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Irányadó dokumentumok
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és annak 2015 évet érintő
módosításai
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet - A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet - A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról
 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
 23/2004 (VIII.27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról
 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról
 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
 202/2012 (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebesberg Intézményfenntartó Központról
 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet
 2014. évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
módosításairól
 2015/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
Intézményünk többcélú gyógypedagógiai intézmény; sajátos nevelési igényű gyermekeket
nevelünk, oktatunk a fogyatékosság típusának megfelelő személyi és tárgyi feltételeket
biztosítva.
 A Szent Imre u. 115. sz. alatti tagintézményünk logopédiai osztályokkal működik 1-4.
évfolyamig.
 A kerületben integráltan és a beszédjavító általános iskolai tagintézményében
szegregáltan nevelt-oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára
sérülés-specifikus gyógypedagógiai ellátást nyújtunk az utazótanári hálózatban.
A nevelő-oktató munka a pedagógiai program, és a többségi intézményekhez igazodó helyi
tanterv szerint folyik.
 a köznevelési törvény előírása szerint az iskola a pedagógiai programját vagy annak
módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be,
 a Nemzeti alaptanterv bevezetéséről szóló rendelet szabályozása alapján a 2012-ben
kiadott NAT 2013. szeptember 1-jén az első évfolyamon – majd ezt követően minden
tanévben felmenő rendszerben kerül bevezetésre.
Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást foglaltuk össze:
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A táblázatban használt jelölések az alábbi pedagógiai programokat, illetve tantervi
változatokat jelentik:
 2007 = a 2007-ben felülvizsgált és módosított NAT (202/2007. (VII. 31.) Korm.
rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról) alapján elfogadott – jelenleg is
használt – pedagógiai program és helyi tanterv.


2013 = a 2012-ben felülvizsgált és módosított NAT, a köznevelési törvény, illetve
a 2012-ben kiadott új kerettantervek alapján elkészített 2013 szeptemberétől
érvényes pedagógiai program és helyi tanterv.

1. Az iskola nevelési programja
A pedagógiai program az iskola életében, a pedagógiai munkában alapvető hatástényező.
Olyan program, amely megvalósítható célokat, feladatokat, módszereket fogalmaz meg,
amely hozzásegíti a pedagógusokat, tanulókat a nevelési, tanítási-tanulási folyamat sikeres
megvalósításához.

1.1A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,
céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
1.1.1 Tanulók
Az intézményünkben tanuló sajátos nevelési igényű, beszédfogyatékos gyermekek
helyzetükből adódóan módszereiben speciális, szemléletében gyermekközpontú, fejlesztő,
segítő gyógypedagógiai-logopédiai ellátórendszerben jutnak hozzá a számukra
legmegfelelőbb differenciált oktatáshoz és neveléshez a tankötelezettségük teljesítése során.
A nevelő-oktató munkát személyiségformáló tevékenységnek tekintjük, mely a
társadalom alapértékeit közvetíti. Abból indulunk ki, hogy minden egyes tanuló azonos
értékű, önálló személyiség. Célunk, hogy tanulóinkat olyan magyar állampolgárokká
neveljük, akik tisztelik és ismerik hazájuk hagyományait, munkaszeretők, becsületesek,
humánusak, toleránsak. Tiszteletben tartják más kultúrák értékeit, empátiával, alkalmazkodóképességgel, nyitottsággal képesek harmóniában élni környezetükkel, képesek arra, hogy
személyes életútjukon a lehető legnagyobb mértékben kiteljesedjenek.
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Speciális pedagógiai gyakorlatunk során minden támogatást megadunk, hogy tanítványaink
elsajátítsák a tanuláshoz szükséges alapkészségeket, képességeket és kulcskompetenciákat
életpályájuk kialakításához; rendelkezzenek a továbbtanuláshoz, az információszerzéshez, az
önműveléshez szükséges képességekkel, ismeretekkel és tanulási technikákkal.
Célunk, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a
személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos értékeket a tanulók képességeinek
megfelelően elsajátítsák, és váljon bennük meggyőződéssé, határozza meg viselkedésüket.
A fejlesztések céljai:
 Önellátás (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása);
egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek
megelőzése).
 Az ember testi és lelki egészsége; az egészség megőrzés szükségességének
felismerése; az egészséges és kulturált életmód, testmozgás fontosságának elfogadása.
 Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés,
önbizalom), felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (kitartás, szorgalom).
 Fogékonyság az emberi kapcsolatokra: a barátságra, egymás elfogadására, önzetlen
segítségnyújtásra.
 A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.
 Kulturált, udvarias, fegyelmezett magatartás és kommunikáció a közösségben.
 A világ megismerésének igénye, a folyamatos önművelés iránti igény.
 Nemzeti kultúránk, emlékeink, hagyományaink, jelképeink tisztelete, ápolása,
megbecsülése.
 Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt; igény a közéletiségre, a
közösségi tevékenységre; törekvés a demokrácia érvényesítésére.
 Az élet tisztelete, védelme, a természeti környezet megóvása, az állatok és növények
védelme, szeretete; az élő és az élettelen természet szépsége iránti fogékonyság
kialakítása.
Az elsajátított ismeretek a gyakorlatban alkalmazható és a kor igényeinek megfelelő legyen.
Alapelvünk, hogy a tudás megszerzésének folyamatát örömtelivé tegyük.
1.1.2 Pedagógusok
A pedagógusok figyelmes, szeretetteli, biztonságot teremtő, személyes példát mutató,
támogató, segítő, elhivatott, sokszínű szakmaisággal fordulnak tanítványaik felé.
Összehangolt nevelési módszerekkel, stílussal kommunikálnak.
A pedagógus felelős tanítványai testi épségéért, szellemi, lelki fejlődéséért.
A tanulócsoportok számára a legmegfelelőbb, az egyéni sajátosságokhoz leginkább igazodó, a
fejlődést optimálisan segítő módszereket és tanulásszervezési módokat alkalmaznak.
Előnyben részesítik azokat az eljárásokat, amelyek a tanulók aktivitására, a felfedező
tanulásra alapoznak. Ezek közül a lehetőségek függvényében kiemelendő az
élménypedagógiai módszertan, amelyben hangsúlyos szerepet kapnak a drámapedagógia
eszközei, a kooperatív technikák alkalmazása, a projektszemlélet és az iskolán kívüli tanulási
formák is. A tanítási órát egy közös alkotó tevékenységként értelmezik.
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1.1.3 Szülők
A nevelő-oktató munka sikerességéhez a család és az iskola együttműködésére van szükség.
A gyermek nevelésében elsődleges szerepének a családnak kell lennie, az iskolai nevelésnek
ezt a családi hátteret kell a maga eszközeivel a lehető legnagyobb mértékben támogatnia, a
pozitív hatást erősítenie, a negatív hatásokat ellensúlyoznia. Az iskola és a szülők
kapcsolatában nagy a hangsúly a folyamatos és sokoldalú kommunikáción. Alapelvünk, hogy
az iskolavezetés, a pedagógusok, a diákok és szüleik folyamatosan törekedjenek az egymás
kölcsönös megbecsülésén alapuló együttműködésre és keressék továbbfejlesztésének
lehetőségeit. A szülők javaslatait, elvárásait a lehetőségekhez képest figyelembe vesszük.

1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Célunk, hogy tanulóink cselekvőképes, előrelátó, kompromisszumot kereső, döntéshozatali
képességgel rendelkező, a lehető legönállóbb életet élő felnőttekké váljanak. Feladatunk, hogy
fejlesszük, alakítsuk a harmonikus személyiség kibontakozásához szükséges kommunikációs,
szellemi, érzelmi, erkölcsi képességeket. A tanulók pozitív értékeire támaszkodva segítsük elő
szociális intelligenciájuk fejlődését, reális önismeretük, önuralmuk, felelősségtudatuk,
kitartásuk, önmaguk és mások elfogadásának képességét.
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:
 A tanulók erkölcsi nevelése
Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása.
Szüleik, nevelőik, tanítóik iránt érzett szeretet és tisztelet érzésének erősítése.
 A tanulók értelmi nevelése
Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek
kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása.
A mindennapi praktikus gondolkodás és viselkedés alapjainak kialakítása.
 A tanulók közösségi, társas kapcsolatokra felkészítő nevelése
Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok
fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált
magatartás és kommunikáció elsajátítása.
 A tanulók érzelmi nevelése
Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra
irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.
 A tanulók akarati nevelése
Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény
felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása.
 A tanulók nemzeti nevelése
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A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti
hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása,
megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése.
 A tanulók állampolgári nevelése.
Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés
felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi
tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.
 A tanulók munkára nevelése
Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A saját illetve társaik által
elkészített munkadarabok megbecsülése, megóvása. A tanulók önellátására és
környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása.
 A tanulók esztétikai nevelése
Igényesség önmagukkal és környezetükkel szemben.
 A tanulók egészséges életmódra nevelése
A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése.
Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az
egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény
kialakítása.
A mindennapi higiéniás kultúra kialakítása és fenntartása.


A tanulók önállóságra nevelése
Alapvető szokásrendszer és feladattudat kialakításával, a személyes felelősségvállalás
és felelősségtudat kialakításával a közösségben végzett, irányított játékokon
és alkotómunkákon keresztül alakítjuk ki az önállóság iránti igényt és lehetőséget.



Egészséges énkép és önbizalom kialakítása
Reális és irreális önértékelés irányába való éntudat, önértékelés, önismeret formálása a
cselekvéseken keresztül.



Kudarctűrő képesség kialakítása
Kompenzáló technikákkal, sikeres teljesítmények figyelembe vételével, biztonságos,
elfogadó környezet megteremtésével a mindennapi iskolai életben.

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az egészségmegőrzés olyan komplex feladat, amelyben több szektor (oktatás, egészségügy,
segítő szolgálatok stb.) együttműködésére van szükség. Közös cselekvéssel meg kell tanítani,
hogy az egészség nemcsak a betegség hiánya, hanem teljes testi-lelki és szociális jóllét,
biztonság.
Az iskola a családi környezet mellett a szocializációnak azt a színterét jelenti, amelyben mód
nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és
begyakorlására.
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Az iskolai egészségnevelés célja, hogy példával, ráutaló magatartással, közös ténykedéssel
megtanítsa a fiatalokat, hogyan kell az egészség értékét megszerezniük, megőrizniük,
védeniük és fejleszteniük.
A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten tanórai és tanórán kívüli foglalkozások
keretében foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel
a táplálkozás, az alkohol és kábítószer fogyasztás, a dohányzás, a családi és
kortárskapcsolatok, a környezet védelme, a sport, a személyes higiénia területén.
Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli
foglalkozásnak a feladata.
1.3.1 Az egészségfejlesztés feladatai
Kiemelt feladataink:
 az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek és tevékenységek biztosítása,
 az egészség megvédésére, visszaszerzésére vonatkozó közérthető ismeretek nyújtása –
nyitott polcok lehetőségének biztosításával,
 az élet és az egészség alapvető értékének tudatosítása; példamutatás, magatartási
alternatívák nyújtása, gyakorlási lehetőségek biztosítása, segítségnyújtás,
 egészségvédelmi szokásrendszer kialakítása, helyes szokások folyamatos
gyakoroltatása és ellenőrzése,
 vélemény-formálással, tanácsadással a tanulók ösztönzése az egészségvédő
magatartás szabályainak megtartására,
 helyes a napi és heti rend kialakítása: a tanulók mozgásigényének biztosítása, játék és
testmozgás a szabadban.
Egészséges táplálkozásra nevelés feladatai:
 az egészséges táplálkozás iránti igény kialakítása,
 a kulturált étkezési szokások, az étkezések rendjének kialakítása, és az ízléses
terítés iránti igény felkeltése,
 a tanulók fogyasztási szokásainak alakítása.
Személyi higiéné kialakításának feladatai:
 helyes tisztálkodási és fogápolási igények kialakítása, technikák elsajátítása,
 az időjárásnak, évszaknak megfelelő öltözködési szokások kialakítása,
 gyakori fertőző betegségek megelőzésének, terjedésük megakadályozási
módjainak tanulása, ismerete, betartása,
 káros élvezeti szerek veszélyeinek és fogyasztásuk következményeinek
megismerése,
 rendszeres fogorvosi szűrés és tájékoztatás, szükség esetén kezelések
igénybevétele,
 egészségügyi szolgáltatások rendszeres biztosítása, szükség szerint igénybevétele
(iskolaorvos, védőnő, fogorvos).
Környezeti higiénére nevelés: az osztályterem tisztaságának megóvása, szépítése, a termek
szellőztetése.
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A betegségek megelőzésére nevelés
A fertőző betegségek megelőzésére nevelés magában foglalja a közvetlen érintkezés útján,
cseppfertőzéssel terjedő fertőzések megelőzésére nevelést:
 a zsebkendő használatának fontossága, a kézmosás szükségességének hangsúlyozása
(étkezések előtt, az óraközi szünetek után, WC használatot követően),
 az iskolai védőnő segítségével kiemelt figyelmet fordítunk az élősködők (rüh, fejtetű)
felismerésére, a fertőzöttség megszüntetésére.
 Drogprevenció – Különös figyelmet fordítunk az erős szorongás, nehéz élet- és
családi helyzet, magatartásbeli változások kezelésére. Az elhanyagoló, agresszív
családi környezetből fakadó kudarcok mérséklésének megsegítése. A függőségekre
való hajlamra utaló jelek megjelenésének jelzésére szakellátás igénybevételének
megszervezése.
Mentálhigiénés nevelés feladatai:
 biztonságos, nyugodt, bizalommal teli, elfogadó, szeretetteljes légkör biztosítása
tanulóink, dolgozóink számára,
 ésszerűen tervezett oktató és nevelőmunka, mely biztosítja a tanulók az egyenletes
terhelését,
 a veszélyeztetett tanulók körének felmérése és folyamatos segítése; a lelkileg
egészséges tanulók mentális épségének megőrzése,
 személyre szabott beavatkozási lehetőségek alkalmazása, kiegészítése különböző
terápiák javaslatával,
 stressz okok kiküszöbölése, stressz oldás: játék-, sport-, szakköri foglalkozások
keretében; feszültségoldó technikák alkalmazása,
 lehetőségek biztosítása, és személyes példamutatás a szabadidő helyes, egészséges
eltöltésére.
Családi életre nevelés feladatai:
 a tanulók felkészítése harmonikus emberi kapcsolatok kialakítására és fenntartására,
 a kívánatos családmodell iránti igény felkeltése, az anyai, apai hivatás megbecsülése;
szexuális nevelés.
Az egészségnevelési program segítői:
 család,
 iskolapszichológus
 iskolaorvos,
 védőnő,
 fogorvos,
 a nevelési tanácsadó munkatársai,
 a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok dolgozói
2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az iskolai elsősegély-nyújtás oktatásának céljai:
 a tanulók a vészhelyzetben a legjobb döntést hozzák
 tudjanak mentőt hívni
 a felelősségteljes és szabálykövető magatartás kialakulásának megalapozása,
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az életbiztonság megőrzése – életvédelem,
baleset-megelőzésre, betegségek elkerülésére, az egészség megóvására nevelés,
a segélynyújtói szemlélet kialakítása, az egyszerűbb sérülések ellátásának
megtanulása, a balesetek megelőzése,
alapvető elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítása,
az orvosi ellátást nem igénylő sérülések önálló ellátása,
beteggondozási alapismeretek nyújtása,
a sürgősségi szemlélet kialakítása, a baleset, valamint a hirtelen bekövetkező
egészségkárosodás alapszintű ellátása.

A tanulók értsék meg, hogy odafigyeléssel és óvatossággal sok baleset és a vele járó fájdalom
elkerülhető. Megismerkedhetnek a vészhelyzetek, vagy balesetek során elvégzendő
legfontosabb teendőkkel, ezek közül azzal, amit el is tudnak végezni (segítséghívás, felnőtt
értesítése, vagy mentőhívás, a könnyebb sérülések ellátása). Megtanulhatják, hogy egy-egy
hétköznapi tárgy (pl.: kerékpár, mászóka, autó, gyógyszer) milyen veszélyforrásokat hordoz
magában, mire érdemes odafigyelniük a balesetek megelőzése érdekében.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon (pl. osztályfőnöki, biológia,
környezetismeret, természetismeret, életvitel, testnevelés, informatika óra) és délutáni
csoportfoglalkozásokon valósul meg. A megvalósításba bevonjuk az iskolaorvost, a védőnőt,
az iskolapszichológust.

1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A közösségfejlesztés vagy közösségszervezés az egyének és a közösségek kezdeményező- és
cselekvőképességének fejlesztését jelenti. Feladat a tevékeny közösség nevelőerejének tudatos
és szakszerű kiaknázása az egyéni fejlődés érdekében.
A kortárs csoport:
 lehetőséget ad az én-érvényesítésre,
 biztosítja a valakihez tartozás érzését,
 emocionális biztonságot nyújt.
Az iskolai közösségekhez kötődő diákokban jobban érvényesül az oktatás, nevelés pozitív
hatásai.
A legmeghatározóbb közösség a család, amely alapvető szociális kötődéseket, formákat alakít
ki, amelyeket az iskolában tovább kell fejleszteni, formálni, alakítani. A tanuló fejlődésének
meghatározó tényezői a családban elsajátított szokásokon, morális tényezőkön túl a baráti
körben kialakított emberi kapcsolatok és értékrendek.
A tanuló az iskolai idejének legnagyobb részét az osztályközösségben tölti, ezért nagyon
fontos annak légköre, szellemisége, hatása a tanulók egymás közötti kapcsolatrendszerére,
viselkedési formáira.
Nevelési feladatok:
 valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása,
 az egyéni értékek felismerése,
 a másság elfogadása, a tolerancia,
 mások gondjainak, nehézségeinek felismerése.
 egymás tiszteletben tartása,
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egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban,
társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában,

Speciális feladatok:
Alsó tagozaton:
 beszoktatás, szokásrendek kialakítása,
 a házirend szabályainak folyamatos elfogadtatása, betartása,
 az osztályközösség alakítása,
 csoportszabályok létrehozása, betartása,
 a személyközi kapcsolatok figyelése, alakítása,
 az önkorlátozó, belátó képesség fejlesztése.
Az osztályfőnök szerepe meghatározó a közösség irányításában, alakításában.
A tanulók iskolai közösségi nevelésének színterei és feladatai:
1.4.1. A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok:
 a tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a munkaerkölcs
erősítésével,
 a tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek támogatása,
 a közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, helyes cselekvések
bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével),
 a tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése,
 különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni, páros
munka, kísérlet, verseny) az összetartozás, az egymásért való felelősség érzésének
erősítése,
 a pedagógus team összehangolt elvárásaival és nevelési eljárásaival az egyes
osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja.
1.4.2.Tanórán kívüli foglalkozások és szabadidős tevékenységek
A tanulóközösségek, a közösségi élet kialakulása, a tanulóknak a közösségbe beilleszkedése
nem valósítható meg kizárólagosan a tanórai foglalkozások keretében. Szükséges olyan
együttlétek kialakítása, amely mentes a tanórák kötöttségétől, az ismeretek számonkérésének
feszültségétől.
Közösségfejlesztésre alkalmas tanórán kívüli lehetőségek:
 szakkörök
 tömegsport
 művészeti csoportok
 tanulmányi és kulturális versenyek
 házi bajnokságok
 diáknapok
 kulturális és sportrendezvények
 ünnepélyek, megemlékezések
 hagyományápolás
 kirándulások
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hulladékgyűjtés, tanulói ügyelet
színházlátogatás, múzeumlátogatás

Mivel a tanulók életkoruknál, sajátos nevelési igényüknél fogva segítségre, bátorításra
szorulnak, így a pedagógusok kötelessége segíteni, előmozdítani a tanulók közösségi életének
megszervezésére irányuló törekvéseket. Ezzel összefüggésben feladata, hogy a tanuló
életkorának, fejlettségének figyelembe vételével sajátíttassa el és tartassa be a közösségi
együttműködés magatartási szabályait.
Az iskola a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével
együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját. A szülő kötelessége, hogy elősegítse
gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az iskola rendjének, a közösségi élet
magatartási szabályainak betartását.
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában a szülői közösségek is aktívan részt
vesznek.

1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai
A pedagógusok feladatainak részletezését munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok
legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.



















a tanítási órákra való felkészülés,
a tanulók tudásszintjét mérő feladatok, dolgozatok összeállítása, javítása
a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
különbözeti, osztályozó, javító vizsgák lebonyolítása,
tanulmányi versenyek összeállítása lebonyolítása, értékelése, felkészítés tanulmányi,
kulturális versenyekre
tehetséggondozás,
a tanulók egyéni képességihez mérten differenciált feladatok alkalmazása, egyéni
fejlesztéssel kapcsolatos feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,
az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, szülők rendszeres tájékoztatása,
részvétel nevelőtestületi, munkaközösségi értekezleteken, megbeszéléseken,
részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, önképzés,
részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban,
belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása
a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, étkezések alatt és az iskola nyitva tartási
idejében,
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tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése és az azon
való részvétel,
tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
iskolai dokumentumok (pl.: pedagógiai program, fejlesztési terv, szöveges értékelés stb.)
készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek, szobaleltárak rendben tartása,
osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása,
továbbtanulással kapcsolatos feladatok ellátása,
az oktatáshoz szükséges taneszközök kiválasztása, az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető
eszközök tervezése, kivitelezése,
oktatási segédanyagok, mérőeszközök kidolgozása,
pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel,
az iskolai élet színesítése új ötletekkel, az ötletek kivitelezése, megvalósítása,
részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében.

Az osztályfőnököt – a szakmai munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza
meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre















Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során
maximálisan tekintettel van a sajátos nevelési igényű, az eltérő személyiségű, kiemelt
figyelmet igénylő tanulók fejlődésére.
Együttműködik az iskola diákönkormányzatával, annak vezetőjével, segíti a tanulóközösség
kialakulását.
Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az
osztály szülői munkaközösségével.
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti.
Szülői értekezletet, szükség szerint fogadóórát tart.
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló, törzslapok vezetése,
ellenőrzése, tanév eleji, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok
megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, pedagógiai vélemények
elkészítése, hiányzások igazolása.
Segíti osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
Figyelemmel kíséri a tanulók szakértői és egyéb javasolt vizsgálaton való részvételét.
Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokra,
kapcsolatot tart a területileg illetékes családsegítő központtal.
Tanulóit és a szülőket rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok
megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében,
lehetőség szerint az IKT eszközök használatával.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére.
Részt vesz az iskolai szakmai munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok
megoldását.
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Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.
Kapcsolatot tart a napközis nevelővel és az osztályban tanító többi pedagógussal,
iskolapszichológussal, védőnővel.

1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos
pedagógiai tevékenység
Intézményünk valamennyi tanulója sajátos nevelési igényű, ezért kiemelt pedagógiai
figyelmet igényelnek.
1.6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
Célunk, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni adottságait, képességeit, tehetségét a
számukra legmegfelelőbb, differenciált módszerekkel, változatos tevékenységen keresztül – a
személyiség harmonikus fejlődését szem előtt tartva – segítsük, fejlesszük.
Feladat:
 a tanulás tempójának, módszereinek optimális meghatározása a tanulók közötti egyéni
különbségek figyelembevételével,
 a tanulók képességeinek megfelelően, az eltérő ütemű haladás biztosítása is,
 tanórán kívüli fejlesztési lehetőségek biztosítása a tehetség típusának megfelelően,
 helyes énkép, kritikus gondolkodás kialakítása,
 a kreativitás ösztönzése,
 egyéni célok megfogalmazásának segítése, akarati tényezők támogatása.
Színterek: tanórák, szakkörök, kulturális és sportversenyek, diák-önkormányzati tevékenység,
kiállítások, fellépések.
1.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program
Iskolánk tanulói a tanulási képességek zavara, a kommunikációs, a tanulási, értelmi
akadályozottság, a korábbi tanulási és pszichés tapasztalatok, a szociális hátrányok miatt
kudarcot élhetnek át.
Célunk, hogy egyéni szükségletekhez igazodó, felzárkóztató programokkal csökkentsük a
kudarcok kialakulását, illetve annak megélését.
Lehetőséget adunk az első évfolyam tananyagának elnyújtott elvégzésére. A hosszabb
időkeret megfelelőbb esélyt nyújt az alapvető kultúrtechnikák eszközszintű elsajátítására.
Feladat:
 a problémák okának feltárása,
 megfelelő terápia, fejlesztő program megtervezése, kidolgozása (Alapozó terápia,
szenzoros mozgásfejlesztés, Sindelar-program, diszkalkulia-terápia, logopédiai
terápia, gyógylovaglás),
 egyéni felzárkóztatás szervezése,
 az elvárások és terhelhetőség személyre szabott meghatározása,
 az érintett tanulók bevonása a napközis és habilitációs foglalkozásokba,
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 jó közösségi háttér kialakítása, sikerélmények kialakulásának támogatása.
Színterek: osztályfőnöki óra, tanórai differenciált foglalkoztatás, iskolaotthonos
foglalkozások, sportkör, szakkörök, habilitációs foglalkozások, felzárkóztató foglalkozások,
fejlesztő foglalkozások (terápiák, logopédia, mozgásfejlesztés), iskolapszichológusi gondozás,
valamint iskolán kívül szervezett ismeretszerzési lehetőségek (tanulmányi kirándulás,
színház-, múzeumlátogatás), szabadidős programok.
1.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése
Sajátos nevelési igényű tanulóink beilleszkedési és magatartási nehézségeinek hátterében az
idegrendszeri, pszichés sérülés, vagy a család háttéréből adódóan mentális, pszichés, szociális
hátrányos helyzet áll.
Célunk, hogy tanulóink sikerélményekhez jutva megtalálják helyüket az iskolában, az
osztályközösségben, és kielégítően szocializálódva haladjanak tanulmányaikban is.
Feladat:
 terápiás eljárások alkalmazása,
 önmaguk és mások elfogadásának kialakítása,
 speciális, egyéni szükségletekhez igazodó, fejlesztő programok kidolgozása,
 a tanulók teljes körű bevonása a közösség életébe,
 szoros együttműködés kialakítása a szülőkkel, iskolapszichológussal.
Színterek: rehabilitációs és habilitációs egyéni foglalkozások, felzárkóztató foglalkozások,
tanórák, osztályfőnöki órák, szakkörök, kirándulások, kulturális, sport- és szabadidős
foglalkozások.
1.6.4 A gyermek– és ifjúságvédelmi feladatok ellátása
A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység áthatja az iskolai élet egészét azzal a céllal, hogy
biztosítsa a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, védő-óvóintézkedést tegyen a
rászorulók érdekében, figyelemmel kísérje a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekek
sorsát.
A gyermekvédelmi munkában a legfontosabb szerepet a gyermek kapja, a gyermek
érdekeinek képviselete, támogatása, de a támasznyújtás esetenként a családok felé is irányul.
A gyermekvédelmi tevékenység fontos része
 a tanuló alapvető szükségleteinek megléte (élelem, ruházat, tanszer, stb.),
 a tanuló fizikális, higiéniás és egészségi állapotának figyelemmel kísérése,
 a tanuló intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása a
tanuló igénye és szükségletei szerint,
 a család nevelési és életvezetési, esetlegesen higiéniai, egészségvédelmi célú
megsegítése tanácsadási jelleggel.
 segítségnyújtás a kulturált szabadidőtöltéshez életkornak, fejlettségüknek megfelelő
rendezvényeken történő részvételhez,
 a napközis táborban való részvétel biztosítása,
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 a rendszeres iskolába járás folyamatosan figyelemmel kísérése – jelzés, illetve szükség
esetén eljárás kezdeményezése a gondviselő ellen.
Serdülőkorú tanulóknál kiemelt feladat
 az alkohol-, drogfogyasztás megelőzése, a bűnmegelőzés,
 a megfelelő iskolaválasztás és az eredményes beiskolázás segítése,
 a rendezett családi élet iránti igény kialakulásának segítése,
 a hátrányos helyzetű család gyermekének – aki fejleszthetőbb, társadalmilag jobban
motiválható – az érdeklődésének megfelelő szakkörökön való részvétel ösztönzése,
biztosítása
Szükség esetén igényeljük a Nevelési Tanácsadó, valamint a területileg illetékes gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok támogatását is.
1.6.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
Iskolánk lehetőségeihez mérten mindent megtesz azért, hogy a szociálisan hátrányos
helyzetben lévő tanulóink és azok családjaik problémáit megértve gondjain enyhítsen.
Szükség esetén felvesszük a kapcsolatot a megfelelő szakszolgálatot ellátó intézményekkel is:
a területileg illetékes családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokkal, nevelési tanácsadóval.
Sajátos nevelési igényű tanulóink a tankönyveket térítésmentesen kapják.
Pedagógiai feladataink:
Elsődleges feladat a szociálisan hátrányos helyzetben lévő tanulók kiszűrése, majd ezt
követően a hátrányok enyhítésében nagy odafigyelést, megkülönböztetett odafigyelést, egyéni
törődést, segítségnyújtást, pszichés támogatást kapnak.

1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje
Tagintézményünk létszámát alsó tagozatos diákok alkotják, akik még nem vesznek aktívan
részt az intézmény döntési folyamatában.
1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel
1.8.1. A szülők és pedagógusok
A szülőkkel való együttműködés során törekszünk arra, hogy megvalósuljon a tanulók
nevelésében-oktatásában való tennivalók összehangolása, amely átgondolt, körültekintő,
türelmes munkát igényel. Alapvető fontosságú a szülőkkel való harmonikus, kölcsönös
bizalmon, megbecsülésen alapuló kapcsolat kialakítása, ápolása.
Feladatok:
 a szülők tájékoztatása valamennyi lehetséges fórumon az iskola nevelési céljairól,
feladatairól, az alkalmazott pedagógiai módszerekről,
 a szülők véleményének időnkénti megismerése (kérdőíves módszer, interjú, személyes
beszélgetés módszerével) a pedagógiai program megvalósíthatósága érdekében,
 alkalmak biztosítása szülők számára, hogy az iskolai közélet tevékeny résztvevői,
közreműködői és segítői lehessenek.
 Hiteles tájékoztatás az iskolai eseményekről, a változásokról, az intézkedésekről, a
tanulók tanulmányi előmeneteléről.
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 Az érdeklődő szülők és gyerekek számára előzetes egyeztetés alapján az iskola
megtekintésének biztosítása.
A kapcsolattartás és információ átadás módjai, színterei:
Szóbeli:
- Szülői értekezletek
- Fogadóórák
- Nyílt napon bemutató foglalkozások
- Családlátogatás (szükség esetén)
- SZK, megbeszélések

Írásbeli:
- Üzenő-tájékoztató füzet
- Ellenőrző könyv
- Iskolai hirdetőtáblák
- Tájékoztató szórólapok
- Plakátok

Igény esetén lehetőséget biztosítunk a szülőknek arra, hogy gyermekükkel együtt aktívan
részt vegyenek az iskola által szervezett szabadidős programokban (pl. színházlátogatás,
kirándulások, úszás, kangoo), valamint bevonjuk őket több iskolai rendezvény
lebonyolításába (ünnepköri kézműves foglalkozások, családi nap).
A szülők egy része igényli a rendszeres kapcsolattartást, a személyes találkozást a
pedagógussal, a gyermekükkel kapcsolatos személyre szóló információkat. Lehetőség szerint
eleget teszünk kéréseiknek.
Amennyiben a szülők igénylik a rendszeres személyes kapcsolattartást, úgy pontosan
beszámol a pedagógus a tanulóval kapcsolatos fejleményekről
1.8.2. Tanulók és pedagógusok együttműködése
Együttműködésen alapuló pedagógiai módszerek alkalmazásával arra törekszünk, hogy a
pedagógusok és tanulók kapcsolata minél harmonikusabb legyen.
A tevékenységközpontú foglalkozásokkal, egyénre szabott motivációval, értékeléssel,
differenciált feladatok adásával késztetjük a tanulókat aktív részvételre, együttműködésre a
tanórai munkában, az iskola életében.
1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója, és az osztályfőnökök tájékoztatják:
 az intézmény vezetője a tanévnyitó és tanévzáró ünnepség keretében tájékoztatást ad az
iskolai munkáról,
 az aktuális eseményeket az osztályfőnökök folyamatosan a kijelölt napközis
foglalkozásokon ismertetik.
2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a pedagógusok
folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak
az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy szüleik támogatásával –
az iskola vezetőségéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez fordulhatnak.
4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
szüleik útján közölhetik az iskola vezetőségével, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel.
A vezetőség és a nevelőtestület együttműködése
1. A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az intézményvezető, az
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2.

3.
4.
5.

6.

intézményvezető-helyettes,
a
tagintézmény-vezetők
segítségével
a
megbízott
munkaközösség-vezetők, illetve a választott képviselők (KT, minőségbiztosítási csoport)
útján valósul meg.
Az együttműködés fórumai:
 az iskolavezetőség ülései,
 értekezletek,
 megbeszélések,
 személyes beszélgetés
Az együttműködési lehetőségek időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.
A vezetőség az aktuális feladatokról írásbeli tájékoztatókon (körözvény, e-mail) vagy szóban
értesíti a nevelőket.
Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:
 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az
információkról, az ülés döntéseiről, határozatairól,
 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az
az iskolavezetőség felé.
Az intézmény dolgozói kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban
egyénileg vagy munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik a
vezetőséggel.

1.8.4 A szakmai munkaközösségek együttműködése
1. Az iskolában működő szakmai munkaközösségek közt szükséges kapcsolattartásért a
tagintézmény-vezetők és a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása
előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös
tekintettel a szakmai munka alábbi területeire, amelyek az iskolán, munkaközösségen belül
szerveződnek:
 ellenőrzések és értékelések
 bemutató órák, továbbképzések
 Iskolai programok szervezése, lebonyolítása, felelősök kiválasztása



iskolán kívüli továbbképzések
a tanulók számára szervezett pályázatok, tanulmányi, kulturális és sportversenyek

3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják
egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken
belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.
1.8.5 Kapcsolat az iskola partnereivel
A folyamatos szakmai továbbfejlődéshez, a mindennapi feladatok eredményes teljesítéséhez,
az intézményi nyitottság biztosításához elengedhetetlen a külső kapcsolatok tartalmának az
igényekhez való alakítása. Ez irányú tevékenységünket különösen indokolttá teszi az oktatási
rendszerben elfoglalt sajátos helyünk, szerepünk.
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Kapcsolattartás az iskola partnereivel
Kapcsolattartás a fenntartóval, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi és
XVI. tankerületével.
Az együttműködés alapelve: kapcsolatunk a fenntartóval részben hivatalos, részben pedig
támogató, segítő jellegű.
A kapcsolattartás formái, tartalma:
 részvétel értekezleteken, megbeszéléseken (intézményvezető, esetenként igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezető),
 beszámolók készítése, folyamatos adatszolgáltatás,
 kölcsönös tájékoztatás az aktuális eseményekről,
 a hivatali vezetők látogatása intézményi rendezvényeken.
Kapcsolattartás közművelődési intézményekkel
Az együttműködés alapelve: törekvés a folyamatos kapcsolattatásra, a már meglévő
kapcsolatok ápolása. A környékünkön működő közművelődési intézmények kínálatát vesszük
igénybe, hogy az elősegítse a nevelési feladatok sokoldalú, színes megoldását (Corvin
Művelődési Központ- Erzsébetligeti Színház, dr. Kresz Mária Fazekas Központ, Kertvárosi
Helytörténeti Gyűjtemény, könyvtárak).
Kapcsolattartás a Kertvárosi Egészségügyi Szakszolgálattal
Az együttműködés alapelve: korrekt tájékoztatás, segítségnyújtás. A védőnő és a
gyermekorvos a fenntartóval kötött szerződés, megállapodás alapján végzi munkáját.
A kapcsolattartás formái:
 évenkénti rendszeres szűrővizsgálatok,
 tisztasági vizsgálatok,
 a védőnő előadásai, bemutató foglalkozásai a gyerekeknek,
 szülői értekezleten tájékoztató előadások tartása,
 alkalmanként esetmegbeszélések.
Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a szakmai szervezetek által felkínált képzéseket,
tanfolyamokat, programokat és érdeklődésünknek valamint pedagógiai programunknak
megfelelően részt veszünk azokon.
A kerületünkben működő óvodákkal, iskolákkal való napi kapcsolataink pozitív hatással
lehetnek mindennapi nevelőmunkánkra.
Alkalomszerűen igénybe vesszük a kerületi Nevelési Tanácsadó valamint a tanulási
képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok és a Beszédvizsgáló Országos
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakembereinek segítségét, hogy a felmerülő problémák
megoldásában működjenek közre.
Rendszeres kapcsolatot ápolunk a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokkal, szükség
szerint a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekkel.
Rendszeresen kapcsolatot tartunk pedagógiai műhelyekkel, a pedagógiai szakmai szolgáltató
cégekkel, intézményekkel, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar tanszékeivel, a
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Kaposvári Egyetem Logopédiai Tanszékével és a gyógypedagógiai asszisztensek képző
intézményeivel.
Egyéb partnerkapcsolataink
A XVI. kerület óvodáinak, iskoláinak vezetőivel, pedagógusaival, fejlesztő pedagógusaival,
logopédusaival rendszeres konzultációs és szakmai kapcsolatban állunk tanulóink megfelelő
integrálása érdekében.
Partnerkapcsolat kialakítására törekszünk a kerületi rendőrhatósággal, gyermekjóléti,
gyámügyi szervekkel, Nevelési Tanácsadó szakszolgálatával.
Iskolánk alapítványa a kerület vállalkozóival, intézményeivel, a kerületben élő neves
művészekkel vegye fel a kapcsolatot.
1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
A tanulók a szakértői vélemény alapján jelentkezhetnek az iskolánkba.
A tanulmányok alatti vizsgáztatás rendje
Az iskolai nevelés-oktatás szakaszaiban a sajátos nevelési igényű tanulók értékelésénél,
minősítésénél:
 figyelembe
vesszük
az
iskolatípus
követelményrendszerét,
a
tanuló
sérülésspecifikumait, képességstruktúráját, önmagához mért fejlődését,
 törekszünk a differenciált, személyre szóló, fejlesztő értékelésre az egyéni
segítségnyújtás és a továbbhaladáshoz szükséges feladatok meghatározása érdekében,
 szükségesnek tartjuk a folyamatos visszacsatolást a tanuló készségeinek,
képességeinek, tárgyi ismereteinek szintjéről
Lehetőséget adunk az első évfolyam tananyagának elnyújtott, egy tanévnél hosszabb idejű
elvégzésére. A hosszabb időkeret nagyobb esélyt ad az alapvető kultúrtechnikák eszközszintű
elsajátítására.
A tanuló tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos szabályok:
A tanuló tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos szabályok:
A tanulmányok alatt kétféle vizsga letétele lehetséges:
–
–
–
–
–
–
–
–

1. Osztályozó vizsga
magántanulónál felmentés tanórai foglalkozáson való részvéte esetén,
250 óránál több hiányzás esetén, ha a tantestület a vizsgára bocsátást engedélyezi
vizsgabizottság előtt kell számot adni
írásbeli és szóbeli részből áll a vizsga
jegyzőkönyvet kell felvenni
bizottság állapítja meg az osztályzatot
az osztályozó vizsga ismételhető egyszer (a javító vizsga egyszer sem)
sikertelen a vizsga, ha a tanuló nem jelenik meg.
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2. Javító vizsga
A legfeljebb 3 tantárgyból kapott elégtelen év végi osztályzat esetén 2-8. évfolyamon
A vizsgák tartalma:
 osztályozó vizsgát a magántanulók vagy a hiányzások törvényben meghatározott
időtartama miatt tesznek az alábbiakból:
1-4. osztályban – anyanyelv, matematika és környezetismeret
 javítóvizsga esetén: elégtelen osztályzatot kapott tantárgyból
A vizsgák feltételei:
– Az osztályozó vizsga időpontjai: szorgalmi év vége,
pótló vizsga: augusztus vége
– értesíteni kell: időpontról, helyéről a tanulót és a szülőt.
 A tanuló osztályzatait az évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó
vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló vagy javítóvizsgán nyújtott
teljesítménye alapján kell megállapítani.
 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) mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független
vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
 Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek
teljesítésére vonatkozik.
 Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait
folytatni kívánja.
 Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad. 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.
 Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból –
elégtelen osztályzatot kapott,
 A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot
kell kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő
időszakban, az 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.
 Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, abban a nevelési-oktatási
intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan
megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
 Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni.
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 A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a
szóbeli vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell
meghatározni.
 A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és
jogszerű megtartásáért.
 A kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3.
melléklete szerint taníthatja.
 Az igazgató felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása
feltételeinek megteremtéséért. Az igazgató e feladata ellátása során
a) dönt minden a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben,
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.
 A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.
 A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében
megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait,
majd kihirdeti az írásbeli feladatokat.
 A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló
maximális idő tantárgyanként hatvan perc.
 Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett
idővel a vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni.
 A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó 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,
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.
 A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév 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.
 A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt
napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították,
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akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon
belül továbbítja a kormányhivatalnak.
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.
A tanuló félévi osztályzatáról a szülőt az értesítőben (az ellenőrzőben) kiállított félévi
értesítőben kell tájékoztatni.
A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói
jogviszonyban áll.
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. A magántanuló az
igazgató előzetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon. A
magántanuló kérelemre felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra.
Ha a sajátos nevelési igényű 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 sajátos nevelési igényű tanuló esetén a fővárosi, megyei
utazó gyógypedagógusi hálózat keretében kell gondoskodni.
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.
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 következő évfolyamon
folytathatja.
Az évfolyam megismétlése nem tagadható meg abban az iskolában, amellyel a tanuló
tanulói jogviszonyban áll. A szülő kérésére az iskola igazgatója köteles segítséget
nyújtani ahhoz, hogy a tanuló a megkezdett tanulmányait másik iskolában: a kijelölt,
vagy a körzetes iskolájában folytathassa.

A vizsgaszabályzat hatálya
A vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
 osztályozó vizsgákra,
 különbözeti vizsgákra,
 javítóvizsgákra vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
 aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít,
 kiskorú esetén a gyermek törvényes képviselőjére.
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Kiterjed továbbá
 más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek
feltételeként az intézmény igazgatója indokolt esetben különbözeti vizsga letételét írja
elő,
 az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.

1.10. A tanuló felvételének és átvételének szabályai
A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettségének megléte, annak igazolása. Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a
gyermek fejlettségével kapcsolatban amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget, ezt igazolja.
Tagintézményeinkbe az illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság, valamint a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság által kiállított szakértői vélemény alapján, intézménykijelölő határozattal
kerülhetnek a tanulók. Az esedékes kontroll-vizsgálatokat az iskola és a szülő
kezdeményezheti a hatályos jogszabályok szerint. A tanulók átvétele a törvényi
szabályozások szerint történik.
Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei:
 Iskolánk az alapító okiratban megnevezett minden XVI. kerületi lakcímmel jelentkező
tanköteles korú tanulót felvesz a közoktatási törvényben és az Alapító Okiratban
meghatározott létszámhatárig (91 főig), illetve az osztályteremben elhelyezhető
létszámok alapján.
 Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben
a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse vagy tankötelezetté váljon.
 Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
- a szülő személyi igazolványát, lakcímigazoló kártyáját,
- a gyermek lakcím kártyáját (és esetleg személyi azonosító igazolványát)
- a gyermek felvételét javasló óvodai szakvéleményt
- a szakértői bizottság kijelölő, az iskolába való felvételt javasló szakvéleményét
 A második évfolyamtól kezdődően a felvételnél be kell mutatni:
- a tanuló lakcím és személyazonosító igazolványát
- a szülő személyi igazolványát, lakcímigazoló kártyáját
- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt,
- a pedagógiai véleményt,
- eddigi ellátásának dokumentumait,
- az előző iskola által kiadott iskolaváltoztatási igazolást,
- a szakéretői bizottságok javaslatát az iskola változtatásához, az iskola kijelölésével
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