagyon nehéz pontosan definiálni, mert a definíció utalhat egy folyamatra, a 
tehetség kulcselemeire, a tehetségesek programjaira, vagy ezek oktatására. Most a tehetség elemeit 
emeljük ki, ugyanis, ha ezekkel tisztában vagyunk, máris tudjuk, melyek azok a területek, 
amelyekre oda kell figyelnünk, és fejlesztenünk kell. 
A tehetség megjelenése és fejlődése nagymértékben függ a támogató környezettől, a kortársaktól, s 
családtól és az iskolától. A család értéket ad, az iskola, a tanár kapukat nyit, a társak, mint 
katalizátor jelennek meg. Iskolánk ezt a fontos szerepét ismerte fel, valamint egy egyre növekvő 
társadalmi igényt elégít ki azzal, hogy a Pedagógiai Programjába beépíti a tehetségesek 
integrálását, a tehetséggondozást. Tehetséggondozó programunk első lépéseként a tanórai 
differenciálást és a tehetségfejlesztő foglalkozások bevezetését tűzte ki célul. Második lépésként 
egy jövendő első osztály tehetséggondozó osztályként való kezelése lenne. Távlati célként egy 
kerületi Tehetség Központ az elképzelésünk. 
 
Programunk célja a hagyományosnak nevezhető oktató munka mellett: 
• Pozitív hozzáállás kialakítása önmagunk és a tanulás iránt. 
• Kreativitás fejlesztése. 

• Magasabb szintű logikus gondolkodás kialakítása, elmélyítése. 
• Alapvető képességek fejlesztése egyénre szabottan. 
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A tehetségfejlesztésnek 3 fő útja lehetséges: 
• gyorsítás 
• elkülönítés 

• gazdagítás 
 
Az első kettőre ritkán vannak meg a feltételek, iskolánk is a gazdagító programokkal tud élni a 
fejlesztő foglalkozásokon. 
 
A gazdagításnak 3 fő célja lehet: 
 
• A kiemelkedő képességek fejlesztése versenyekre, pályázatokra való felhívás. 

• Az alulteljesítő tehetségek gondozása. 
• Képességektől független személyiségfejlesztés. 
 
Tehetségfejlesztő foglalkozásokra iskolánkban hetente 2-szer kerül sor az órarendhez illesztve. 
 
Ezekre a foglalkozásokra nagyon tudatosan kell készülni, mindig az aktuális igényeknek 
megfelelően kell kidolgozni a programokat. Figyelembe kell venni a gyerekek képességeit és 
érdeklődését. 
 

A gazdagító programok összeállításánál felhasznált feladatok nem mennyiségben, hanem 
minőségben mások. 

A kötetlen munkaforma oldottabb légkört teremt, a gyerekek felszabadultabban, játékos 
keretben tudnak dolgozni. 

Elegendő időt tudunk szánni 1-1 feladatra, 1-1 képesség fejlesztésére. 
Kötetlen a témaválasztás. A témákat komplex módon, esetleg több foglalkozáson keresztül 

projekt oktatás módszerével bontjuk ki. 
Ezeken a foglalkozásokon sokat fejlődik a beszédkészség, hiszen a kötetlen forma, az oldott 

légkör elősegíti a félénkebb gyerekek fejlődését is. 
Külön ki kell emelni a pedagógusok szerepét. Ezeken a foglalkozásokon elsősorban nem, mint 

irányító, hanem mint tanácsadó jelenik meg.  
A motiváció fejlődését szolgálja, hogy nem jegyekért tanulnak a gyerekek, hanem egyéni 

odafigyeléssel ösztönözhetők a nagyobb teljesítményre. 
A kreativitás és a divergens gondolkodásnak is jó színtere a délutáni foglalkozás. Matematikai, 

nyelvi vagy rajzos feladatok egyaránt szolgálhatják a kreativitás fejlődését. 
 
A pedagógusok a programtervezés során szem előtt tartják a tervezés alapelveit. 
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Első alapelv: A tehetségek oktatása szilárd pedagógiai és pszichológiai alapokra épüljön. A 
színvonalas tehetségfejlesztő programokat a tehetséges tanulók sajátos igényeit, tanulási és 
motivációs jellemzőit figyelembe véve készítik az erre felkészített pedagógusok. A tehetségfejlesztő 
program nem attól lesz speciális, hogy teljesen különbözik a normál programtól, hanem hogy 
differenciált módon igazodik a tehetségek igényeihez. 
Második alapelv: A tehetségek oktatását úgy kell megtervezni, hogy érzékenyen reagáljon a helyi 
társadalom igényeire, a nemzeti és globális igényekre. A tehetséges tanuló programja ott kezdődik, 
ahol ő van, ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy olyan messzire menjen el a dolgok 
megismerésében, amennyire csak lehetséges. 
Harmadik alapelv: A tehetségek oktatása inkább befogadó mintsem kizáró attitűdöt képviseljen. 
Ezt azt jelenti, hogy a programok az összes potenciálisan lehetséges tanulóra terjedjenek ki, ideértve 
az alulteljesítő és tanulási zavarokkal küzdő, valamint gyengébben teljesítő tehetségeket is. 
Negyedik alapelv: A tehetségek oktatása az egész iskolarendszer szerves részét képezze. 
Ötödik alapelv: A tehetségek oktatása a teljes személyiségre irányuljon, és a tanulót a maga egyedi 
mivoltában fejlessze. 
Hatodik alapelv: A tehetségek oktatása folyamatos erőfeszítés legyen az iskolarendszer részéről. 
Ez azt jelenti, hogy a tehetségprogramokat az óvodában kellene elkezdeniük, és az iskola végéig 
folytatniuk. 
 
A differenciálás áthatja az iskola egész nevelési folyamatának feladatait, tartalmát, követelményét, 
módszereit, eszközeit, szervezeti formáit, értékelési rendszerét. 
 
• Differenciálás a pedagógiai program szintjén 

 
 belső átjárhatóság biztosítása - évfolyamszintű bontással 
 emeltszintű osztályok szervezése 
 versenyekre felkészítő csoportok szervezése 
 speciális pedagógiai tevékenységek szervezése, amelyek lehetővé teszik a  tanulók  
 egyéni jellemvonásainak feltárását, kibontakozását – önképzőkörök 
 
differenciálást szolgáló szervezeti formák:  
csoportbontás 
sportkör 
szakkör 
tanulmányi, sport, kulturális versenyek 
 
 differenciálást segítő taneszközök biztosítása-számítógépes programok, oktatócsomagok 
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• Differenciálás a tanulásszervezésben 
 

képesség és érdeklődés szerinti csoportbontással 
tartalmi különbségtétellel 
követelmények differenciálásával 

 
Feladatok: 

Motiváció, érdeklődés felkeltése a tanítási órán: tartalmi elemekkel: 
feldolgozás módjával 
szubjektív elemekkel 
érdekes feladatokkal 
csoportmunkával 
 
Képességfejlesztés, kreativitásfejlesztés az órán: 
kommunikációs 
megismerőképesség 
pszichomotoros képesség 
értékelési, döntési, együttműködési képességek fejlesztése 

Ezeket az alapelveket szem előtt tartva próbáljuk a tehetségfejlesztő foglalkozásokat megtervezni.  
 
Nevelési elveink 
 
Tehetségfejlesztő munkánk szempontjából a kreativitás személyiségvetületeit tekintjük különösen 
jelentősnek; a nyitottságot, kíváncsiságot, a gördülékeny szempontválasztást, az új iránti 
fogékonyságot, a rugalmasságot, eredetiséget, a kockáztatás merészségét, a mások, a másság iránti 
türelmet és az empátiát. Ettől egyáltalán nem független a természetes belső indíttatásra épülő 
feladatkötelezettség. A feladatkötelezettség, az érdeklődés, a lelkesedés, az önbizalom és én erő (a 
személy hite abban, hogy fontosat képes tenni), tehát a kitartás, szívósság és a kemény munka. 
 
„Kiemelkedő teljesítmények mögött 99% az izzadság, 1% a tehetség.” (Nelson) 
 
Ez a motivációs háttér fejleszthető és sok esetben éppen ennek a fejlesztése a legfontosabb feladat. 
A kreativitásalkalmak pozitív én energiákat szabadítanak fel. A csoportos tevékenységekben az 
olyan fontos társas tevékenységek, mint a másság elfogadása, az együttműködés, kooperáció, 
kompromisszum gyakorlása is alkalmat nyújtanak. A tehetséggondozás ilyen, személyiségfejlesztő 
dimenzióval való gazdagítása mind mentálhigiénés, mind deviancia-prevenciós szempontból 
jelentős a gyerekek számára.  
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Ahhoz, hogy a gyerekekben szunnyadó tehetség-ígéret megvalósuljon, pozitív identitásélmény kell. 
Ahhoz, hogy az identitásélmény pozitív legyen, előfeltétel a mások iránti tolerancia mintáját nyújtó 
nevelés. A személy mindenki másságára való pozitív beállítódása önmagára is kisugárzik. Az 
önelfogadás védekezés nélküli önmegfigyelésre, önismeretre és önkéntes önnevelési erőfeszítésekre 
indíthat és csak ezek eredőjeként alakulhat ki a személy reális önbizalma és önelégültség nélküli 
fejlődni akarása, vagyis önkritikája és tehetségrealizálása is. 
 
 
A pedagógus szerepe a tehetségfejlesztésben 
 
Az oktatási metodika sokirányú fejlődésével a változó társadalmi környezet módosította a 
pedagógus szerep-együttest. A tradicionális kompetenciákhoz- a szereprendeződések következtében 
új pedagógus-szerep elemek, új oktatási-nevelési feladatok társultak. 
Az oktatás nyitottabbá, önmegújulást igénylő hivatássá vált. A fejlődés szinte elsöpörte az 
információközlő tanárt, s helyette a diákot információfeldolgozáshoz eljuttató tanárt helyezte 
előtérbe. Új pedagógus szakirányok izmosodtak meg, mint pl.: mentálhigiéniás, tehetségfejlesztő 
tanár vagy szociálpedagógus. 
A tehetséges gyerekek tanárait speciális kihívások érik. Ezért speciális személyiségjegyek és 
készségek is szükségesek munkájukhoz. Fokozódik az olyan tulajdonságok fontossága, mint: 

Az alternatíva - állítás 
A szerep feletti uralom képessége 
Az új technikák befogadása 
Az új információk befogadása és feldolgozása 
Differenciált bánás technikák ismerete 
Diagnosztikus, prognosztikus képesség 
Tréning, fejlesztés szervezése, irányítása 

 
A tehetségfejlesztő tanár alapfeladata világra hozni a tehetségeket, és megtanítani a gyereket a 
tehetségével gazdálkodni. Mindehhez óriási tőke a tanár számára a saját személyisége , ami egyben 
a munkaeszköze is. 
A tehetségfejlesztő pedagógusok speciális szerepekre való felkészítésében a szakmai 
továbbképzésen kívül elsősorban: 

az én erő növelését 
a kreativitás fejlesztését 
a kedvező lelki klíma kialakítását segítő 
a hatékony kommunikációt megalapozó csoportok fejlesztő hatását kell kiaknázni. 
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3.5  Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók speciális neveléséről és oktatásáról intézményünkben 
(szegregáció) 
 
Tanulóink beiskolázása a speciális tagozatunkra a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői 
Bizottság Tagintézmé-nyeinek javaslattétele és diagnózisa alapján történik (BNO F70). 
A Tagozaton az nevelés-oktatás részleges integrációban zajlik mind a nyolc évfolyamon. 
Az enyhe fokban értelmileg sérült, tanulásban akadályozott gyermekek külön tanulócsoportban, 
eltérő tanterv szerint tanulnak gyógypedagógusok irányításával. A pedagógiai munkát gyógy-
pedagógiai asszisztensek is segítik. 
A szabadidős tevékenységekben közösen vesznek részt az ép és sérült gyermekek (udvari játék, 
iskolai programok, ünnepélyek). Együtt használják az iskola közös helyiségeit (ebédlő, könyvtár, 
tornaterem, számítógép-terem). 
A fentiekben ismertetett integrációs modell egyedi, több év tapasztalata alapján elmondható, hogy 
jól működtethető és a közös „létből”, az együttműködésből az integrációban résztvevő minden 
szereplő szakmailag, és az emberi értékeket tekintve is gazdagodott. 
A Tagozaton a nevelő-oktató munka alapját a gyermekek komplex gyógypedagógiai-pszichológiai-
orvosi diagnózisa képezi. 
A tanítási tartalmak átadása során maximálisan igazodunk a gyermekek egyéni képességeihez, 
haladási üteméhez, sérüléseik specifikusságaihoz. 
A habilitációs, rehabilitációs és fejlesztő foglalkozásokon különböző módszerekkel, terápiás 
eljárásokkal korrigáljuk a sérült funkciókat, fejlesztjük a tanuláshoz nélkülözhetetlen 
alapkészségeket. 
A fejlesztés több területet is felölel (nyelvi fejlesztés, logopédia, gondolkodási készségek 
fejlesztése, számolási zavarok terápiája, gyógytestnevelés, gyógyúszás). A speciális tagozat felsős 
osztályaiban tanulók is tanulnak idegen nyelvet és informatikát.  
A tanórákon kívül változatos szabadidős tevékenységeket nyújtunk a tanulóknak. Szervezünk 
kézműves foglalkozásokat, játékos teadélutánt, járunk bábszínházba, színházba, kirándulni. Minden 
évben nagy lelkesedéssel várjuk a táborozást. 
A Tagozat fő erőssége az, hogy nevelőtestületünk kiforrott szakmaiságra, óvó-védő-segítő attitűdre 
alapozva igyekszik egységes pedagógiai elveket, szabály- és elvárásrendszert kialakítani, 
alkalmazni és mindenkor közvetíteni a tanulók felé. 
Hiszünk abban, hogy a követhető napirend, a kiszámíthatóság, az egységes pedagógiai 
viszonyrendszer segíti tanulóinkat az iskolai életben, és egyúttal maximálisan előkészíti a 
felnőttkori sikeres integrációt is.  
Igyekszünk olyan közösséget felépíteni és működtetni, ahol fontos a másság elfogadása, a 
tolerancia, a tapintat, ahol bátran lehet segítséget kérni és elfogadni, ahol másokkal megoszthatjuk 
örömeinket, bánatainkat, ahol támogatást, elfogadást nyerhetünk. 
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Kiemelt feladatunknak tekintjük a szülők, nevelők támogatását, a velük való sikeres 
együttműködést, hiszen egy sérült gyermek nevelése, elfogadásának folyamata nem egyszerű, a 
különböző életszakaszok új kihívásokat, problémákat jelenthetnek. 
Fontos, hogy érezzék jelenlétünket, bizalommal fordulhassanak hozzánk tanácsért, segítségért. 
Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt évek alatt sikerült egy családias hangulatú, jól működő 
közösséget formálnunk, ahol a gyermekek szinte egy csoportként nevelődnek, segítve, bátorítva 
egymást, tanulva egymástól. 
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése és oktatása során is elsődleges feladat az individuális 
fejlesztés, a gyermekek társadalmi életre való felkészítése egyéniségük minden oldalú harmonikus 
fejlesztésével. 
 
Tanulóink intelligencia struktúrájának fő területei: 
 - a kognitív intelligencia (maga a tudásanyag) 
 - akarati intelligencia (ami a küzdőszellemet, az újrakezdést és az  
              állandó mobilitásra való képességet is magába foglalja) 
 - emocionális intelligencia (a „szeretet” képessége, empátia, adni tudás) 
 - szociális intelligencia (együttműködési készség) 
 
Ezen részképességek összességét nevezhetjük kompetenciahálónak. Tehát a tudást, az ismereteket, 
a hozzáállást, a készségeket, képességeket, attitűdöket, a kognitív és érzelmi komponenseket. 
 
Ezeket definiálják a kulcskompetenciák: 
 1. anyanyelvi kommunikáció 
 2. idegen nyelvi kommunikáció 
 3. matematikai kompetenciák 
 4. természettudományi kompetenciák 
 5. az információs- és kommunikációs eszközökkel való bánni tudás készségei 
 6. a tanulás tanulása 
 7. szociális és állampolgári kompetenciák 
 8. kezdeményezőkészség és vállalkozó szellem 
 9. esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség 
 
Ezeknek a kulcskompetenciáknak az oktatás rendszerébe való beemelésével célunk az, hogy boldog 
és az életben boldogulni tudó, alapvető műveltséggel rendelkező, a társadalmi környezetben aktívan 
eligazodni tudó, és alkalmazkodni tudó felnőttekké neveljük a tanulókat. 
Mindeközben tudnunk kell, hogy nem minden sajátos nevelési igényű tanuló lesz képes 
mindezeknek a kompetenciáknak az elsajátítására, de nekik is joguk van arra, hogy olyan 
oktatásban részesüljenek, amely elősegíti, hogy képességeikhez mérten közelítsenek ezekhez a 
kompetenciákhoz (normalizációs elv). 
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Ez azt jelenti, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók számára – a kompetenciák rendszerét 
hivatkozási alapként használva – megfelelő differenciált és személyre szabott tanulási programot 
kell biztosítani, és ehhez a már meglévő módszertani tudás mellé új, személyre szabott módszereket 
kell alkalmazni. 
 
A pedagógiai munka céljai, feladatai 
 
Átfogó céljaink 
Gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítani az enyhe fokban értelmi fogyatékos,tanulásban akadályozott 
tanulók sajátos nevelési igényéből adódó nevelést-oktatást, fejlesztést, a társadalmi 
elvárásoknak megfelelő viselkedéskultúrájú, kiegyensúlyozott, problémamegoldó, önálló 
életvezetését sikeresen végző emberek  nevelése. 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésekor érvényesülő általános pedagógiai alapelveink:  
 
• a gyermek iránti elvárást mindig fogyatékosságának jellege, súlyosságának mértéke határozza 

meg; 

• a fejlesztés rövidtávú céljait minden esetben a fejleszthetőséget tükröző gyógypedagógiai-
orvosi-pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira kell építeni; 

• a feladatok végrehajtásánál törekedni kell arra, hogy a nem, vagy kevésbé sérült funkciók 
differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével bővüljenek a kompenzációs lehetőségek; 

• a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszünk; a nevelés hatására a sérülés 
arányában a fogyatékos gyermekeknél is ki kell alakulnia az alkalmazkodó kézségnek, 
akaraterőnek, együttműködésnek. Az ismeretek, jártasságok, készségek elsajátítása, képességek 
kialakítása mellett érzelmi-akarati tulajdonságaikat is fejleszteni kell, melyek elengedhetetlenek 
későbbi társadalmi integrációjuk szempontjából; 

• ezen célok megvalósítása érdekében sérülésspecifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű 
megválasztása és alkalmazása szükséges;  

• a gyermekek személyiségfejlődését, eredményeiket, erényeiket, sikeres próbálkozásaikat 
értékelő, másságukat elfogadó környezetben biztosítjuk. 

 
Általános célkitűzéseink: 
 
• eredményes ismeretelsajátítás a tanulási akadályozottság, a fejlettség figyelembevételével; 

• továbbépíthető tudás átadása, alapvető tanulási képességek fejlesztése- az egyéni 
adottságokhoz, a sérüléshez viszonyítottan- továbbtanulás reális tervek és elképzelések talaján; 

• a szociális képességek alakítása, kulturált érintkezési formák birtoklása, írott és íratlan 
szabályok betartása, társas kapcsolatok fenntartása, illemszabályok elsajátítása, az önuralom, a 
konfliktuskezelő technikák birtoklása; 

 



  
 Újlaki Általános Iskola 
            OM 034803 
 1023 Budapest, Ürömi u. 64.                                                                                     
       Tel.ig.: 335-0792                                                                                                                                 . 
     Tel./ Fax: 335-0720                                                                                                                                        

Alapítás éve: 1787 

________________________________________________________________________________ 

 
54 

 

 
• reális önismeret, önelfogadás, biztos tájékozódás a környezetben, környezetünk értékeinek 

felismerése, környezetvédő magatartás kialakítása; 
• önmaga és társai másságának ismerete, türelem, megértés mások hátrányos helyzetével 

kapcsolatban; 

• értékeink, kultúránk, szülőföldünk és népünk gyökereinek megismertetése, kötődések, 
azonosulások kiépítése; 

• az értékek tisztelete, a szokások, hagyományok elfogadása; 

• az állóképesség, erőnlét fokozása, a feladat és szabálytudat erősítése; 
• részvétel az iskolai közösségek életében, kötődés a társakhoz, felnőttekhez; 
• az önálló életvitel, a társadalmi beilleszkedés módjainak, lehetőségeinek megismerése, 

gyakorlása, felkészítés a társadalmi szerepekre. 
 
Feladataink:  
• az általános műveltség megalapozása az életkor, a tanulási akadályozottság, a fejlettség 

figyelembevételével; 
• a tanulók szociális képességeinek, viselkedésének, magatartásának formálása a 

konfliktusmentes társadalmi beilleszkedés érdekében; 
• alapvető tanulási képességek fejlesztése az ismeretek megszerzése, a továbbtanulás érdekében; 

• önmaga és társai másságának elfogadása, törekvés a fejlődésre; 
• a kitartás, az akarat fejlesztése; 

• az általános emberi értékek megismertetése, elfogadtatása, azonosulás a fejlettségének 
megfelelően; 

• az önálló tanulás képességének fejlesztése egyénre szabott tanulási módszerek és technikák 
kiépítése hosszabb időkeretek biztosításával; 

• a jól működő képességek tudatos fejlesztése, önbecsülésük erősítése; 
• a testi és lelki egészség megóvása, a kompenzáló, korrigáló technikák gyakorlott birtoklása; 

• oldott, humánus légkör megteremtése, ahol az értelem, az érzelem szabadon kibontakozik, és az 
emberi kapcsolatok kiteljesednek. 

 
 
A tanulási képességek fejlesztésének célja és feladata a habilitációs, rehabilitációs célú 
foglalkozásokon 
 
Gondolkodási képességek fejlesztése: 

• a pontos érzékelés kialakítása (összehasonlítás, differenciálás) 

• a figyelem, emlékezet, koncentráció fejlesztése 
• az új és már meglévő ismeretek közötti kapcsolat kialakítása 

• relációkban való gondolkodás 
• a verbális szint megerősítése 
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Motoros képességek fejlesztése: 

• testvázlat kiépítése 
• a különböző testhelyzetek tudatos érzékelése, változtatása 

• a saját testhez viszonyított irány- és térbeli helyzet felismerése 
• finommozgások fejlesztése 
• vizuomotoros koordináció kialakítása 

 
Téri- és időbeli tájékozódó képesség kialakítása: 

• térbeli hely és helyzet felismerése, megnevezése, relációs szókincs fejlesztése 
• visszaemlékezés történésekre, cselekvésekre, ritmikusan ismétlődő állapotokra 

 
Kommunikációs képességek fejlesztése: 

• beszédkedv fokozása, ösztönzés a kommunikációra 
• szókincs gyarapítása, aktivizálása, fogalmak beépítése az aktív szókincsbe 
• az összefüggő beszéd gyakoroltatása, gyakorlás változatos kommunikációs helyzetekben, 

szövegértelmezés, szövegalkotás 
 
Tanulási képességek fejlesztése: 

• az önálló tanulás kialakítása, módszerek, technikák gyakorlása, önellenőrzés 
 
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink 
 
A személyiség fejlesztés célja a sajátos nevelési igényű gyerekek és fiatalok szocializációja, 
társadalmi integrációja, ezért feladatunk a sérülésből eredő, hátrányok csökkentését segítő, 
személyiségfejlesztő program megvalósítása, amely a társadalmi beilleszkedéshez szükséges 
képességek fejlesztését szolgálja. 
Feladataink: 

• önismeret, önelfogadás, reális énkép kialakítása, viszonyulás saját képességeikhez, 
lehetőségeikhez, korlátaikhoz 

• az alapvető viselkedési normák, illemszabályok elsajátíttatása, a problémamegoldó, 
konfliktuskezelő magatartásmód, az asszertív kommunikáció kialakítása, stresszkezelő 
technikák megismertetése 

• az empátia, türelem, együttműködési készség fejlesztése 

• a nyitottság, a világ felfedezése, megismerése iránti vágy felkeltése, fenntartása, megfelelő 
motiváltsági szint elérése 

• akarati- és érzelmi készségek fejlesztése: kitartás, szorgalom, erőfeszítés, tervezés, 
szervezés, segítségkérés és elfogadás 

• lehetőség szerinti felkészítés a különböző társadalmi szerepekre (párválasztás, családi élet, 
gyermeknevelés, munkavállalás), az esetleges önálló életvitelre, a sikeres társadalmi 
integrációra  
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A környezeti-neveléssel és egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink 
 
A környezeti- és egészségnevelés célja a tanulók környezetkultúrájának fejlesztése, személyiségük 
formálása, hogy képesek legyenek harmóniában élni a természettel, környezetükkel és önmagukkal, 
illetve a mindezekhez kapcsolódó felelősségvállalás, a tudatos cselekvés elemi szintű kialakítása. 
Az átadott tartalmak, a helyes magatartásformák, a környezettudatos attitűdök közvetítése egyrészt 
a tanórákon, másrészt a tanórán kívüli tevékenységekben történhet. 
Ennek megfelelően a gyermekek életkori és egyéni sajátosságaihoz illeszkedően pedagógiai 
feladataink: 

• megfelelő tájékozódó képesség kialakítása természeti környezetünkben 
• a természeti környezet elemi összefüggéseinek, kölcsönhatásainak felismertetése 

• a természet szeretetére, megbecsülésére nevelés, a természet- és környezetvédő szemlélet 
alapozása 

• igény kialakítása nemcsak a környezet, de önmaguk tisztaságára, egészségük védelmére, az 
egészséges életkörülményekre 

• az egészségre káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése, az elkerülő magatartás 
kialakítása 

• a megszerzett ismeretek, készségek, képességek ösztönözzék a tanulókat részvételre a 
környezet- és természetvédelmi feladatokban 

• a környezettudatos gondolkodás és cselekvés, a mértékletes fogyasztás, a környezetkímélő 
életmód fontosságának megértetése 

 
 
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink 
 
A szocializáció pedagógiai megvalósulása az iskolai közösségbe való beilleszkedés. Ez képezi az 
alapját a későbbi sikeres társadalmi integrációnak, beilleszkedésnek. 
A közösségben erős, ösztönző hatás, cselekvésre indító szuggesztív erő rejlik, amelynek 
személyiségformáló hatása van. Az egyén a közösségben erősebbnek, boldogabbnak érzi magát.  
Ha a tanuló átéli az együttes élmény erőt sugárzó érzéseit, egyre inkább szocializálódik, olyan 
érzelmi biztonságot szerez, amely segítheti őt a nehezebb feladatok megoldásában is. 
 
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok: 

• olyan iskolai közösség kialakítása, ahol gyermekeink, biztonságban, jól érzik magukat, ahol 
a közös tevékenységekben személyiségük fejlődhet, kibontakozhat 

• demokratikus légkör biztosítása, ahol figyelnek rájuk, ahol elmondhatják a véleményüket, 
ahol a közösséget aktív, cselekvő módon maguk is alakíthatják 
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• a közösségi kommunikáció megfelelő formáinak kimunkálása, viselkedési módok, 
illemszabályok elsajátíttatása, az empátia, az alkalmazkodókészség, a türelem, tolerancia 
fejlesztése, a megfelelő vitakultúra , érvelés megismertetése, begyakorlása 

• felismertetni a tanulókkal a közös tevékenységekben, alkotásban, tanulásban rejlő erőt, 
örömforrást 
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3.6. Az olasz kultúra és idegennyelv tanításáről hazánkban, városunkban,intézményünkben. 
 
Az olasz nyelv bevezetése a magyar iskolarendszerbe olyan tény, amelyről mindenképpen meg kell 
emlékeznünk. Az első modern idegen nyelv, amelynek oktatását bevezették a magyar iskolákban – 
nyilvánvaló történelmi, politikai okok miatt – a német volt, majd ezt a francia követte. Az 1925/26. 
tanévben került bevezetésre az olasz, az angol nyelvvel egy időben. Ekkor vetették meg az olasz 
nyelvtanításnak az alapjait. Ez Magyarországon olyan hagyománnyá vált, amilyennel csak kevesek 
dicsekedhetnek Európában.  
 
Gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter 1927. március 16-án így beszélt 
Rómában arról, hogy miért vezettette be az olasz nyelvtanítást:  
 
„Nemrég szavaztattam meg az Országgyűléssel azt a törvényt, amely megreformálja a magyar 
iskolát. Ez a törvény úgy rendelkezik, hogy az olasz nyelvnek és irodalomnak, mint kötelező 
tantárgyaknak, meg kell jelenniük az iskolai tantervben. 
Az olasz nyelv rendszere, az olasz nyelvtan legalább olyan tökéletes, mint amilyen a francia, vagy 
a német. Minden tekintetben megfelel tehát annak a célnak, amit egy tökéletes nyelvtani rendszer 
nyújthat, azaz, hogy tanulásán keresztül a tanuló elméje csiszolódjék. Tekintve ezen kívül azt a 
szoros kapcsolatot, ami a latin és az olasz nyelv között fennáll, az olasz és a latin nyelv tanulása 
kölcsönösen segítik egymást. De nem ezek voltak azok a szempontok, amelyek miatt úgy 
döntöttem, hogy bevezetem ezt a reformot, hiszen a nyelvtanításnak más célja is van, nemcsak egy 
nyelv rendszerének és szókészletének megtanítása. Még az sem elegendő, ha jól kiválasztott 
olvasmányokon keresztül a tanuló képet kap az adott nép irodalmáról. Ennél is magasabb célt 
kell kitűznünk: el kell érni, hogy a diák megismerje mindazt, ami egy nép kultúrájában 
lényeges.” 
 
(Klebelsberg Kunó: La cooperazione intellettuale tra l'Italia e l'Ungheria. in: Corvina (1927.) pp. 
11-13. )  
 
Az olasz nyelv az újlatin nyelvcsaládba tartozik a francia, spanyol, portugál nyelvvel együtt. 
Olaszország, Svájc, San Marino, Szlovénia, Vatikán, Szomália és Horvátország Isztria 
Tartományának hivatalos nyelve. Ezen kívül anyanyelvként beszélik Máltán, Argentinában 
(itt az ország lakosságának 40% olasz eredetű) Braziliában,Venezuelában és Libiában . 
Anyanyelvként 70 millióan, tanult nyelvként mintegy 100 millióan beszélik. A 
kultúrvilágnyelvek sorában az 5. helyen áll (angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol). 
Népszerűsége csodálatos zenei hangzásában rejlik , nem véletlenül a zene nyelve is, és persze a 
művészeteké, köszönhetően a reneszánsz óriási alkotóinak (Leonardo, Michelangelo, Raffaello) és a 
többi szinte felsorolhatatlan olasz művész tevékenységének. Az Olaszországba látogatót szinte 
azonnal rabul ejti a csodálatos atmoszféra és a felfokozott temperamentum.  
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A világ legnagyobb művészeti öröksége is itt található, egyesek szerint csak Olaszországban annyi 
műkincs található, mint Európa többi országában együttvéve. 
Az olasz nyelv tehát a kultúra nyelve: ismerete lehetővé teszi, hogy az e nyelvet beszélők 
hozzájussanak az európai történelem szempontjából rendkívül jelentős irodalmi, tudományos, zenei, 
színházi és filmművészeti kulturális örökséghez. 
Az olasz nyelv egyben a gazdasági szféra nyelve is: a hagyományos olasz-magyar gazdasági, 
kereskedelmi kapcsolatok miatt számos üzletember szakmai nyelvként használja. Olaszország 
Németország után a második számú gazdasági partnerünkké lépett elő. 
 
Iskolánkba 2006/2007-es tanév óta emelt szinten folyik az olasz nyelv és kultúra tanítása. A 
Magyarországon élő olasz családok, a nagyszámú olasz-magyar vegyes család számára 
megnyugtató, hogy gyermekeik már az általános iskola első évfolyamától kezdve tanulhatják nem 
csupán az olasz nyelvet kultúrát, hanem ezen a nyelven szaktárgyakat is. Az, hogy olasz iskolába 
járhatnak, olasz kultúrán nevelkedhetnek Budapesten, nyilván hallatlanul megkönnyíti számukra az 
olasz társadalomba történő beilleszkedést. Az olasz nyelv és kultúra alapos ismerete azok számára 
is számos előnnyel bír, akik Magyarországon folytatják tanulmányaikat.  
Minden szinten előnyt élvez a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése, aminek köszönhetően igen jó 
eredményeket érünk el. A legjobban teljesítők a 8. évfolyam végén középfokú nyelvvizsgát tesznek. 
 
Napjaink egyik sokat vitatott oktatási kérdése, hogy mikor kezdjenek a gyerekek idegen nyelveket 
tanulni. 
Mérések eredményei azt mutatták, hogy a korai kétnyelvűség szoros összefüggésben áll a gyermekek 
passzív szókincsének bőségével és a nyelvi struktúrák ismeretével. A vizsgálatok a korai kétnyelvűség 
és az általános értelmi fejlődés kapcsolatáról pedig azt állapították meg, hogy egy második idegen 
nyelv korai megismerése elő is segítheti az általános értelmi fejlődést. Egynyelvű és kétnyelvű 
gyermekcsoportok mérési eredményeit összevetve a szakemberek arra a következtetésre jutottak, 
hogy a kétnyelvű gyermekek jobb eredményeket érnek el többek között okfejtésben, 
fogalomképzésben, verbális intelligenciában, divergens gondolkodásban, valamint a korai nyelvtanulás 
kedvező hatással van a gyermekek kognitív képességeire.A gyermekek artikulációs bázisa 
képlékeny,flexibilis,így könnyen alkalmazkodik a különböuő nyelvek által követelt hangok 
képzéséhez. 

 
Az idegen nyelvek oktatása az általános iskolában 
Élő idegen nyelv tudása nélkül számunkra nem létezhet európaiság, s e nélkül gyakorlatilag kizárt, 
hogy az európai oktatási rendszerekbe bekapcsolódhassunk. 
Világszerte keresik a hatékonyabb idegen nyelv elsajátításnak különböző lehetőségeit, s eljutottak 
azokhoz a "rejtett tartalékokhoz”, amelyek a gyermekkori nyelvi fogékonyságban, idegélettani, 
pszicholingvisztikai, szocioligvisztikai sajátosságokban rejlenek. 
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Ezeknek a követelményeknek kiválóan megfelelnek az egyre jobban elterjedt több idegen nyelvet 

tanító iskolák, ahol a tanulók már néhány hónap elteltével képesek arra, hogy idegen nyelven is 
egyszerű mondatokkal kommunikáljanak. A 6-7. éves korosztály életkori sajátossága, hogy gátlás 
nélkül, játékos tevékenységeken keresztül sajátítja el az idegen nyelv alapjait, és szinte észrevétlenül jut 
meghatározott ismeretek birtokába. 

Az idegen nyelvi szoktatásban nagy szerepe van a motorikus és emocionális elemeknek, a 
tárgyakkal való manipulálásnak, a rajznak, az imitációs mozgásnak, az énekes és táncos játékoknak. 

Éppen emiatt van nagy jelentősége a készségtárgyak, pl.ének-zene, rajz, technika és testnevelés 
idegen nyelven való oktatásának is. 

 
 

Célkitűzéseink és feladataink 
• Tudatosítsuk, hogy a tanulók anyanyelvükön kívül más nyelven is kommunikálhatnak, idegen 
nyelven is kifejezhetik magukat. 
• Alakítsuk ki a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállásukat. 
• Ösztönözzük a tanulókat az idegen nyelven való kommunikációra, s ehhez teremtsünk olyan 
légkört, amelyben önbizalmuk fokozatosan fejlődik. 
• Fejlesszük kiemelten beszéd- és hallásértési készségüket életkoruknak és gondolkodási 
szintjüknek megfelelően. 
• Érjük el, hogy tanulóink életkoruknak és egyéniségüknek megfelelően sajátítsák el az idegen 
nyelv tanulásának célravezető módszereit. 
• Emeljük készségszintre az idegen nyelv jellegzetes hangjainak képzését, mondatdallamának, 
ritmusának és hangsúlyozásának helyes használatát. 
• Célunk, hogy életkori sajátosságuknak megfelelő témákban tudjanak írásban és szóban 
megnyilvánulni, véleményt nyilvánítani. Tudjanak beszélgetést kezdeményezni, folytatni és az idegen 
nyelvet a hétköznapi kommunikációs helyzetekben használni. 
• Bővítsük a világról alkotott elképzelésüket, alakítsuk ki bennük az Európához tartozás 
érzését. Ismertessük velük azt a tényt, hogy ma már Európában alapkövetelmény egy idegen nyelv 
kommunikációképes ismerete. 
• Adjunk betekintést az olaszok kultúrájába és civilizációjába, hogy ezek értékeinek 
megismerésével és megbecsülésével, azokat a saját kultúrájukkal összehasonlítva a magyar kultúrát 
is tágabb összefüggéseiben lássák. Alakítsuk ki bennük más népek és etnikumok, társadalmi 
csoportok elfogadását, tolerálását, és hívjuk figyelmüket a hasonlóságokra és különbségekre. 
• Hangsúlyozzuk, hogy egy idegen nyelv tudása alapja lehet egy újabb elsajátításának, és 
eszköze más ismeretek szerzésének. 
• Jelentsen számukra örömet az idegen nyelvű kommunikáció, információszerzés, olvasás. 
• Fejlesszük önbizalmukat az idegen nyelvű kommunikáció terén, s ehhez biztosítsunk 
számukra olyan lehetőségeket, hogy a olasz nyelvet szóban (televízió, diákcsere) és írásban 
(olvasás, levelezés) használhassák és ezeken keresztül személyiségükben is gazdagodjanak. 
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• Célunk, hogy a tanulók a más műveltségi területeken szerzett készségeket és ismereteket 
alkalmazzák idegen nyelven, valamint az idegen nyelvi órákon szerzett ismereteiket más tantárgyak 
tanulása során. 
• Fejlesszük kreativitásuk projektek készítése által is. 
• A projekt a tanuló munkája, amelyet vizuális vagy auditív eszközök felhasználásával 
önállóan, párban vagy csoportban készít, s ebben kifejezésre juttatja egyéni elképzeléseit, 
kreativitását. A projekt lehet tabló, hangfelvétel, videofelvétel, kollázs, kérdőív és ennek 
feldolgozása, a tanuló által írt vers, prózai alkotás, feladatsor, rejtvény, stb. 
• Juttassuk a tanulókat a nyolcadik osztály végére középszintű nyelvtudáshoz akár több idegen 
nyelvből. 
•  
Kapcsolat egyéb műveltségi területekkel 
A tantárgy oktatási céljának meghatározásakor már szembetűnő, hogy igen szoros kapcsolatban áll 
egyéb műveltségi területekkel, felhasználja az iskolában az idegen nyelven megszerzett, de 
természetesen a magyar nyelven oktatott ismereteket is. 
 
Anyanyelv és irodalom 

Az anyanyelv és irodalom tanítása nemcsak az anyanyelvi kultúra oktatását szolgálja, hanem 
célja az irodalmi műveltség megalapozása is, melybe beletartozik a olasz ország irodalma is. A tanulók 
biztatást kapnak arra, hogy ismerjenek meg minél több irodalmi alkotást könnyített feldolgozás 
formájában, vagy olvassák el azokat részben vagy egészben, eredetiben és magyar fordításban. 

Amikor a tanulók az olasz országban élő emberek életmódjával, szokásaival és 
hagyományaival ismerkednek, szókincsük bővül. Tudatosabban alkalmazzák a különböző stílusokat 
is annak tudatában, hogy a társadalmi-kulturális környezet határozza meg az általuk kiválasztott nyelvi 
elemek értékét, pl. udvarias megszólítás, közvetlen stílus, durva kifejezések stb. 

 
Ember és társadalom 

Igen közvetlen a kapcsolat az idegen nyelven tanult tantárgy és az Ember és társadalom 
műveltségi terület között. Olasz ország múltja, hagyományai és társadalmi rendszere, 
intézményeinek ismerete nélkül sokszor érthetetlenek bizonyos kifejezések, bizonyos szituációk, az 
egyes emberek közötti kapcsolat. 

Nagy szerepe van az ember és társadalom műveltségi területnek abban is, hogy a tanulókban 
erősíti a nemzeti és állampolgári tudatot, valamint a személyiség tiszteletét. Növeli megértésüket 
más népek kultúrájával szemben, toleranciára nevel, arra tanít, hogy a népek egymásra vannak 
utalva. 
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Ember és természet 

E műveltségi terület szintén jól kapcsolható az idegen nyelv tantárgyhoz, hiszen a 
természetismeretet annak fontos témája. A célországok és saját hazánk növény- és állalvilágának 
ismerete, valamint a természeti környezet bemutatása lényeges ahhoz, hogy az ott élő embereket 
jobban megismerjük és megértsük. 

A tantárgy korszerű oktatása tartalmazza az egészséges életmódra nevelést is, ily módon ezen 
keresztül foglalkoznunk kell az emberek életmódjával és a szabadidő eltöltésével, fel kel! hívnunk a 
figyelmet a környezeti ártalmakra, s az emberek felelősségére, segítenünk kell a környezetbarát 
szemlélet elsajátítását azáltal, hogy megismertetjük a tanulókkal más kultúrák pozitív példáit e 
téren. 

 
Földünk és környezetünk 

A különböző országok népeinek megértéséhez mindenképpen szükséges ismerni azt a szűkebb 
és tágabb környezetet, annak természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, ahol lakói élnek. Az 
idegen országok és hazánk földrajzi helyzete, felszíne, éghajlata, tájai, ipara, települései, 
népességének száma és összetétele stb. mind meghatározók ebben a tekintetben. 

Az ember és természet műveltségi területnél már említett környezetvédelem témakör itt is 
kapcsolódási lehetőség. 
 
Művészetek  

A művészetek műveltségi terület alapja a nemzeti és egyetemes kultúra, így  olasz ország és a 
világ megismeréséhez feltétlenül hozzátartozik, ezen kívül saját hazánk hagyományairól és 
kiemelkedő alkotásairól is tudniuk kell a tanulóknak ahhoz, hogy azt másokkal megismertethessék. 

Az ének-zene érzelmi hatása miatt jól közvetíti a nyelvet, miközben jelentős mértékben 
hordoz ismereteket az illető nép hagyományairól, ünnepeiről, öröméről és bánatáról. Nagy segítség, 
hogy az alsó évfolyamokban ezt a tantárgyat idegen nyelven tanulják, és a használatban lévő nyelvi 
tankönyvek is szép számban tartalmaznak dalokat. 

A rádió és televízió is sok mai témát feldolgozó dalt sugároz, ezek nagyon motiváló hatással 
vannak a fiatalokra, némelyik tankönyvszerző a tananyag részeként is alkalmazza azokat. 

Az énekeken kívül felhasználhatók az oktatásban azok a mondókák és játékok is, amelyek 
ritmusosságukkal könnyebbé teszik a nyelvtanulást, de ezen kívül sokszor megértésükhöz a múlt és 
a hagyományok ismerete is szükséges. 

Ha a vizuális kultúra oktatása szintén idegen nyelven történik, ennek részét képezi a olasz 
ország képzőművészete is. A magyar televízió és a nálunk forgalomba kerülő filmek, valamint a 
műholdas csatornák által közvetített adások szintén kitekintési lehetőséget adnak az adott kulturális 
területre, szinte észrevétlenül rengeteg információt szolgáltatnak idegen országokról. 
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Hon- és népismeret 

A nyelvi órák során a tanulók főleg olasz országról tanulnak, de közelebb kerülnek saját nemzeti 
kultúrájukhoz is, jobban megértik és megbecsülik az értékeket és hagyományokat. Más emberek 
viselkedésének és életmódjának megismerésével növekszik bennük a nemzeti önismeret, de 
megtanulják azt is, hogy milyen pozitív, megtartó ereje van a közösségnek. 

 
Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz 

A nyelv segítségével a tanulók megismerhetik az egyetemes kultúra értékeit, ledőlhetnek a 
határok és a meg nem értés korlátai. A nyelvtanulás nyitottá tesz, megértővé más nemzetek iránt. A 
tanulók információkat szerezhetnek az emberiség közös problémáiról, és pozitív mintákat is láthatnak 
azok megoldásaira. 

 
Kommunikációs kultúra  

Idegen nyelv ismeretében a világ szinte minden részében lehetővé válik a kommunikáció. A 
nyelv használatához hozzátartozik a szókincs és a nyelvi szerkezetek, valamint a 
metakommunikáció alapos ismerete, hogy segítségével a társadalmi érintkezés sikeresebb legyen, 
jobban megértsük az információkat, és mondanivalónkat mások számára érthetően fejezhessük ki. 

 
Testi és lelki egészség 

Az idegen nyelv tantárgy hazánk, és olasz ország lakóinak  életmódjával is foglalkozik, így ez 
alkalmat ad a testi és lelki egészségre való nevelésre is. A tantárgy témái közt szerepel a szabadidő 
eltöltése, az egészséges életmód, a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése és a fogyatékos 
emberek elfogadása és segítése. 

Pozitív példák állításával mintát adhat a tanulóknak a krízishelyzetek megoldására, a család és 
a közösség segítő szerepére. 

 
Idegen nyelv tanulás 

A nyelvtanulás nem pusztán egy szó- és kifejezéshalmaz elsajátítása, hanem egy idegen nyelven 
való gondolkodás. Általa fejlődik a tanuló személyisége, önálló gondolkodás, asszociációs készség 
és jó memória szükséges hozzá. A tanulás folyamatában a négy készség fejlesztésére különböző 
technikák alkalmazására is sor kerül, segíteni kell a nyelvtanulót abban, hogy megismerje önmagát, és 
egyéni nyelvtanulási módszereket alakítson ki. Ki kell alakítani a tanulókban a tantárgyak idegen 
nyelven való tanulásának speciális tanulási módszereit is. 

Fel kell ébreszteni a tanulókban az önművelés igényét, lehetővé kell tenni számára az iskolai 
könyvtár aktív használatát, és buzdítani kell arra is, hogy egyéb forrásokat is igénybe vegyen. 
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A idegen nyelvi kultúra 

Az idegen nyelv tanításának célja a gyakorlati nyelvi készségek elsajátításán kívül az, hogy 
lehetővé tegye egy másik kultúra sajátos értékeivel való megismerkedést is. Ily módon erősödjön 
bennük saját anyanyelvük és kultúrájuk, valamint növekedjen a mások iránti érdeklődés, türelem és 
megértés. Mivel a nyelvet azért oktatjuk, hogy kommunikálni tudjunk segítségével, a sikeres 
kommunikáció sok esetben annak függvénye, hogy mennyire ismerjük az adott  országot, hiszen egy-
egy jelenség csak a háttér ismeretében válik érthetővé. 

Ha idegen nyelvet tanítunk, akkor ez a nyelv szükségszerűen egy országhoz kapcsolódik, 
melynek ez anyanyelve. A nyelvtanulóknak tehát meg kell ismerkedniük az adott ország földrajzi 
adottságaival, történelmével, betekintést kell kapniuk az ország gazdasági és kulturális életébe, lakóínak 
mindennapjaiba, életformájába, szokásaiba és gondolkodásmódjába. ízelítőt kell kapniuk más 
lországok kultúrájából és civilizációjából, sajátos értékeiből, tudniuk kell, hogy az általuk használt, 
kiválasztott nyelvi elemnek mi a kommunikatív értéke, mi udvarias, mi sértő, mi humoros, mit 
jelentenek az országban használatos kézmozdulatok, mi a helyes viselkedésmód. 

A kultúrát, mint tantárgyat nehéz oktatni, megtanulni sem lehet, de kifejleszthetjük 
tanítványainkban az igényt és érdeklődést a kultúra megismerése iránt. Az olasz nyelvi és az 
anyanyelvi kultúra összehasonlításával egymás mélyebb megértéséhez is eljuthatnak a tanulók, ezáltal 
toleranciát fejleszthetünk ki bennük más emberekkel és kultúrájukkal szemben, ugyanakkor 
megtanulhatja azt is, hogy saját kultúrája más népekénél nem alávalóbb. 

Az idegen nyelv oktatásakor szembekerülünk azzal a problémával is, hogy mit tekintsünk 
célországnak. Erre a kérdésre nem könnyű a felelet, hiszen például az angol és német nyelv esetében 
is több anyanyelvi országról beszélhetünk. A válasz csak az lehet, hogy igyekezzünk minél 
részletesebben bemutatni ezeket az országokat. A külhoni nyelvi kultúra nem választható el az idegen 
nyelv oktatásától, külön órában, vagy külön tantárgyként történik. 
. 
Általános fejlesztési követelményeink 

• Szerezzen ismereteket a világról, idegen nyelvú országokról, azok intézményeiről, az ott élő 
emberekről, ezeket hasonlítsa össze Magyarországgal és vonjon le következtetéseket. 

• Ismerje meg a fent említett országok közösségeinek kultúráját, társadalmi szokásait, viselkedési 
formáit a mindennapi életben és az emberi kapcsolatokban. 

• Alakuljon ki interkulturális tudatossága, személyes tapasztalat alapján is. Jusson interkulturális 
ismeretek birtokába (kezdeményezőkészség, kapcsolatépítés-, tartás, konfliktuskezelés). 

• Fejlődjön személyisége sokirányúan a nyelvtanulás során (nyitottság, előítéletektől való 
szabadulás, önbizalom, kommunikációs igény, helyes értékrend, vállalkozó szellem, 
ambíció, érzelmi gazdagodás, önismeret). 

• Fejlődjenek készségei az idegen nyelv tanulása során (figyelem, memória, feladatmegoldás, 
együttműködés, önálló tanulás, önismeret). 

• Ismerje meg az idegen nyelv tanulásának különféle stratégiáit, tanulási technikáit, és 
válassza ki a számára legcélravezetőbbet. 
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• Emelkedjen egyre magasabb szintre kommunikációs készsége: 
nyelvi összetevők: lexikai, fonológiai, morfológiai, szintaktikai ismeretek szocio-
lingvisztikai összetevők: társadalmi konvenciók a nyelvben pragmatikai összetevők: 
ismeretek és készségek, amelyek a nyelvi és nem nyelvi elemek használati értékére 
vonatkoznak. 

• Vegyen részt projektek tervezésében, készítésében és bemutatásában. 
 
 
3.7     A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladataink 
 
 „ Nézz hosszan egy gyermekarcra 
    és látni fogod, ha van sors, 
    hát nagyon korán elkezdődik.” 
    

Ancsel Éva  gondolataival naponta találkoznak a pedagógusok. A gyermek szomorú szeme, 
arckifejezése, visszahúzódása, zavaros viselkedése, hirtelen tanulmányi és magatartásbeli 
negatív változása … mind segítségért kiált. 
 
E változás az ifjúság szociális válsághordozó szerepével magyarázható. A kedvezőtlen 
szociális, gazdasági, családi és iskolai hatások, az érték- és normaválság, az egyre több 
családban érzékelhető életvezetési problémák miatt növekszik a feszültségszint és csökken a 
feszültségtűrő képesség, ami otthon, leggyakrabban a gyereken vezetődik le. 

 
Ebből következik, hogy az iskola alapfeladata : 

• a családi, szociális ártalmak következményeinek enyhítése 

• a szocializációs hiányok pótlása 
• a személyiségfejlődési zavarok korrigálása 
 

Ezek a feladatok a pedagógustól speciális felkészültséget igényelnek, ezért továbbképzési 
rendszerünkben  kiemelt helyen szerepelnek a következő témák: 

• a gyermekvédelemmel foglalkozó 
• a nehezen nevelhető gyermekekkel való foglalkozás 

• a szociális hátrányok enyhítését segítő  
• a személyiség- és közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat segítő 

• a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő 
• a beilleszkedési és magatartási nehézséggel összefüggő pedagógiai feladatokat segítő és  

 bővítő  
• a tehetséggondozással foglalkozó szakmai továbbképzések. 
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Minden pedagógus feladata, hogy megismerje: 

• a  Gyermekvédelmi törvényt:  alapelveit 
      a gyermekek védelmének rendszerét 
 

• a  gyermekek védelme érdekében nyújtott ellátások rendszerét: 
  pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokat 

  gyermekjóléti alapellátásokat - szolgáltatásokat 
 
• a  gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéseket: 

  védelembe vételt 
családba fogadást 
ideiglenes hatályú elhelyezést 
átmeneti nevelésbe vételt 
tartós nevelésbe vételt 

      

• a  gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek munkáját, és együttműködjön velük 
 

Az iskolai gyermekvédelem az első és legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a gyerekek minden 
problémája (éhség, kék foltjai, agresszivitása, szorongása, …) itt érzékelhető először. 
 
Feladatunk: 

• a problémák felismerése, feltárása 

• az okok megkeresése 
• segítségnyújtás, illetve 
• jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyámhivatal és a TEGYESZ felé 
 

Célunk az, hogy: a gyermekvédelmi munkán keresztül a gyerekek problémáit minél korábban 
felismerjük és minél hatékonyabban kezeljük, megelőzve súlyosabbá válásukat. 

  
Kötelezettségek  a pedagógusok számára: 

• Közre kell működnie a gyermek – és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, a 
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszűntetésében. 

• Biztosítania kell a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben levő tanuló felzárkóztatását 
• Észre kell vennie, ha a tanuló tanulmányi eredménye látszólag indokolatlanul romlik, vagy  

viselkedése megváltozik 
• Fel kell figyelnie a családban jelentkező gondokra, problémákra. 
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• Jeleznie kell a problémákat az iskolai gyermekvédelmi felelősnek, közösen feltárni az 
okokat, segítségnyújtást kezdeményezni a megszűntetésükre. 

• Amennyiben a segítségnyújtás iskolai eszközökkel nem oldható meg, úgy kötelessége a 
Gyermekjóléti Szolgálatot értesíteni. 

 
A gyermekvédelmi feladatokat ellátók tevékenységi köre és feladatai: 

 
A veszélyeztetett tanulókkal: 

• A veszélyeztetett tanulók felmérése az osztályfőnökök és a pedagógusok segítségével:  
 nyilvántartásba  vétel 

 a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése, ez alapján mérlegelés a  
 további teendőkre: egyeztetés a gyermekjóléti szolgálattal 
    a gyermekvédelmi koordinátorral 
• A veszélyeztetett tanulók szabadidős tevékenységének és tanulmányi előmenetelének  

 figyelemmel kísérése, és adott esetben javaslattétel a változtatásra 
• Drog- és bűnmegelőzési programok propagálása, szervezése 
• A veszélyeztetett gyermek számára hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása 

• Tanácsadás: tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak 
• Részvétel fegyelmi eljárásokon, Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálat megbeszélésein. 
• Szociális ellátások számbavétele (ingyenes étkeztetés, tankönyvtámogatás, reggeli  

 ügyelet, stb.) 
• Családlátogatás (nem kötelező) 
 

A hátrányos helyzetű gyermekekkel: 
• A hátrányos helyzetű tanulók felmérése az osztályfőnök közreműködésével 
• Nyilvántartásba vétel, a hátrányos helyzet típusának mérlegelése, ez alapján  

  javaslattétel kidolgozása a további teendőkre 
• A hátrányos helyzetű gyermekek: szabadidős tevékenységének, tanulmányi előmenetelének 

figyelemmel kísérése, adott esetben javaslattétel a változtatásokra, számára hasznos szünidei 
elfoglaltság biztosítása, szervezése 

• A hátrány - veszély kialakulásának megelőzése, intézkedések a hátrányos helyzetű  
  tanulók esetén 

• Tanácsadás tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak 
• Szociális ellátások számbavétele 
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Az intézmény valamennyi gyermekével: 

• Általános prevenciós tevékenységek, az iskolát körülvevő szociális-társadalmi  
  környezet függvényében 

• A mentálhigiénés programok bevezetésének szorgalmazása 

• A diákönkormányzattal való kapcsolattartás 
• A tanulók számára hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása, szervezése 

• Szociális ellátások számbavétele 
• Minden esetben a gyermekek érdekeinek képviselete 
 

A veszélyeztetettség és hátrányok leküzdését iskolánkban a következő tevékenységi formák 
szolgálják: 

• Felzárkóztató és tehetséggondozó programok szervezése 

• Differenciálás az órán 
• Szakkörök, önképzőkörök (igény szerinti) működtetése 
• Sportkör, a mindennapi testnevelés biztosítása 

• Drog- és bűnmegelőzési programok szervezése 
• Mentálhigiénés programok 

• Pályaorientációs tevékenység 
• Táborozások, kirándulások, erdei iskola szervezése 

• Kiállítás, Nyárköszöntő, ünnepélyek - iskolaszintű és osztályprogramok szervezése 
• Iskolai szaktárgyi, sport- és művészeti versenyek 
• Ügyelet  

• Motiválás arra, hogy a gyermek tanulószobai vagy napköziotthoni ellátásban részesüljön 
• Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről 

• Szülői értekezlet, fogadóóra, családlátogatás 
• Táborozási hozzájárulások – pályázatokkal 
• Étkezési hozzájárulás  

• Kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel 
• Pályázatok figyelése, részvétel a pályázaton 

• Munkaterv készítése év elején, beszámoló félévkor és év végén 
 
3.8  A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok  
 
A tanulási nehézséggel, teljesítményzavarral küszködő, ezzel tanulási kudarcnak kitett tanulók 
pedagógiai megsegítése minden pedagógus feladata. A nehézséggel küzdő gyermek egyre jobban 
lemarad, s ezzel kudarcok sorozatának van kitéve. 
A pedagógus  feladata, hogy a nehézség ill. a zavar észlelését követően szakember segítségét kérje. 
A nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján az iskola gondoskodik a tanuló felzárkóztatásáról.  
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E célt szolgáló tevékenységek: 

• egyéni felzárkóztató foglalkozások 
• kiscsoportos foglalkozások 

• differenciálás a tanórán – egyéni képességéhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 
• differenciált értékelés 
• napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás  

• egyes tantárgyak alóli felmentés - szülő beleegyezésével 
• délutáni tanulási idő meghosszabbítása - szülő kérésére, szakvélemény alapján 

• könnyített – és  gyógytestnevelési foglalkozások 
• logopédia (kerületi szakszolgálat segítsége) 

 
A 2011. évi CXC törvény 4.§ 3. pontja szerint: „beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas 
kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem 
minősül sajátos nevelési igényűnek”. 
 
A tanulási zavarok korrekcióját biztosító programok: 

• Logopédiai foglalkozás 
• Kiscsoportos nevelő-oktató munka 
• Differenciált értékelés 

• Tanulási idő meghosszabbítása 
• Felzárkóztató ill. tehetséggondozó foglalkozások 

• Könyvtár használata 
• Gyógytestnevelés  

• Mindennapi testnevelés biztosítása órakeretben vagy sportköri foglalkozással 
• Egészségügyi ellátás 
• A szülők motiválása a napköziotthoni és tanulószoba igénybevételére 

• Ügyelet biztosítása 
• Pályaorientáció segítése 

• Felzárkóztató tábor 
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3.9  A szociális hátrány enyhítését segítő tevékenységek 
 
Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket a különböző jellegű szociális tényezők 
gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. 
Feladatunk segíteni minden hátrányos helyzetű – de különösen a szociális hátrányban lévő – tanulót 
képességeinek kibontakoztatásában. 
 A képességeket kibontakoztató felkészítés a személyiséget fejlesztő pedagógiai munkával és a 
közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő 
lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához, 
tanulási, továbbtanulási esélyeinek növeléséhez. A képesség-kibontakoztató felkészítés 
megszervezhető integrált keretek között is, ha a közösség- és a személyiség-fejlesztés halmozottan 
hátrányos helyzet és az e körbe nem tartozó tanulók közös felkészítése keretében valósul meg, 
kiegészülve a társadalmi kirekesztés minden formáját elutasító, és a bármely oknál fogva hátrányos 
helyzetben lévők társadalmi beilleszkedését elfogadó és segítő magatartásformák és készségek 
kialakításával, az ezek alapjául szolgáló képességek kibontakoztatásával. 
 
Ehhez először vegyük számba azokat a károsan ható tényezőket, amelyek hozzájárulnak a hátrányos 
helyzet kialakulásához: 

• a családi mikrokörnyezet: 
a család gazdasági helyzetéből adódó lakásviszonyok 
a túlságosan alacsony egy főre jutó jövedelem 
a kulturális helyzet (a szülők alacsony iskolázottsága, a kultúra, művelődés   
       megbecsülésének hiánya) 
családi hagyományok (nem megfelelő erkölcsi, szociális,  nevelési hagyományok) 
a család élete, a családtagok magatartása (kevés közös élmény a szülőkkel, helytelen 
nevelési módszerek, a gyermek nem megfelelő helyzete a családban, a szülők 
kifogásolható erkölcsi magatartása, az iskola munkájának lebecsülése, közömbösség 
vele szemben, rendezetlen életmód) 
 

• családi házon kívüli környezet:az utca, lakókörzet negatív hatásai, helytelen viszony, 
kapcsolat kifogásolható magatartású, erkölcsű gyerekcsoportokkal, felnőttekkel 

• iskolai környezetben: 
 az oktatási intézmény hiányos tárgyi, személyi ellátottsága 
 távolról való bejárás az iskolába 
 a tanítás hatékonyságának alacsony színvonala 
 helytelen nevelői magatartás 
 rossz tanár-diák viszony 
 a tanulók értékelésének, minősítésének merev módszerei 
 a tanulók nem megfelelő helyzete a különböző közösségekben 
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Feladataink: 

• a hátrányos helyzetű tanulók felmérése 
• a hátrány meghatározása 

• a tevékenységi formák megtervezése a következő tanévre 
• a szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek ütemtervének elkészítése 
• tevékenységi formák megvalósítása ütemterv szerint 

• eredmények számbavétele 
• fejlesztési tevékenységek megtervezése a következő tanévre 

 
A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják: 

• felzárkóztató és tehetséggondozó programok szervezése 

• önismereti csoportok létrehozása, működtetése 
• drog-és bűnmegelőzési programok, mentálhigiénés programok 
• pályaorientációs tevékenységek 

• táborozások, kirándulások 
• Nyárköszöntő, bemutató 

• felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, 
fogadóórákon, családlátogatásokon 
• kerületi, fővárosi támogatások megszerzésének ösztönzése 

• motiválás arra, hogy a gyermek kollégiumi, tanulószobai vagy napköziotthoni ellátásban 
részesüljön 
• kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel 

• táborozási hozzájárulások  
• pályázatokon való részvétel 

 
 
3.10 Egészségnevelési program 
 
Az egészségfejlesztés főbb célkitűzései 
A felgyorsult élettempó új alkalmazkodást kíván az egyéntől az élet minden területén. Az iskolának 
ezért nagy szerep jut az egészségmegőrzésre irányuló technikák fejlesztésében. Az egészséges és 
kulturált életmódra nevelés keretében meg kell tanítanunk diákjainkat a helyes életviteli szokásokra, 
ezért ez egyben erkölcsi nevelés is. 
Legfőbb érték az ember, amelynek alapja az egészség. Az egészség azonosítható a testi, lelki és 
szociális harmónia állapotával. Fontos, hogy tanulóink felismerjék az egészség értékjellegét. E cél 
akkor érhető el, ha kialakítjuk tanítványainkban az önmagukért és másokért érzett felelősségtudatot.  
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Az egészségfejlesztési feladatok 
Testápolás 
A higiénés magatartásra nevelés, a személyi higiénia iránti tartós igény kialakítása, valamint a 
környezet tisztaságára és védelmére irányuló szoktatás.  
Iskola egészségügyi ellátása. Iskolaorvos, védőnő, szűrővizsgálatok 
Egészségügyi szolgálat közreműködésével szűréseken részvétel. Prevenciós programok, előadások 
foglalkozások tanórák szervezése. (drogprevenció, szenvedélybetegségek megelőzéséről …stb.) 
 
Egészséges táplálkozásra nevelés 
Egészséges táplálkozásra nevelés, megfelelő étkezési szokások kialakítása.  
Betegségeid okát, táplálkozásodban keresd. Az iskolai ételek, büfé minősége, tartalmassága 
törekszik az egészséges ételek túlsúlyára.  
 
Mindennapos testnevelés 
A mindennapos testnevelés biztosítása tanórák keretében. Rendszeres testedzés a tanórákon kívül, 
sportkörök, szakkörök, házi bajnokságok, sportnap, sport tanfolyamok lehetőségeinek kihasználása. 
 
Elsősegély-nyújtási alapismeretek 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatos feladatokat a tanórákon, tervszerűen, 
pedagógus segítségével sajátítják el a gyerekek (környezetismeret óra, osztályfőnöki óra, 
testnevelés óra, biológia óra, stb.). Szükség esetén egészségügyi szakember bevonásával történik az 
oktatás. 
 
Mentális tényezők 
Harmonikus személyiség kialakítása, a társas kapcsolatokhoz szükséges készségek fejlesztése. A 
reális önismeret, helyzetfelismerő és problémamegoldó képesség, valamint a döntésre való készség 
kialakítása. Rászorulók segítése, törődés egymással. A függőséghez vezető szokások megelőzése. 
Megfelelő stresszkezelő technikák kiépítése.  
 
Az iskola szerepe az egészségnevelésben 
A fiatalok életvitelüket minták követésével is alakítják, ezért különösen fontos a pedagógusok 
példamutató életmódja. Egy tanár az egész személyiségével nevel, így válik az erkölcsi nevelés 
alapjává a példamutatás. A pedagógus közösség egyéni és testületi magatartása tükrözze azt a 
közösségi értékrendet, amire a tanulókat nevelni akarjuk. Minden ismeret és hitelesen közvetített 
tudás nemcsak tájékozottságukat gyarapítja, hanem erkölcsi ítélőképességüket is segíti. Így válnak 
képessé különbséget tenni jó és rossz, igaz és hamis, értékes és értéktelen között.  
Az erkölcsi értékek a mindennapi cselekvésben alakuló szokások útján, az értékek tudatosulása 
útján válnak a hétköznapi élet irányítására alkalmas jellemformáló erővé. Az iskola mint élettér is 
befolyásolja a tanulók egészségét és pszichikumát, ezért az iskolai környezetnek meghatározó 
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 szerepe van az életvitel és napirend alakításában. Ennek fontos szinterei a tanórai foglalkozások. 
Külön figyelmet fordítunk minden tantárgy esetében a tananyagtartalom és az egészségfejlesztési 
feladatok csatlakozási pontjára. Kiemelt jelentőségű a testnevelés, a környezetismeret, a biológia és 
az osztályfőnöki tanórák. Az egészségfejlesztési feladatok végrehajtását, tartalmi szempontból a 
helyi tantervbe rögzítjük. Természetesen akkor lehetünk elégedettek, ha a többi foglalkozáson is 
törekszünk a pozitív egészségszemlélet kialakítására. 
 
Tanórán kívüli foglalkozások programok 
Hagyományos iskolai egészséges életmódra nevelés programjaink: 
Sportnap (Rendszeresen részt veszünk a kerületi sport és egészségnapon), felvilágosítással, 
szóróanyagokkal, előadásokkal, versenyekkel kívánjuk a tanulók számára elérhető közelségbe hozni 
az egészséges életmódot. A külső helyszínen (sportpályán) megrendezett program erőnléti, szellemi 
ügyességi feladatok sorából áll. A program összeállításánál nagyon fontos, hogy minden tanulónk 
sikerélményhez jusson, eredményes legyen. Öszi, tavaszi kirándulások megszervezésével próbáljuk 
a diákok szabadidejét hasznosan kitölteni. 
Igyekszünk pályázati forrásokból biztosítani – külső szakemberek, szakértők bevonásával – az 
egészségfejlesztési feladatok végrehajtását. 
 
A szülőkkel való kapcsolattartás 
Fentiek közül a szülőkkel való kapcsolattartás alapvető pillére stratégiánknak. A kisgyermekek 
életében nagyon fontos, meghatározó  szerepe van a családnak. 
A kamaszok amúgy is instabil lelkivilágának nagy szüksége van a szerető, óvó családi légkörre. 
 
A mintaszerűen egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal  

• sportolási lehetőségek optimális kihasználása 

• kézügyesség fejlesztése 
• önellátási képességek: egészséges és kulturált étkezés, öltözködés,  
• tisztálkodás, rendszeretet, a lakás és tanterem berendezéseinek rendben tartási igénye 

• az iskola igényes, esztétikus környezete fejlessze ízlésüket, igényességüket 
• a tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevelő munka során az önfejlesztő képesség 

alapozása, a tehetség felismerése, kibontakoztatásának segítése 
 
 A szakmai képzés alapozása területén elvégzendő feladatok: 

• a szabályhasználat képességének fejlesztése 

• leírt szabályok szerinti önálló vagy csoportos feladatmegoldások 
• az alkotóképesség, kreativitás fejlesztésére törekvés (szakkörökkel) 

• az iskolán kívüli fórumok egyre hatékonyabb kihasználása 
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4  A szülő, tanuló és pedagógus együttműködésének formái, családi életre nevelés és ezek 
továbbfejlesztésének lehetőségei  
 
Az iskola mint nevelő-oktató intézmény csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulói 
érdeklődésre épít és figyelembe veszi a szülői érdekeket. Az iskolai nevelés, a gyermeki 
személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus 
közösség koordinált aktív együttműködése. 
A család kiemelkedő jelentőség a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, 
önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet változásai, 
az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező 
zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A 
köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a 
családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és 
fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben 
felmerülő konfliktusok kezeléséről.  
 
Az együttműködés:  

• alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség, 
• megvalósulási formái: a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység 

• feltétele: a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség 
• eredménye: a családi és iskolai nevelés egysége és ennek nyomán kedvezően fejlődő 

gyermeki személyiség. 
Az együttműködés formáit az előzetesen már vázolt pedagógiai feladatokra építettük, és az alábbi 
témakör köré rendeztük: 
 
A szülők részéről:  
a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat várjuk el:  
 

• aktív részvételt az iskolai rendezvényeken 

• ötletnyújtást az előadások témáihoz 
• őszinte véleménnyilvánítást 
• együttműködő magatartást 

• nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását 
• a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzésését 

• érdeklődő - segítő hozzáállást 
• szponzori segítségnyújtást 
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Iskolánk a tanulók helyes neveléséhez a következő tevékenységi formákat ajánlja: 
 

• nyílt napok, nyílt órák, foglalkozások szervezése 
• rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról, szorgalmáról 

• változatos témájú szakkörök indítása, ahol a tanuló gyakorolhatja a helyes viselkedési 
módokat 

• előre tervezett szülői értekezletek 

• fogadóórák 
• előadások szervezése:  logopédus, nevelési tanácsadó, pszichológus, egészségügyi 

szakember, stb.meghívásával 
• pályaorientáció 
• családlátogatás 

• közös kirándulások 
 
A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei: 
 

• osztály - család közös hétvégi túrázással egybekötve 
• családi játékos vetélkedők 

• hétvégi családi sportnap  
• családias színházlátogatás 

• közös rendezvény szervezése a szülők - pedagógusok részvételével. 
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5  TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 
 
Az iskolai munka szerves részei a tanórán kívüli foglalkozások. 
 
Kötött tanórán kívüli foglalkozások: 

• napköziotthoni és tanulószobai foglalkozások 
•  az iskolai sportkör 

A kötetlen tanórán kívüli foglalkozások formáiról a tantestület dönt: 
• a tanulói - szülői igények ismeretében 
• a rendelkezésre álló szakemberek körét számba véve 

• az anyagi lehetőségek figyelembe vételével 
• a tanulói leterheltséget mérlegelve. 

 
Iskolánk az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat kínálja: 
 
napköziotthon,tanulószoba,sportkörök 

• labdajátékok (kézi, tollas, kosár) 

• foci 
• aerobic 

• torna 
• ritmikus gimnasztika 
• ugrókötél 

 
 diákkörök, szakkörök 

• irodalmi, színjátszókör 

• tánc 
• kézműves 

• számítástechnika 
• nyelvi (magyar és idegen) 
• sakk 

 
 versenyek 

• tanulmányi: házi, kerületi, budapesti, országos 

• szinte minden lehetséges tantárgy 
• kulturális: színjátszó, szavaló, szépkiejtési, énekkari 

• komplex verseny a speciális tagozaton 
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házi bajnokságok 

• különböző sportágak keretében éves programban rögzítve 
 
házi versenyek 

• a tanulmányi és kulturális kerületi versenyek előtt 
• az iskola saját versenyei: 

Újlaki matematika verseny 
Szózat szavalóverseny (kerületnek is meghirdetjük) 

 
 diákönkormányzati nap 

• évente egy DÖK nap 
 
jeles napok 

• Föld Napja 

• Madarak és Fák Napja 
     
Tanórához kapcsolódó - szabadidős tevékenységek: 

• színház-mozi-opera látogatás 
• állandó és időszakos kiállítások megtekintése 
• gyár-, üzemlátogatás 

• nyári táborok 
• kirándulások, túrák 
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6  AZ ISKOLÁBA JELENTKEZ Ő TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI 
 

• A tankötelezettség megállapítása 
• A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az általános iskolai felvétel, a tanulói 

jogviszony keletkezése 
• A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség  

(Bővebben a 3. sz. mellékletben, a 2011. évi CXC. törvény vonatkozó paragrafusai szerint.) 
 
Iskolánk a beiskolázási körzetéből és a kerületből minden jelentkező tanköteles korú tanulót 
felvesz. A speciális tagozatra a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsági 
Tagintézményeinek szakértői véleménye alapján kerülnek felvételre a II. kerületből és 
vonzáskörzetéből az enyhe fokú értelmi fogyatékos / tanulásban akadályozott tanulók (BNO F70 
kód). 
Iskolánk a kötelező felvételi kötelezettség, valamint az iskolánkba járó testvérgyerekek felvétele 
után további gyermekeket vehet fel a szülő kérelmére, megfelelő indoklás esetén (munkahely 
közelsége, szociális helyzet, rendkívüli körülmények). Ha ezen felül marad még szabad férőhely az 
induló osztályokban, akkor további felvételi kérelmeket is teljesítünk, melyekről sorsolással 
döntünk. A sorsolás időpontját a fenntartó határozza meg. A sorsolási bizottság tagjai: igazgató, 
igazgatóhelyettesek, a Szülői Szervezet elnöke, a Diákönkormányzat kepviselője, valamint az 
iskolatitkár (jegyzőkönyvvezető). 
Menete: 

- A sorsolás előkészítése: szabad férőhely megállapítása, a kérvényes szülők meghívása a 
sorsolásra.  

- A sorsoláson megjelentek tájékoztatása a kérvények számáról és a sorsolással felvehető 
gyermekek számáról  

- A jelenlévők előtt a kérvényes nevek egyesével egy dobozba kerülnek  
- Nevek összekeverése, és felvehető számú név kihúzása egyesével  
- Az eredmény hitelesítése, jegyzőkönyvezése szám és név szerint  
- Az eredmény kihirdetése 

 
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:  

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
• a gyermek lakcímkártyáját, 

• külföldi állampolgárság esetén regisztrációs kártyát vagy tartózkodási engedélyt 
• a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt, ha a gyermek óvodás volt, 

• szükség esetén a szakértői bizottság szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy 
ha az óvoda a szakértői bizottság vizsgálatát javasolta), 
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A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

• a tanuló születési anyakönyvi kivonatát, 
• a tanuló lakcímkártyáját,  

• külföldi állampolgárság esetén regisztrációs kártyát vagy tartózkodási engedélyt, 
• az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt 
• külföldön végzett tanulmányok esetén a bizonyítványok hiteles fordítását 

• az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 
 
A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében 
meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen 
nyelvből és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában  - a bizonyítvány bejegyzése alapján 
– nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt 
követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. 
Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, 
illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni. 

 
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző 
tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdem-jegyeinek, valamint az adott 
évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 
Ha a körzeten kívüli tanuló az első-negyedik évfolyamra jelentkezik, vagy ha az ötödik-nyolcadik 
évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,0 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma 
rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az 
igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. 
 
Intézményünkben az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően olasz nyelv és kultúra oktatása 
folyik.  
E tagozatra az ország egész területéről körzethatár nélkül történik a beiskolázás, tekintve, hogy 
egyetlen ilyen profillal működő általános iskola az országban az Újlaki Általános Iskola. 
 
 
 
7 AZ INTÉZMÉNYÜNKBEN EL ŐFORDULÓ VIZSGÁK SZABÁLYAI: 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében (4.sz.melléklet) 
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8  NEVELŐTESTÜLETÜNK  HITVALLÁSA 

 

Pedagógiai programunkban úgy szeretnénk meghatározni önmagunkat, hogy 

arculatunk feleljen meg a társadalom felől érkező új elvárásoknak, és foglalja magába 

az intézmény korábbi programjából azokat az elemeket, amelyek megfelelnek 

ezeknek az új kihívásoknak, miközben sajátosságainkhoz, elveinkhez is hűek 

maradunk. 

Miben határoznánk meg azt az irányt, amit megvalósítani szándékozunk?  

Pedagógiánk lényege a gyermekközpontúság. Amikor programok, módszerek 

között választunk, akkor döntéseinkben a prioritást mindig a gyermekek érdeke 

jelenti. 

Mi is az, amivel leginkább szolgáljuk érdekeiket? Ha felkészítjük őket arra, hogy 

sikeresen szerepeljenek a választott középiskolában, később megvalósíthassák 

önmagukat. Ehhez képességekre, készségekre van szükségük. El kell tudni dönteni, 

melyek azok a tulajdonságok, képességek, készségek, amik leginkább segítik őket. 

Döntéseinket a szakmai igényesség, az újra való fogékonyság jellemzi. Olyan 

tevékenységrendszert dolgozunk ki, ami együtt fejleszti tanítványaink önálló 

tanuláshoz szükséges szellemi és fizikai képességeit. Az iskolai élet egészét átszövő 

kapcsolatrendszerben a szociális tanulás lehetőségeit biztosítjuk. 
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9  FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK 

 
A Pedagógiai Program és a Helyi tanterv módosításakor figyelembe vett és felhasznált 
dokumentumok: 
 

• 1993. évi  LXXIX. törvény a közoktatásról a módosításokkal együtt, 
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

• A Kormány 110/2012. (VI.4.) Korm.rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 
bevezetéséről és alkalmazásáról 

• a 2/2005. (III.1.) OM rendelet a  Sajátos   nevelési   igényű   tanulók  iskolai oktatásának 
tantervi irányelve kiadásáról,  

• 32/2012.(X.8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve 

• 2013. évi XV. EMMI rendelet 
• az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének 

biztosításáról, 
• a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 
• Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez - 

Sulinova Budapest, 2006. 
• Inkluzív nevelés - Adaptációs kézikönyv – Gyakorlati útmutató integráló  

pedagógusoknak – Sulinova Educatio Budapest, 2008. 
•  A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) számú 

EMMI rendelet mellékletei:  
o 1. melléklet- Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 
o 2. melléklet- Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 
o 11. melléklet – Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-

oktatási intézmények számára 
• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet  A nevelési-oktatási intézmények működéséről 
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1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 

2011. évi CXC. törvény: 
47. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód 
keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban 
részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak 
megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.  

(2) A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-
oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a szülő és a 
gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.  

(3) A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása, továbbá 
kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, 
konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi 
gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban 
(a továbbiakban: a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók - külön vagy közös vagy részben 
közös - nevelésében és oktatásában részt vevő óvoda és iskola, kollégium együtt: gyógypedagógiai 
nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézmény) történhet.  

(4) A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához az alábbi feltételek 
szükségesek:  

a) a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési igény típusának és 
súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz 
szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédlet,  

b) egyéni előrehaladású képzéshez, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-oktatáshoz, 
fejlesztő neveléshez, fejlesztő nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértői bizottság által 
meghatározottak szerinti foglalkozáshoz szakirányú végzettségű gyógypedagógus, a 
foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök,  

c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása.  

(5) A gyermek külön óvodai nevelését végző óvodai csoportot, a tanulók külön iskolai nevelését, 
oktatását végző iskolai osztályt a sajátos nevelési igény típusának megfelelően kell létrehozni. A 
gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a gyermek, 
tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban is részesül.  
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(6) A gyermek, tanuló érdekében a kormányhivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen 
meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-
oktatási intézménybe írassa be. Ha a szülő a kormányhivatal felhívása ellenére kötelezettségének 
ismételten nem tesz eleget, a kormányhivatal a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíti. A szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan 
intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket, tanulót. A szakértői 
vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges utazás költségeit a társadalombiztosítás a szülőnek 
megtéríti.  

 (8) Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő 
foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az 
iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg.  

(9) A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben  

a) a fogyatékosság típusának megfelelő szakirányon szerzett gyógypedagógusi, gyógypedagógiai 
tanári, konduktori, konduktor-óvodapedagógusi, konduktor-tanítói, terapeuta szakképzettség kell, 
ha az óvodai foglalkozás, vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja  

aa) a sajátos nevelési igényből eredő hátrány csökkentése,  

ab) az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció,  

ac) az értelmi fogyatékossággal élő tanuló iskolai nevelés-oktatása a külön e célra létrehozott 
gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban történik,  

b) az a) pontban meghatározott vagy az általános szabályok szerinti végzettség és szakképzettség 
kell,  

ba) ha az óvodai foglalkozás, a tanórai foglalkozás elsődlegesen nem a sajátos nevelési igényből 
eredő hátrány csökkentését, a tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációját, rehabilitációját 
szolgálja,  

bb) az egyéb foglalkozáshoz, a kollégiumi foglalkozáshoz,  

c) az enyhe értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelv oktatását elláthatja gyógypedagógus 
végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá "komplex" típusú felsőfokú államilag elismert 
nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkező pedagógus is.  
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(10) A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális 
szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi hálózat útján is biztosítható. Az 
utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése és működtetése az állami intézményfenntartó 
központ feladata.  

(11) A tehetséggondozás kereteit a Nemzeti Tehetség Program jelöli ki, amelyet a Nemzeti 
Tehetség Alap támogat. A Nemzeti Tehetség Program és Alap az oktatásért felelős miniszter 
irányítása alatt, jogszabályban foglaltak szerint működik. A Nemzeti Tehetség Program elérendő 
célokat jelölhet ki a köznevelési intézmények számára, és tartalmazza a feladatok finanszírozásának 
módját is.  

2011. évi CXC. Köznevelési törvény 27. § (8) A gyógypedagógiai nevelés-oktatásban részt vevő 
nevelési-oktatási intézményben a sajátos nevelési igényű tanulók részére kötelező egészségügyi és 
pedagógiai célú habilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. A tanuló annyi egészségügyi és 
pedagógiai célú habilitációs rehabilitációs tanórai foglalkozáson vesz részt, amennyi a sajátos 
nevelési igényéből eredő hátránya csökkentéséhez szükséges. A kötelező egyészségügyi és 
pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások megszervezésének heti időkeretét 
a 6. melléklet határozza meg. 
 
2011. évi CXC. Köznevelési törvény 28. §(4) A heti időkeret az iskolában az egyes évfolyamok, 
osztályok, tanítási év közben a tanítási hetek között, kollégiumban a kollégiumi feladatok, az egyes 
tanulócsoportok, tanítási év közben a tanítási hetek között átcsoportosítható. 
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3. sz. melléklet 

2011. évi CXC. törvény:  
 

A tankötelezettség megállapítása 
 

21. § (1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges 
fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 
jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet 
határozza meg. 

(2) Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban 
a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja, 
b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további 

részvételéről, 
c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megállapítása céljából, ha 
ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a 
gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján, 
cb) a gyermek nem járt óvodába, 
cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont 
szerinti döntéssel, vagy 

d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges 
fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik 
életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben. 

(3) A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő is 
kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot. 

(4) Az iskola igazgatója a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása 
céljából a szakértői bizottság vizsgálatát kezdeményezheti, ha 

a) a szülő nem ért egyet a (2) bekezdés a) pontja szerint kiállított óvodai igazolással vagy a (2) 
bekezdés b) pont szerinti döntéssel, és arról az iskola igazgatója tudomást szerez, feltéve hogy a 
kérdésben a szakértői bizottság korábban nem hozott döntést, 

b) szükséges a gyermek sajátos iskolai nevelésben-oktatásban való részvételéről dönteni és 
arra az óvoda javaslatot tesz, vagy a szülő kéri, és e kérdésben a szakértői bizottság korábban 
nem hozott döntést. 

 
 
 
 
 
 



  
 Újlaki Általános Iskola 
            OM 034803 
 1023 Budapest, Ürömi u. 64.                                                                                     
       Tel.ig.: 335-0792                                                                                                                                 . 
     Tel./ Fax: 335-0720                                                                                                                                        

Alapítás éve: 1787 

________________________________________________________________________________ 

 
87 

 

 
A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az általános iskolai, alapfokú művészeti iskolai 

felvétel, a tanulói jogviszony keletkezése 
 

22. § (1) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, az 
erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a kormányhivatal közleményt vagy 
hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját 
megelőzően legalább harminc nappal. 

(2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a között 
- a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles 
beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. 

(3) Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői 
bizottság véleményében vagy a kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig 
köteles beíratni a kijelölt iskolába. 

(4) Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 
személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 
igazolást. 

 
 A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség  

45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az 
intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.  

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 
legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői 
bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik 
tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az 
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére 
szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje 
tankötelezettségének teljesítését.  

(3) A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelési igényű 
tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a 
huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.  
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(4) A tankötelezettség kezdetéről  
a) az óvoda vezetője,  
b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,  
c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a 
szakértői bizottság  
dönt.  

(5) A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes 
folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként 
teljesíthető.  

(6) Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének 
magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok eredményes folytatására vagy 
befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti 
szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse 
tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának 
döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét.  

(7) A tankötelezettség általános iskolában, középfokú iskolában, Köznevelési Hídprogram 
keretében, valamint fejlesztő nevelés-oktatásban teljesíthető.  
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4. sz. melléklet 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
 
5. § h.) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok 
alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét az intézmény 
házirendjében kell meghatározni. 
24. A tanuló tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos szabályok 64. § 
(1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a 
felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló 
érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 
(2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 
ha 
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az 
előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
c) az 51. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület 
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 
d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt 
tesz vizsgát. 
(3) Egy osztályozó vizsga – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott 
tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását 
szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszer- 
vezni. 
 (5) Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 
kívánja. 
(6) Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 
vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak 
fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt 
gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos 
vagy gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a 
vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló 
vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a 
vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 
(7) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 
a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból –elégtelen osztályzatot kapott, 
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, 
vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 
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(8) A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-
étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  
 
65. § (1) A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell 
kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, 
osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell 
a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor 
szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni 
kell. 
(2) Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független 
vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló 
jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 
(3) Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság 
előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a vizsgázó az (1) bekezdés 
szerint előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 
(4) Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben a 
nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre 
lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott 
tantárgy tanítására. 
(5) A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a 
gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell 
meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában szervezik – vizsgabizottságának 
elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes 
kormányhivatal bízza meg. 
 
66. § (1) A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és 
jogszerű megtartásáért, ennek keretében 
a) meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a vizsga 
letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni 
szándékozók kizárását, 
b) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 
c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga 
iratait, 
d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 
(2) A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező 
tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete szerint taníthatja. 
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(3) A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató felel 
a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. Az 
igazgató e feladata ellátása során 
a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet a 
helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 
b) írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 
c) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 
d) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, pontosan 
meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 
(4) A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el,és legfeljebb tizenhét óráig  
 
67. § (2) Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató 
pedagógus úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. 
(3) A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében megállapítja 
a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli 
tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható. 
(4) Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, 
feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat 
ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja 
számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania. 
(5) Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 
segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. 
 
68. § (1) A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett 
feladatlapon 
feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a 
lapokon lehet készíteni. 
(2) A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 
tantárgyanként hatvan perc. 
(3) Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a 
vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 
(4) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 
szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján 
a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 
számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel 
meg kell növelni, 
b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 
számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja, 
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c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 
írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 
d) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó a 
szóbeli vizsgát írásban teheti le. 
(5) Ha a vizsgázó a (4) bekezdés d) pontja alapján a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel 
kihúzása után külön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat 
elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a 
vizsgáztató tanár felolvassa. 
69. § (1) Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 
megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt 
kell biztosítani. A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – harmadik 
vizsgaként is megszervezhető. 
(2) Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó 
feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja 
és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató pedagógus a 
szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az iskola igazgatójának, aki az 
írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével 
kapcsolatos bejelentést. Az iskola igazgatója a megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, 
amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az esemény 
leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság 
elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az iskola igazgatója és a 
vizsgázó írja alá. A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 
(3) Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat – 
az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a kidolgozási idő lejártával átveszi a 
vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírá- 
sával – az időpont feltüntetésével – lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli. 
(4) Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a 
vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli a 
vizsgakérdésekre adott megoldásokat. 
(5) Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a 
vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a 
feladatlapra, és értesíti az iskola igazgatóját. 
(6) Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két másik  
a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – pedagógusból álló háromtagú bizottság a 
cselekmény súlyosságának mérlegeli, és 
a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az 
érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt, 
b) az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy 
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c) amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy eredménytelennek 
nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó teljesítményét. 
(7) A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell foglalni. 
 
70. § (1) Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A 
vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 
(2) A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely 
időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 
(3) A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – 
amennyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes 
tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. 
(4) Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a 
szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait 
szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés 
időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 
(5) A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A 
tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 
(6) A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni 
vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól 
segítséget kaphat. 
(7) A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha 
meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során önálló 
feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése 
során súlyos tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha 
súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. 
(8) Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 
értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben 
a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot 
meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell 
kiszámítani. 
 
71. § (1) Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt 
legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 
(2) Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt 
értékelést 
a vizsgajegyzőkönyvre. 
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(3) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 
szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján 
a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 
számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, 
b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó a 
szóbeli vizsgát írásban teheti le, 
c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 
írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. 
(4) Ha a vizsgázónak a 68. § (4) bekezdése alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett 
szóbeli vizsgát tegyen vagy a szóbeli vizsgát írásban tegye le, és a vizsga írásbeli és szóbeli 
vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket kell 
kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani.  
A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, amely 
alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 
(5) Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a 
vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de ha 
szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását 
a vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga 
jegyzőkönyvében fel kell tüntetni. 
(6) A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az igazgató az 
írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. 
 
72. § (1) A gyakorlati vizsgarész szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgy helyi tantervben 
meghatározott követelményei eltérő rendelkezést nem állapítanak meg. 
 
73. § (1) A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal 
szervezi.  
(2) A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a fél év vagy a tanítási év utolsó napját megelőző 
harmincadik napig, az  
51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az engedély megadását követő öt napon belül 
jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot 
adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az 
iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első 
félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 
(3) A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül 
kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független 
vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a 
kormányhivatalnak. 
 



  
 Újlaki Általános Iskola 
            OM 034803 
 1023 Budapest, Ürömi u. 64.                                                                                     
       Tel.ig.: 335-0792                                                                                                                                 . 
     Tel./ Fax: 335-0720                                                                                                                                        

Alapítás éve: 1787 

________________________________________________________________________________ 

 
95 

 

 
(4) A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, 
akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói 
jogviszonyban áll. 
 
74. § (1) A tanuló félévi osztályzatáról a szülőt az értesítőben (az ellenőrzőben) kiállított félévi 
értesítőben kell tájékoztatni. 
(2) Ha a tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, a tanuló osztályzatát az év végi bizonyítványban is 
fel kell tüntetni. 
(3) Ha a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátó iskola helyi tanterve, szakmai 
programja az évfolyam követelményének teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt határoz 
meg, a félévi osztályzatot a megnövelt tanítási idő felénél, az év végi osztályzatot pedig a tanítási 
idő végén kell megállapítani. 
(4) Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben 
teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több iskolai 
évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat 
valamennyi elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az 
iskolai évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján 
valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott évben 
kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni.  
(5) Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a 
vizsgáztató intézmény a tanuló osztályzatáról a törzslapon történő bejegyzés céljából három napon 
belül írásban értesíti azt az iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló 
magasabb évfolyamra lépéséről – figyelembe véve a független vizsgabizottság 
által adott vagy a vendégtanulóként szerzett osztályzatot – az az iskola dönt, amellyel a tanuló 
tanulói jogviszonyban áll. 
(6) Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, ezáltal az adott tantárgy 
tanulmányi követelményeit teljesítette. Az iskola magasabb évfolyamán vagy évismétlés esetén e 
tantárgy tanulásával kapcsolatban a pedagógiai programban foglaltak szerint kell eljárni. 
 
75. § (1) Ha a tanuló – a szülő kérelme alapján – a tankötelezettségének magántanulóként kíván 
eleget tenni, és az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak ez hátrányos, akkor az erre 
irányuló kérelembenyújtásától számított öt napon belül az iskola igazgatója megkeresi a gyermek 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a 
gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló 
milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola 
igazgatójának a döntéshez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. A gyermekjóléti 
szolgálat tizenöt napon belül köteles megküldeni véleményét. 
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(2) Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz eleget, 
felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A magántanuló magatartását és 
szorgalmát nem kell minősíteni. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőt a 
magántanuló kötelességeiről és jogairól. A magántanuló az igazgató előzetes engedélyével vehet 
részt a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon. A magántanuló kérelemre felvehető a napköziotthoni 
és a tanulószobai foglalkozásra. 
(3) Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanuló a nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény szakértői 
véleménye alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról, 
felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges 
pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az az iskola gondoskodik, amellyel a 
tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról 
a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló esetén a 
szakvéleményt kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek, 
b) sajátos nevelési igényű tanuló esetén a fővárosi, megyei utazó gyógypedagógusi hálózat 
keretében kell gondoskodni. 
(4) Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának 
megállapításáról akkor is, ha szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós 
gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja tanulmányait. 
 
77. § (1) Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, 
tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja 
tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév 
folytatásától. 
(2) Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi követelményeknek, 
mert az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott, az engedélyezett határidő 
lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja. 
(3) Az évfolyam megismétlése – kivéve, ha a tanuló betöltötte a tizenhatodik életévét és nem 
végezte el az általános iskola hatodik osztályát – nem tagadható meg abban az iskolában, amellyel a 
tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló kérésére az iskola 
igazgatója köteles segítséget nyújtani ahhoz, hogy a tanuló a megkezdett tanulmányait másik 
iskolában vagy a Köznevelési Hídprogram keretében folytathassa. 
(4) Ha a tanuló részére engedélyezték, hogy a sikeresen befejezett évfolyamot megismételje, 
kérelmére a magasabb iskolai évfolyamra vagy a szakképzési évfolyamra lépésről, továbbá az 
érettségi vizsgára bocsátásról a megismételt iskolai évfolyamon elért év közbeni érdemjegyek, 
félévi és tanítási év végi osztályzatok alapján kell dönteni. 
 
78. § A tanuló bizonyítványának kiadását az iskola semmilyen indokkal nem tagadhatja meg. 
 




