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1 HELYZETELEMZÉS 

1.1 Az iskola története a kezdetektől 

Már 1858 óta működik iskola itt, a Költő - Felhő - Diana utcák által határolt helyen. 

A kezdetek a szabadságharc utáni időkre nyúlnak vissza. Ekkor a helyi lakosság szerve-

zésében a tanítás egy-egy családnál folyt néhány napig, esetleg néhány hétig. Ez volt a 

„vándorló iskola”, a házi tanítóskodásnak egy kibővített formája. 

Az igazi iskola létrejötte összefügg a Szent Lászlóról elnevezett templom felépülésével. 

Az első iskolaépület Verheim Fülöp pesti vaskereskedőnek köszönhető, akinek „azon 

nemes ötlete támadt, hogy ő, ha a lakosok által támogattatik, hamarosan felépítteti az 

iskolát. … s így rövid idő alatt készen állott az egy tágas tanterem és egy kis tanítói 

szobából álló iskolai épület, mely 1858. évben át is adatott rendeltetésének.” (Istenhegyi 

iskolai emlékkönyv, Fővárosi Levéltár, VIII. 448. a 2.) Így jött létre a „Buda Istenhegyi 

Elemi Tanoda”. 

Újabb eseményt jelent az iskola életében 1877 ősze, amikorra elkészül a főváros által 

építtetett új, két tanteremből és egy irodából álló épület. Idáig nyúlik vissza az iskolai 

könyvtár története, melyet Türsch Nándor svábhegyi villatulajdonos alapít, saját köny-

veinek adományozásával. 

Jelentős év az 1901/02-es tanév, ekkor indul a gazdasági ismétlő iskola. A megnöveke-

dett létszám és a szétszórtság egy nagyobb épület megvalósulását sürgette. Így indul 

meg az építkezés 1903-ban, s készül el 1904-re az elemi iskola új épülete, melynek 

munkálatait nemcsak figyelemmel kíséri a szomszédban lakó Jókai Mór, hanem adomá-

nyaival támogatja is. 

Végleges, jelenlegi formáját 1929-ben nyeri el az épület. Az új iskola a két világháború 

közötti időben a legmodernebb intézmények közé tartozott. 

1.2 A közelmúlt története 

Az épület felújítása a 80-as évek második felében kezdődött. Az iskola visszanyeri ere-

deti külső formáját, majd a 90-es évek elejétől az épület belső elrendezése is fokozato-

san átalakul, ésszerűsödik.  
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1.3 A gyermeklétszám alakulása 

Az 1960-as években a KFKI-nak köszönhetően gyors fejlődés indult a hegyen. Legna-

gyobb arányban az új lakásokba beköltöző fiatal értelmiségiek íratták gyermekeiket 

iskolánkba. Ez a fejlődés folyamatos volt a 80-as évek közepéig. Rövid stagnálási idő 

után a gyermeklétszám csökkenni kezdett. Ez először megoldotta a kétműszakos, nagy 

osztálylétszámokkal való oktatás problémáit. Hamarosan azonban az egész kerületre 

jellemző gyermeklétszám-csökkenés problémát okozott az indítandó első osztályok 

számánál. Ezért iskolánk a kerület oktatási intézményeihez hasonlóan egyedi arculatot 

választott. Ez először a komplex művészeti nevelés, később az előző mellett a német 

nemzetiségi oktatás lett. 
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2 AZ ISKOLA ALAPELVEI,  CÉLJAI ÉS FELADATAI 

2.1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

Több mint százötven éves iskolánk hagyományaihoz híven legfontosabb feladatunknak 

tartjuk: 

 az alapvető erkölcsi értékek iránti fogékonyság közvetítését, kialakítását; 

 nemzeti kultúránk értékeinek felmutatását; 

 diákjaink személyiségfejlesztését, melynek motorja a kreativitás kell legyen; 

 olyan korszerű képességek kialakítását, melyek tanulóinkat alkalmassá teszik arra, 

hogy tudásukat a szakadatlanul változó feltételek közepette is folyamatosan meg 

tudják újítani. 

Alapvetően fontosnak tartjuk az értelmi intelligencia mellett  

a diákok érzelmi intelligenciájának fejlesztését, hogy megszerzett tudásukat jó kapcso-

latteremtő képességeik révén az életben kamatoztatni tudják. 

2.2 Alapelveink, az iskolai nevelés-oktatás közös értékei 

A Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskola tevé-

kenységének alapelvei négy fő terület köré csoportosíthatók: 

1. Általános erkölcsi normák közvetítése 

2. A nemzeti kulturális – szellemi örökség, a hagyományok tisztelete 

3. A személyiség, kreativitás fejlesztése 

4. Korszerű, alkalmazható tudás kialakítása 

2.3 Célok 

A fenti értékrend elsajátítása, beépítése. Általános céljaink alapelveinkből következnek. 
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2.3.1 Általános erkölcsi normák közvetítése 

 becsületességre, őszinteségre nevelés 

 segítőkészségre nevelés 

 a munka tiszteletére, szorgalomra nevelés 

 megbízhatóságra nevelés 

 mások tiszteletére nevelés 

 önzetlenségre nevelés 

 kötelességtudatra és feladattudat kialakítására nevelés 

 énkép, önismeret, önbecsülés kialakítására nevelés 

2.3.2 A nemzeti kulturális – szellemi örökség, a hagyományok tiszte-

lete 

 névadónkhoz, Jókaihoz fűződő ünnepeink 

 hon-, és népismeret, hagyományok fölelevenítése, ápolása és újak kialakítása 

 néptánc oktatás az 1-8. évfolyamon művészeti osztályokban 

 kulturált viselkedés – beszéd, öltözködés 

 embertársaink iránti tolerancia, tisztelet 

 európai azonosságtudat - egyetemes kultúra 

2.3.3 A személyiség, kreativitás fejlesztése 

 a beilleszkedési, együttműködési készség fejlesztése 

 önfejlesztés, közösségépítés – közösségteremtés 

 aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 tevékenységre ösztönzés (szellemi, fizikai vagy közéleti) 

 kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 felelősségtudat kialakítása, fejlesztése, fegyelmezettség 

 felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

 egyéni odafigyelés a tanulókra, egységes alapokra épülő differenciálás 

 az élet tisztelete és szeretete 

 egészséges életmódra nevelés (testi és lelki egészség)  

 esztétikai, művészeti nevelés  
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 környezeti nevelés 

 változatos szabadidős programok 

2.3.4 Korszerű, alkalmazható tudás kialakítása 

 ok-okozati összefüggések keresése 

 tanulás tanítása, hatékony önálló tanulás elsajátítása 

 anyanyelvi kommunikáció 

 idegen nyelvi kommunikáció 

 matematikai kompetenciák kialakítása 

 természettudományos kompetencia kialakítása 

 környezettudatosságra nevelés – ÖKO iskola 

 társadalmi nyitottságra nevelés 

 szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztése 

 európai uniós értékek közvetítése, megismertetése 

 gazdasági nevelés, gazdasági ismeretek elsajátítása  

 kommunikáció, együttműködés, empátia, problémamegoldás 

 digitális technológiák, információs és telekommunikációs technikák alkalmazásá-

nak képessége 

2.4 Feladatok 

Megfogalmazásukat a következők adják: 

 Házirend (tanulói, nevelői) 

 Jókai törvények 

 Helyi tantervek (szaktárgyi, osztályfőnöki) 

 Személyes példaadás, osztályfőnöki, szaktanári tevékenységek 

 A magatartás – szorgalom értékelésének szempontjai 

 

A következő időszakra (rövid táv) megjelölt fejlesztendő területek: 

 szövegértő, értő-elemző olvasás 

 a szóbeli kommunikáció fejlesztése 

 tanulásmódszertan, az önálló tanulás fejlesztése 
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2.5 Az iskola szakmai alapdokumentuma 

 Hivatalos neve: Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola 

 Idegen nyelvű neve: Mór Jókai Grund- und Deutsche Nationalitätenschule 

 Székhelye: 1125. Budapest, Diana u. 4.  

 OM azonosító száma: 034 999 

 Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

 Alapító székhelye: 1054. Budapest, Akadémia u. 3. 

 Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

 Fenntartó székhelye: 1051. Budapest, Nádor u. 32. 

 Illetékes tankerület: KLIK Budapesti XII. Tankerülete 

 Köznevelési és egyéb alapfeladata: 

 általános iskolai nevelés-oktatás 

 egyéb köznevelési foglalkozás 
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2.6 Az iskola célrendszere 

2.6.1 Az iskola oktatási célja 

A bevezető-kezdő szakaszban: 

 az alapismeretek biztos elsajátíttatása, 

 az önálló tanulási módszerek megismertetése, alkalmaztatása, 

 az önálló tevékenykedtetés, a kreativitás erősítése, 

 kulcskompetenciák fejlesztése. 

Az alapozó-fejlesztő szakaszban: 

 a szakmai, szaktárgyi ismeretek megalapozása, 

 az önálló ismeretszerzés, kutatómunka iránti érdeklődés fölkeltése, 

 a továbbtanuláshoz szükséges ismeretek maximális elmélyítése, 

 kulcskompetenciák fejlesztése. 

2.6.2 Az iskola nevelési célja 

A tanuló legyen: 

 családját, környezetét, lakóhelyét, hazáját szerető, becsülő ember, 

 egészséges, testben, szellemben ép ember, 

 a tevékeny, alkotó életet igénylő és megbecsülő ember, 

 másokat tisztelő, segítő ember, aki megfelelő kommunikációs készséggel és kulcs-

kompetenciákkal rendelkezik, 

 általánosan művelt ember. 

2.7 Az iskola képzési rendje: az iskolai élet sajátosságai, 

jellemzői 

2.7.1 Az iskola alapfeladata: 

Az általános műveltséget megalapozó és német nemzetiségi oktatás, amely az első évfo-

lyamon kezdődik, és a nyolcadik évfolyam végéig tart. 
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2.7.1.1 Nyolcosztályos képzés: az alapfokú nevelés-oktatás szakasza négy részre 

tagolódik. 

1-2. évfolyam Bevezető szakasz 

3-4. évfolyam Kezdő szakasz 

5-6. évfolyam Alapozó szakasz 

7-8. évfolyam Fejlesztő szakasz 

 

Mind a négy szakaszban feladat: 

 az alapkészségek fejlesztése, 

 az egyéni képességek megerősítése, 

 a tanulási képességek megalapozása, 

 a tehetséggondozás, 

 a felzárkóztatás. 

2.7.1.2 Német nemzetiségi oktatás és nevelés 

 felkelteni a tanulók érdeklődését, hogy a német nyelvet mint az itt élő svábok anya-

nyelvét és kultúrájukat megismerjék és megőrizzék, 

 a kommunikációs készség fejlesztése a beszédkedvet fokozó, a beszélgetés lehető-

ségét biztosító módszereken keresztül, 

 a tanulók a 8. évfolyam végére a DSD 1 nyelvvizsgára felkészültek legyenek, 

 a német nyelv eszközszintű használata, 

 a magyarországi német népi kultúra és nemzetiségi néptánc közvetítése (gyermek-

játékok, dalok, táncok, népviseletek, mondókák, versek, prózarészletek, ország-

ismeret), 

 a magyarországi németek múltjának és jelenének megismertetése, 

 hagyományőrző programok: őszi terményünnep – Erntedankfest -, Szent Márton 

tiszteletére tartott lámpás felvonulás, sváb tankonyha 

2.7.1.3 Napközi otthoni és tanulószobai ellátás  

 a tantárgyi felkészülés biztosítása, 

 az eredményes tanuláshoz szükséges technikák alakítása, fejlesztése, 

 a tanórai ismeretek bővítése, a készségek megerősítése, 

 a viselkedéskultúra fejlesztése, 
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 a szabadidő hasznos eltöltése, olvasóvá nevelés, a személyiség és közösség sokolda-

lú fejlesztése. 

2.8 A képességek kibontakoztatása: tehetséggondozás, 

felzárkóztatás 

2.8.1 Tanulásszervezés 

 az alsó tagozaton a nagy létszámú osztályoknál egyes tantárgyakból, egyes évfo-

lyamokon csoportbontás a hatékonyabb tanulás érdekében 

 az osztályon belüli differenciált oktatás minél hatékonyabb alkalmazása 

 lehetőség szerint a nemzetiségi osztályok bontása német nyelvből 

 a nyelvi csoportoknál törekszünk az ideális létszám kialakítására 

 a különböző képzésű (nemzetiségi, művészeti) osztályok összevonása esetén cso-

portbontással továbbra is fenntartjuk a speciális képzéseket 

 az 1. évfolyamon a beszédkészséget szakember méri fel, szűri a beszédhibás és fej-

lesztésre szoruló gyerekeket, a kiszűrt tanulókkal kis csoportban foglalkozik 

(dyslexiaprevenció) 

 kulcskompetenciák megalapozása és megszilárdítása az 1-6. évfolyamon 

 tanulási esélyegyenlőség segítése 

2.8.1.1 Tehetséggondozási lehetőségek 

 tehetségjegyek feltárása és fejlesztése 

 szakkörök indítása a tananyaghoz kapcsolódva az ismeretek bővítésével 

 önképzőkörök szervezése az egyéni fejlesztés eszközeként a tanulók érdeklődésé-

nek megfelelően 

 pályázatok kiírása különböző tantárgyakból, egy-egy témakörből 

 felkészítés versenyekre és pályázatokra (házi, kerületi, országos stb.) 

 felvételi-előkészítő tanfolyamok szervezése 

 specialitásainknak megfelelően igény szerint tanfolyamok bevezetése (német nyelv, 

néptánc, színjátszás) 

2.8.1.2 A hátrányok leküzdése 

 tanulási nehézségek feltárása, megoldásának segítése 
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 fejlesztőpedagógus és iskolapszichológus alkalmazása 

 felzárkóztató foglalkozások szervezése a hátránnyal küszködők részére (korrepetá-

lások) 

 tanulás-módszertani foglalkozások szervezése, az egyéni tanulási módok kialakítá-

sának segítése, manuális foglakozások bekapcsolása 

2.9 Képzési specialitások 

2.9.1 Nyelvoktatás 

Iskolánkban évfolyamonként egy osztályban német nemzetiségi oktatás folyik. Ezekben 

az osztályokban az emelt szintű (heti 5 óra) német nyelv és irodalom, valamint honis-

meret oktatása mellett az alsó tagozaton a készségtárgyak és a környezetismeret alap-

szókincsét is megtanítjuk német nyelven. A felső tagozaton kiegészül a kétnyelvű okta-

tás a földrajz és a történelem tantárgyakkal. A többi osztályban angol vagy német nyelv 

tanulására van lehetőség, mely kétéves előkészítő szakasszal indul. A nyelvtanulás 

megkezdése előtti tanévben a szülőknek írásos választási lehetőséget ajánlunk. Ennek 

ismeretében a tanulókat angol vagy német nyelvi csoportokba soroljuk a lehetőségek és 

az igények összhangba hozása után. A 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben 

ezekben az osztályokban 1. évfolyamtól az angol nyelvvel kezdenek ismerkedni a tanu-

lók. 

2.9.2 Művészeti nevelés 

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a művészeti oktatásra. Órarendbe iktatva néptánc 

órákon ismerkednek a néptánccal, népi hagyományokkal, szokásokkal, viseletekkel. A 

kézműves foglalkozások szakköri formában választhatóak. Az elkészült tárgyakból kiál-

lítás is készül. A művészeti nevelés a napközis foglalkozásokon az ún. alkotó délutáno-

kon is folyik. Fontosnak tartjuk a színház- és múzeumlátogatásokat, valamint a zenei 

oktatást. A művészeti oktatásban részt vevő tanulók különböző fellépéseken mutatják be 

tudásukat. Művészeti nevelésünket kiegészíti az iskolánkban működő Solti György Ze-

neiskola kihelyezett tagozata. 
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2.9.3 Tánc 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a tánc. Ezért 1992-től felmenő rendszerben 

minden évfolyam egyik osztályában a nemzeti kultúra ápolása, megismerése érdekében 

néptánc oktatás folyik. Valamennyi gyermek számára elérhető a táncoktatásban való 

részvétel tanfolyami keretben, hiszen iskolánkban működik a Jókai Néptánccsoport, 

ahol tanulóinkon kívül más iskolák növendékei is részt vesznek a képzésben. 

2009-től szintén felmenő rendszerben a német nemzetiségi osztályaink számára beve-

zettük a német néptánc és népi játékok oktatását az alsó tagozaton. A magyarországi 

németek táncaival, hagyományaival ismerkednek tanulóink, mondókákat, énekeket ta-

nulnak, megőrizve őseik szokásait. 

2.9.4 A beszédkészség javítása 

A beszédkészség javítására, valamint a tanulási zavarok kezelésére alkalmas speciális 

szakteremmel és kihelyezett oktatóval rendelkezünk. Így lehetőség van egyéni és kis-

csoportos fejlesztő foglalkozásokra. A szenzoros integrációs terápia alkalmazásával 

javul a gyermekek térbeli tájékozódása, mozgáskoordinációja, egyensúlyérzéke. Ezek a 

foglalkozások hatékonyan egészítik ki a hagyományos dyslexiaprevenciós, illetve 

dyslexia- és dysgraphiaredukciós terápiákat. 

2.9.5 Kommunikáció és tanulásmódszertan 

Az önismereti és kommunikációs technikák megismertetése révén a diákok olyan isme-

retekhez és gyakorlati útmutatásokhoz jutnak, melyek segítségével az emberi kapcsola-

tokból fakadó nehézségek könnyebben megoldódhatók. 

Célunk olyan tanulást elősegítő módszerek megismertetése, amelyek abban segíthetik a 

tanulókat, hogy az egyre nagyobb követelményeknek meg tudjanak felelni. Fejleszteni 

igyekszünk: a figyelem-összpontosítást, a szövegértést, a jegyzetelést, a tanórákra, vizs-

gákra való felkészülést. 

Az osztályfőnöki órák keretében képzett pedagógusok „Életvezetési Ismeretek” ÉVIK 

címmel foglalkozásokat tartanak a felső tagozaton. 
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2.10 Választható tevékenységek 

2.10.1 Szakkörök, tanfolyamok 

Az egész napos iskola rendszere bővebb kínálati lehetőséget ad az intézménynek a taní-

tási órán kívüli tevékenységek biztosítására. A szakköri foglalkozások száma és terüle-

tei évente változhatnak. Tervezéskor figyelembe vesszük a tanulók igényeit, a pedagó-

gusok érdeklődési területeit, az aktuális témákat és a helyi évfordulók, események fon-

tosságát. A tanfolyamok térítésesek, indításukat a gyerekek és a szülők igénye határozza 

meg. 

2.10.2 Felkészítés, pályaorientáció 

Folyamatos a felkészítés a továbbtanulásra és a felnőtt lét szerepeire. A 7. 8. évfolyam 

tanulóinak igény szerint felvételi előkészítőt tartunk magyar és matematika tantárgyak-

ból. A gyermek személyiségének, képességeinek megismerése után az osztályfőnöki 

munka fontos része a továbbtanulás segítése, irányítása amire elsősorban az osztályfő-

nöki órák keretében nyílik lehetőség. 

2.10.3 Sportolási lehetőségek 

A Hegyvidék 

i Önkormányzat a 2009-2010-es tanévtől felmenő rendszerben bevezette a mindennapos 

testnevelést. A heti 5 óra, amiből egy-egy óra magyar, ill. német nemzetiségi néptánc, 

lehetőséget biztosít a mindennapos testmozgásra, testedzésre. Ezt egészíti ki a délutáni 

tömegsport foglalkozás, melynek célja az új sportágak elsajátítása, versenyekre való 

felkészítés és a házi versenyek megrendezése. Fontosak a labdajátékok: futball, floor-

ball, kosárlabda, sikeres és kedvelt az utóbbi évek újdonsága a röplabda. Tanfolyami 

keretek között, ritmikus gimnasztika, aerodance és karate is megtalálható iskolánkban. 

A téli sportok sem maradhatnak ki életünkből. Környezeti adottságainkat kihasználva 

szabadtéri sportprogramokat is rendezünk. 

A szabadidő hasznos eltöltésére nemcsak évközi versenyekkel nyújtunk alternatívákat, 

hanem a nyári vakációt, vízi-, röplabda és játékos sport táboraink változatos programjai 

színesítik. 
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2.10.4 A könyvtár használata 

Igen büszkék vagyunk gazdag és szép könyvtárunkra, mely egyre nagyobb számban 

tartalmaz multimédiás eszközöket. Könyvállományunkat számítógépen tartjuk nyilván. 

A gyerekek szívesen tartózkodnak a könyvtárban: olvasgatnak. Gyakran töltik itt sza-

badidejüket is a délutáni órákra várva. Könyvtári állományunk fokozatosan bővül az 

idegen nyelvű könyvekkel, és jelentős német nyelvű szakirodalommal rendelkezünk. 

A könyvtár állománya közkönyvtári feladatokat is ki tudna elégíteni, bizonyítja ezt, 

hogy sokszor jönnek vissza volt növendékeink. 

A könyvtárhasználók nagy örömére internet-hozzáférési lehetőséggel is rendelkezünk. 

2.10.5 Alapítvány 

Az iskola céljai és programjai megvalósításának segítésére 1990-ben alapítványt hoz-

tunk létre. 

A Jókai Iskola HON Alapítvány célja, hogy elősegítse az iskolai oktatást, a gyermekek 

harmonikus szellemi és fizikai fejlődéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

megteremtését, beleértve a nehéz szociális körülmények között élő családok gyermeke-

inek segítését és támogatását, a pedagógusok munkakörülményeinek és továbbképzési 

lehetőségeinek javítását. 

 

2.10.6 A szociális támogatás formái és módjai 

2.10.6.1 Étkezési hozzájárulás  

A támogatást mindenkor a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat szociális 

ellátásokról szóló rendelete határozza meg.  

Étkezési kedvezményt igényelhet az a tanuló, akinek a családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj összegének kétszeresét.  

A kérelmet minden év augusztus 15-e és szeptember 30-a között a Polgármesteri Hiva-

tal Népjóléti Irodájához kell benyújtani és ahhoz mellékelni kell a gyermeket gondozó 

család jövedelmi viszonyairól szóló nyilatkozatát a megfelelő igazolásokkal együtt, va-

lamint az iskola igazgatójának javaslatát. 

A csökkentés szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig állapítható meg. 
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Ha a kérelmet szeptember 30-a után nyújtják be, a csökkentést a kérelem benyújtását 

követő hónap első napjától (következő év augusztus 31-éig) biztosítja az Önkormány-

zat. 

2.10.6.2 Tankönyvtámogatás 

Az iskola feladatait, a tankönyvekkel kapcsolatos kedvezmények biztosítása terén az 

alábbi jogszabályok határozzák meg:  

 a 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről, illetve az ezt módosító 

2012. évi CXXV. törvény,  

 a 2011. évi CXC törvény „A nemzeti köznevelésről” és  

 a 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámoga-

tás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. 

Az iskolának biztosítania kell a térítésmentes igénybevételt azoknak a tanulóknak, akik 

a 2001. évi XXXVII. törvény által meghatározott szempontok alapján jogosultak erre. 

Továbbá a 2011. évi CXC törvény értelmében biztosítania kell az intézménynek elsőtől  

nyolcadik évfolyamig és a nemzetiségi nevelés-oktatásban, hogy a tanuló számára a 

tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre. A törvény szerinti térítésmentes 

tankönyvellátást első alkalommal a 2013-2014-es tanévben az első évfolyamra beirat-

kozott tanulók számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani.  

A térítésmentesség biztosítása megvalósítható az iskolából történő tankönyvkölcsönzés-

sel, a tanulószobán elhelyezett tankönyvekkel, használt tankönyvek biztosításával, ille-

tőleg a tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatással. A tanulói tan-

könyvtámogatás módjáról a nevelőtestület dönt. 

A szülő részben vagy teljes egészben lemondhat jogosultságáról, és írásban nyilatkozhat 

arról, mely tankönyveket (vagy az egész tankönyvcsomagot) kívánja megvásárolni. 

Az iskolai tankönyvvásárláshoz nyújtott fenntartói támogatásból elsősorban a térítés-

mentes tankönyvre jogosult tanulók igényeit kell kielégíteni. A fennmaradó összegből, 

valamint a könyvtári tankönyvkészlet figyelembevételével támogathatók a normatív 

kedvezményre nem jogosult tanulók is. Az iskola a támogatások igénylését a házirend-

ben meghatározott módon bírálja el. 

2.10.6.3 Segélyek, támogatások 

A Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat Népjóléti Irodája bírálja el a hozzá-

juk benyújtott igényléseket.  



Pedagógiai program 

Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskola 16 

Alanyi jogon járó több gyermekes kedvezményre akkor jogosult a gyerek, ha a család-

ban legalább három, 14 év alatti, illetve 14 és 25 év közötti, nappali rendszerű oktatás-

ban részesülő eltartott van.  

A rászorulók az iskola alapítványához is fordulhatnak szociális támogatásért. A támoga-

tás odaítélése a HON Alapítvány pályázati kiírása és a Kuratórium döntése alapján tör-

ténik. 

2.10.6.4 Tankönyvek, taneszközök, ruházati és más felszerelési tárgyak 

A tankönyvek kiválasztására a szakmai műhelyek tesznek javaslatot. A következő 

szempontokat veszik figyelembe. A tankönyv: 

 elsajátítandó tananyagot tartalmazza, 

 jól érthető, könnyen tanulható legyen, 

 esztétikus külsővel rendelkezzen, 

 ára megfelelő legyen. 

Az iskola a szülőket a tanév végi szülői értekezleten tájékoztatja, hogy milyen tanköny-

vekre, taneszközökre, ruházati és más felszerelési tárgyakra lesz szüksége a tanulónak a 

következő tanévben. (Az iskola csak az oktatáshoz feltétlenül szükséges eszközöket kéri 

a szülőktől.) Az iskola tájékoztatja a szülőket arról is, milyen tankönyvek kölcsönzésére 

van lehetőség. 

2.10.6.5 A szülők által ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 

Az iskola csak a jogszabályok által előírt szolgáltatásokat tudja ingyenesen biztosítani. 

A gyermekek közösségi életének alakításához, a tananyag egyes részeinek alternatív  

elsajátításához különböző nem kötelező, önköltséges lehetőségeket kínálunk (erdei isko-

la, tanulmányi kirándulások, múzeum- és színházlátogatások stb.) E programok nyomán 

csak olyan ismeretek kérhetők számon, melyek elsajátítása a helyben maradottaknak is 

módjában áll. 
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3 AZ ISKOLA MŰKÖDÉSE  

3.1 Tanulói jogviszony 

3.1.1 Belépés az iskola induló évfolyamába 

A felvételt a 2011. évi CXC tv. - „A nemzeti köznevelésről” -, a helyi tankerület útmu-

tatásai és az iskola SZMSZ-e szabályozzák. 

Kétféle képzést indítunk, ezek az angol - Sakkpalota program és a német nemzetiségi 

osztályok. A szülői választás megkönnyítése, segítése érdekében iskolanyitogatókat, 

nyílt órákat, bemutatkozó beszélgetéseket szervezünk. Az angol - Sakkpalota osztá-

lyokba a körzetbe tartozókat, a német nemzetiségi osztályokba körzetes és kerületbe 

tartozó gyerekeket tudunk felvenni. A német nemzetiségi osztályokba jelentkezők játé-

kos képességfelmérésen vesznek részt. Tájékozódunk, hogy a gyermek képességei, 

adottságai megfelelőek-e, hogy a nemzetiségi oktatásban részt vegyen, hiszen ők a ma-

gasabb óraszám miatt nagyobb terhelésnek vannak kitéve. 

A felvételi kötelezettség teljesítése után a további felvételi kérelmeknél elsőbbséget 

élveznek a testvér gyermekek, valamint a nemzetiségi képességfelmérésen jól szereplő 

gyerekek. 

3.1.2 A felsőbb évfolyamba lépés 

Feltétele a helyi tanterv minimális követelményeinek teljesítése.  

Más iskolából való átvétel esetén a különböző típusú és fenntartású intézményekből 

érkező tanulók tudását felmérjük. Az esetleges hiányok pótlására segítséget kaphatnak a 

pedagógustól (korrepetálás) vagy egyénre szabott türelmi időt. 

Egyes esetekben különbözeti vizsgát kell tenniük (pl. más szerkezetű iskola esetén, 

vagy ha még nem tanulták a tantárgyat).  

A felmentett tanulók, akik külföldön teljesítik tankötelezettségüket, a határozatban fog-

laltak szerint léphetnek felsőbb évfolyamra. 

3.1.3 A csoportbontás elve 

Az elvet a köznevelési törvény és a tankerület oktatási koncepciója határozza meg. Cé-

lunk, hogy az adott tanulócsoport maximális fejlesztését biztosítsuk. 
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3.1.3.1 A csoportbontás lehetősége 

 idegen nyelv: 

 nemzetiségi oktatásnál a létszámhatár 23 fő 

 a többi idegen nyelv esetén a létszámhatár 20 fő 

 technika, számítástechnika: 

 az oktatás szervezési feltételeinek megfelelően 

 testnevelés: 

 az oktatás szervezési feltételeinek megfelelően 

3.1.4 A tanulói jogviszony megszüntetése 

A törvényi szabályozásnak és az iskola házirendjének megfelelően: 

 a tanulmányok befejezésével, 

 más iskolatípusba való felvétellel. 

3.2 A tanulók szerepe az intézmény életében 

3.2.1 Tanulói részvétel, betölthető szerepek 

Az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges képességek elsajátítása, fejlesztése és 

gyakorlása. 

 kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 szociális és állampolgári kompetencia 

 aktív állampolgárságra és demokráciára nevelés 

3.2.1.1 Diákönkormányzati tagság 

 a legfőbb érdekképviselet, tagja lehet minden felsős tanuló, 

 egységei az osztályok, akik maguk közül képviselőt választanak. 

3.2.1.2 Diákönkormányzati képviselő 

 képviseli társait, elmondja véleményüket, javaslataikat az iskolai élet tervezéséhez, 

 továbbítja a kéréseket, beszámol az osztály munkájáról, 

 kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, valamint az önkormányzat-vezető tanárral, 

 szervezője az osztály életének. 
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3.2.1.3 Közösségért vállalt feladatok 

Kiemelten kezeljük a közösségi életre való nevelést, ezért tartjuk fontosnak, hogy a gye-

rekek a közösségi létet különböző fórumokon gyakorolják. 

 Énekkari tagság 

 Tánccsoport 

 Szakkörök, sportkörök 

 Egyéb közösségi feladatok: műsorokon való szerepelés, dekorálás, osztályprogra-

mok, osztálykirándulások, erdei iskola, gyermeknap, gyűjtési akciók, terem-

rendezés. 

3.2.2 A diákproblémák kezelésének fórumai 

Minden tanulónak joga és lehetősége van, hogy gondjával, problémájával vagy jogor-

voslatért felkeresse azt a pedagógust, akihez a legnagyobb bizalma van: 

 osztályfőnök, tanító, 

 diákönkormányzat vezető, 

 szaktanárok, nevelők, 

 igazgató. 

3.3 Gyermek- és ifjúságvédelem 

Alapelveinkben megfogalmazódott, hogy fontos számunkra a gyermek személyisége, 

képességeinek kibontakoztatása, egészséges fejlődése, ezért az intézmény valamennyi 

pedagógusa számára feladat a gyermekek szociális helyzetének megismerése, figye-

lemmel kísérése. 

3.3.1 Kapcsolatok 

Gyermekvédelmi felelős

Tanárok, tanítók Osztályfőnök Segítő szakemberek

Szülők
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3.3.2 Gyermekvédelmi felelős 

Feladatai: 

 a gyermekvédelmi munka koordinálása az egész iskolai tevékenység során, 

 a veszélyeztetett gyermekek megismerése és sorsuk nyomon követése, 

 a drogellenes propaganda irányítása a diákönkormányzatért felelős tanárral és 

drogkoordinátorral együtt, 

 segélyezések: 

 rendszeres és rendkívüli nevelési támogatás kérése, 

 tankönyv- és taneszköz-vásárlási segélyek kérése, elosztása és azok ellenőrzé-

se, 

 étkezési hozzájárulás kérése, szétosztása, 

 a táboroztatási, kirándulási, erdei iskolai költségekhez hozzájárulás kérelmezé-

se, 

 szoros kapcsolattartás: 

 a tanítókkal, tanárokkal, 

 az osztályfőnökkel, 

 a segítő szakemberekkel (iskolaorvos, védőnő, iskola pszichológus, Nevelési 

Tanácsadó, Családsegítő Központ, az Önkormányzat illetékes irodái, Nevelő-

otthonok). 

3.3.3 Osztályfőnök 

Feladatai: 

 szervezi, felügyeli és ellenőrzi az osztály életét, 

 osztályközösséget épít, 

 kapcsolatot tart az iskolavezetéssel, az eseménynaptár programjainak felelőseivel, 

és útmutatásaik alapján szervezi az osztály feladatait, programjait, 

 folyamatos kapcsolatot tart az osztályban tanító kollégákkal, az iskolatitkárral és a 

szülőkkel, 

 elkészíti a negyedéves, féléves-, év végi beszámolókat, megírja a bizonyítványokat, 

 feltárja a kiemelt figyelmet igénylő tanulók hátrányt jelentő tényezőit, 

 támogatja a tanulást, 

 szabadidős programokat szervez, 

 szükség szerint egyéni foglalkozásokat, beszélgetéseket kezdeményez. 
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3.3.4 Tanárok, tanítók 

Feladataik: 

 minőségi oktató-nevelő munka végzése a helyi dokumentumok szerint, 

 a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek felismerése és megismerése, 

 kapcsolattartás az osztályfőnökkel és a gyermekvédelmi felelőssel, szülővel. 

3.4 Hagyományok 

Nevelési alapelveinkből következik, hogy számunkra fontos a hagyományok fölelevení-

tése, ápolása, és újak kialakítása. A hagyományőrzés minden szintjén együttműködik: 

 a tanulóifjúság, 

 a tantestület, 

 a szülői közösség, 

 a Jókai Iskola HON Alapítványa. 

3.4.1 Évfordulók  

Fő célunk az iskolához való kötődés, a jókais-dianás tudat erősítése. Erre jó lehetőség az 

iskola életében kimagasló, kerek évfordulók megünneplése: például az iskolaépület 90. 

évfordulója (1994), a svábhegyi iskola alapításának 140. évfordulója (1998), Jókai szü-

letésének 175. évfordulója (2000), az agora és a Jókai szobor avatása (2000), Jókai halá-

lának és az egyemeletes épület felépítésének 100. évfordulója (2004), az iskola alapítá-

sának 150. évfordulója (2008). 

3.4.2 Jókai Nap, Jókai-díj, Jókai emléklap, Arany Napóra Díj 

Minden évben a március 15-ét megelőző munkanapon rendezzük meg a Jókai Napot. 

Hagyományainknak megfelelően az alsó tagozatosok egyre bővülő témakörben helytör-

téneti vetélkedőn és kézműves foglalkozáson vesznek részt. A felső tagozatos diákjaink 

pedig irodalmi, történelmi, vagy természettudományos előadások, vetélkedők résztve-

vői, iskolán belül vagy külső helyszíneken. 

E napon kerülnek átadásra alapítványunk és tantestületünk által létrehozott díjaink. 

Az iskola által vallott értékeknek, a névadó szellemi örökségének, az igaz emberi tulaj-

donságoknak elismeréseként adományozzuk évente e napon a Jókai-díjat, és Jókai em-

léklapot, a kiválasztott nyolcadikosok részére. Az Arany Napóra Díjat pedig osztályon-

ként két negyedikes tanuló kaphatja, akik a négy év során kiemelkedtek társaik közül a 
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közösségre gyakorolt hatásukkal, az iskola jó hírnevének erősítésével, ill. szorgalmas, 

eredményes tanulmányi munkájukkal.  

3.4.3 Erdei iskola 

Minden felső tagozatos osztály számára (5. és 6. évfolyamon) szervezeti keretek között 

érhető el az erdei iskola. Meghatározott helyszínen, meghatározott programmal 4 napon 

keresztül a gyakorlatban is hasznosíthatják megszerzett elméleti ismereteiket. 

A német nemzetiségi oktatásban részesülő tanulók a 3. osztályban 5 napos erdei iskolá-

ban vesznek részt német nyelvterületen. Célunk a német nyelv gyakorlása anyanyelvi 

környezetben, anyanyelvi tanárokkal a helyi iskolában, az ottani szokások megismerése, 

valamint testvérkapcsolat ápolása. 

Mivel a fenntartó nem tudja vállalni az erdei iskola költségeit, a szülő önként dönthet 

gyermeke részvételéről. Az iskola pályázatokon való részvétellel, HON alapítványi pá-

lyázati lehetőséggel igyekszik enyhíteni a szülők terhein. 

3.4.4 Határon túli magyar területek felkeresése 

A 7-8. évfolyamos tanulóink részére lehetőséget szeretnénk biztosítani, arra, hogy mire 

kikerülnek az általános iskolából, legalább egyszer ellátogassanak – az iskola által szer-

vezett formában – a határon túli magyar területek valamelyikére (Erdély, Felvidék, Vaj-

daság, Kárpátalja). 

Célok: 

Iskolánk tanulói ne csak könyvekből ismerjék meg a határon túli történelmi helyszíne-

ket, kultúrát, művészetet, emberi közösségeket. 

A hazaszeretet sokféle formájának, kifejezésének, megjelenésének megismerése, megér-

tése. A magyarságtudat formálása. 

Feladatok: 

Tanulóink ismerkedjenek meg kultúránk, történelmünk nagy múltú emlékeivel, helyszí-

neivel, melyek Magyarország jelenlegi határain kívülre kerülnek a XX. században. 

 

Vegyék fel és ápolják a kapcsolatot határon túli magyar közösségekkel 

 iskolai kapcsolatok megalapozásával, ápolásával, (tankönyvek megismerése, cseré-

je, sport, művészeti rendezvények kölcsönös támogatása), 

 kulturális rendezvények megtekintésével, szervezésével (hagyományok felelevení-

tése, népszokások, néptánc, népdal, népmese megismerése), 
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 a mindennapi élet, a magyar nyelv tájjellegű használatának, kifejezéseinek megis-

merésével, a határainkon kívül élő magyarság érzésének a magyarságtudat ébrentar-

tásának nemes eszméjével. 

3.4.5 Táborok 

A kikapcsolódást a szabadidő kulturált eltöltését és az egészséges életmódra nevelést 

szolgálják a sport-, vízi-, röplabda-, nyelvi és tánc táborok. Lehetőség szerint nyaranta 

cseretáborokat is szervezünk. 

3.4.6  Kiállítások 

A kiállítások a művészeti nevelés fontos eszközei, ahol a gyerekek által készített alkotá-

sok: rajzok, kerámiák, dísztárgyak nemcsak az épület díszítését szolgálják, de hozzájá-

rulnak az esztétikai neveléshez is. Több mint öt éve mutatkozik be iskolánk a Jókai 

Klubban egy-egy több hetes kiállítással, melynek témái az iskolához, hegyvidékhez, 

évfordulókhoz kötődnek. 

3.4.7 Iskolaújság, évkönyv, honlap 

A közösségi tudat alakításának fontos eszköze az iskola történetének kutatása, állandó 

kiállítás keretében annak megismerése. Az iskolai élet alakulásáról, az eseményekről, a 

körülöttünk zajló világról az évkönyv (1998, 2008), valamint a gyerekek által kiadott 

iskolaújság tudósított. Hosszú évekig igen jó színvonalú újság készítésére alkalmas ta-

nulói csapat alakult ki a gondos és áldozatos pedagógusi munka eredményeként. 

Napjainkban az informális fórumot átvette a honlap. Az iskola internetes honlapjáról 

tájékozódhatnak az érdeklődők az iskolai életről, a versenyek eredményeiről, program-

jainkról, aktuális híreinkről. A honlapot folyamatosan frissítjük, minden eseményről 

fényképek és beszámolók kerülnek fel rá. Emellett a havi program és az éves esemény-

naptár is megtalálható rajta a fontosabb programok pontos dátumával. 

3.4.8 Tantárgyi, tanulmányi versenyek 

Az oktató munka hatékonyságának feltétele az időnkénti megmérettetés, a tudásszintek 

összevetése, a tehetségek fölfedezése, közkinccsé tétele. Tanulóinkat helyi-, kerületi-

tanulmányi versenyeken és egyéb színvonalas levelező programokon indítjuk. Nagy 

létszámmal, igen szép eredményekkel vesznek részt tanulóink a sportversenyeken. 
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3.4.9 Rendezvények 

A tanévhez kapcsolódva: 

 tanévnyitó ünnepély, ezen belül az elsősök fogadása,  

 Jókai Nap – iskolanap (március 15-ét megelőzően), 

 műsoros estek az iskolában, a Jókai Klubban és a MOM-ban, melyeken bemutat-

koznak az osztályok, speciális képzéseink, néptánc fesztivál, nemzetiségi-, és 

idegen nyelvi programok (ezek időpontját az éves munkaterv rögzíti), 

 sportnap, 

 gyermeknap, 

 ballagás és tanévzáró ünnepély. 

Ünnepekhez kapcsolódva: 

  karácsonyi készülődés,  

 karácsonyváró hangverseny,  

 farsang. 

Testületi összejövetelek: 

 karácsony, 

 kirándulás,  

 pedagógusnap. 

3.5 Külsőségek 

3.5.1 Iskolazászló  

Középen, a zászló felületének fő helyén az iskola címerképe, a Nap helyezkedik el. A 

kék mezőben, az égbolton lebegő formák alakjukkal, karakterükkel visszautalnak a Nap 

belső foltjaira ahonnan származnak. Elhelyezkedésükkel, tükrözésükkel megindul a 

folyamatos forgás. Ebben a láthatatlan rendben jelennek meg azok az eltérő alakzatok 

melyek az iskola magyar és német nemzetiségi jellegét zászlószínekkel jelenítik meg. A 

feliraton az iskola neve és az alapítás éve szerepel. 

3.5.2 Iskolajelvény 

Az épületet díszítő napóra. 
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3.5.3 Kötelező ünnepi viselet 

 a lányoknak fehér blúz, sötét szoknya (hossza a kulturált ízlésnek megfelelő), 

 a fiúknak fehér ing, sötét hosszúnadrág (nem farmer). 

3.5.4 Sportfelszerelés 

A testnevelés órákon: 

 a lányoknak fehér póló, sötét dressz, fehér zokni és váltó tornacipő vagy edzőcipő, 

 a fiúknak fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni és váltó tornacipő vagy edzőcipő. 

A versenyeken: 

 iskolacímeres póló és nadrág. 
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3.6 Kapcsolatok 

3.6.1 Szülői ház 

Az iskola és a pedagógusok feladata az is, hogy a szülő részére segítséget adjanak 

gyermekük neveléséhez. Az iskolában folyó nevelési feladatok végrehajtásához a peda-

gógusnak szüksége van azokra az információkra, amelyeket csak a szülő közölhet, ame-

lyek segítik feltárni a tanulók fejlődését előrevivő vagy hátráltató tényezőket. A szülői 

házzal a fogadóórákon, szülői értekezleteken, illetve az egyéb rendezvényeken folyama-

tos a kapcsolattartás. A kölcsönös informálás eszköze a tájékoztató füzet és az ellenőr-

zőkönyv is. 

3.6.2 Szülőképviselet 

Minden osztály szülői maguk közül választják ki képviselőiket. Részükre évente három 

alkalommal tart tájékoztatást az iskola életéről, programjairól az iskola igazgatója. Ezen 

a fórumom interaktív beszélgetésre nyílik lehetőség a szülők és az iskolavezetés között. 

3.6.3 A Jókai Iskola HON Alapítványa 

Az alapítvány működését hattagú kuratórium irányítja. A kuratórium éves tervet készít, 

és az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően pályázatok kiírásával teremt lehetősé-

get az alapítványi források igénybevételére. Az alapítvány dokumentumaiba bárki bete-

kinthet, működéséről éves közhasznúsági jelentés készül, amely közzététele minden 

évben megtörténik. 
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3.6.4 Solti György Zeneiskola 

Az iskolába kihelyezett tagozataival, tanszakokkal működik, hangszeres zenére és zene-

elméletre oktatva az intézmény tanulóit. A zeneiskola számára az iskola lehetőség sze-

rint biztosítja a szükséges feltételeket (termeket a zenetermeken kívül is), a tanulók pe-

dig fellépnek az iskolai rendezvényeken (karácsonyi hangverseny, műsoros délután). 

Igen jó a két intézmény kapcsolata, jó a hangszeres ellátottság is.  

3.6.5 Német Nemzetiségi Önkormányzat 

A nemzetiségi oktatás megindítása volt az iskola és a Budapest Hegyvidék XII. kerület 

Német Nemzetiségi Önkormányzat első közös tevékenysége. A kapcsolattartás azóta is 

folyamatos. Iskolánk tanulói műsoraikkal színesítik az önkormányzat programjait. Ren-

dezvényeiken fellépnek a táncosaink. (Pünkösdi búcsú, Böjt és húsvét, Terményünnep, 

Idősek karácsonya). 

A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatja a 

német nemzetiségi oktatás magas színvonalának biztosítását. (Busz bérlése külső hely-

színhez, előadások tartása.) 

3.6.6 Iskolák közötti kapcsolatok 

Folyamatos a kapcsolattartás a kerület oktatási, és oktatást segítő intézményeivel. 

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Tamási Áron Általános és Német Két Tan-

nyelvű Nemzetiségi Gimnáziummal, valamint a Normafa Óvodával.  

Elsősorban német nemzetiségi diákjainknak és németül tanuló gyerekeink számára ala-

kítjuk a német kapcsolatokat. Partnert elsősorban német nyelvterületen keresünk, de 

szívesen ismerkedünk más nemzetek német nemzetiségi tagozataival is.  

A harmadik évfolyam számára tábort szervezünk német nyelvterületen, ahol a helyi 

iskolát látogatva német nyelvű oktatásban részesülnek tanulóink. 
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4 AZ ISKOLAI ÉLET SZERKEZETE (STRUKTÚRA) 

4.1 Az iskola élete és munkarendje 

4.1.1 A tanév általános rendje 

Az EMMI adott tanévre szóló rendelete alapján. 

4.1.2 Eseménynaptár 

 

 Időpont Esemény 

T
es

tü
le

ti
 é

rt
ek

ez
le

te
k

 

augusztus alakuló testületi értekezlet 

augusztus, illetve június tanévnyitó, tanévzáró értekezlet 

ősz és tavasz nevelési értekezlet 

január és június osztályozó értekezletek 

február félévi értekezlet 

S
zü

lő
i 

ér
te

-

k
ez

le
te

k
 szeptember tanévindítás 

február félévi értékelés 

május tanév végi értékelés 

F
o

g
ad

ó
ó
rá

k
 

október általános fogadóóra 

november negyedéves értékelés 

január szaktanári behívás alapján 

március általános fogadóóra 

április szaktanári behívás alapján 

N
y

íl
t 

n
ap

o
k

 

január, március iskolanyitogató (2 nap) 

február bemutatkozás a leendő elsősöknek (1 nap) 

február óralátogatás valamennyi szülő részére (2 nap) 
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 Időpont Esemény 
Ü

n
n

ep
él

y
ek

, 

m
eg

em
lé

k
ez

és
ek

 szeptember tanévnyitó 

október aradi vértanúk 

október nemzeti ünnep X.23. 

március nemzeti ünnep III.15. 

június Nemzeti Összetartozás Napja, ballagás, tanévzáró, 

R
en

d
ez

v
én

y
ek

 

december karácsonyi készülődés 

december karácsonyváró est 

december testületi karácsony 

február farsang 

március Jókai Nap 

március vagy május műsoros est, idegen nyelvi vagy nemzetiségi délután 

(váltakozva) 

április a Föld napja 

május sportnap, gyermeknap 

K
ir

án
d

u
lá

so
k
 szeptember vagy június erdei iskola (5-6. évfolyam)  

ősz osztálykirándulás (1-4. évfolyam) 

tavasz osztálykirándulás (1-4. évfolyam) 

június testületi kirándulás 

 

4.2 Az iskola struktúrája 

Az oktatás osztálykeretekben folyik. Az osztályokat a már említett szempontok szerint 

alakítjuk ki. Egyes tantárgyak oktatása a hatékonyság érdekében bontottan történik.  

Az alsó tagozat osztályai – ha lehetőség van rá – egy teremben töltik el a négy alsós 

tanévet. Saját termüket önállóan dekorálják, a maguk kényelmére alakítják. 

A felsős oktatás szaktermekben folyik, úgy, hogy egy-egy terem egy-egy osztály gon-

dozásában van. A tantermek arculatát elsődlegesen a szaktermi jelleg határozza meg. A 

dekorációkat a tanulók készítik, frissítik szaktanár irányításával. Kizárólagos szakterme 

csak a fizika-kémia, a technika, a rajz és a számítástechnika tantárgyaknak van. A többi 

szakterem (biológia, földrajz, ének, német, angol, magyar, történelem, matematika) a 

szakórákon túl elsősorban osztályterem. A szaktermek ellátottsága általában jó. 

A napközis és tanulószobai nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiség 

formálásában, a tanulási technikák, viselkedési szokások elsajátíttatásában. A csoportok 
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szervezésénél alsó tagozaton igyekszünk a hatékony nevelő-, és oktatómunka érdekében 

homogén csoportok kialakítására. A felsős tanulók részére szaktanárok vezetésével ta-

nulószobát működtetünk.  

 

A kétnyelvű nemzetiségi oktatást a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 4. mellékletében 

foglalt irányelvek szerint szervezzük. A programot kiegészítő helyi tantervünk tartal-

mazza a nemzetiségi tananyagot. 

Az alsó tagozaton a kétnyelvű oktatást magyar és német nyelven német nemzetiségi 

diplomával rendelkező tanítók látják el a törvénynek megfelelően első osztálytól negye-

dikig. A német nyelv és irodalom és a nemzetiségi népismeret tantárgyak német nyelvű 

oktatása mellett két nyelven folyik a környezetismeret, az ének-zene, rajz, technika és a 

testnevelés oktatása. 

A felső tagozaton német szakos kollégák oktatják az idegen nyelvet. 5. osztálytól a föld-

rajz, és a történelem tantárgyat diákjaink két nyelven tanulják. 

Nemzetiségi diplomával, illetve német nyelvvizsgával rendelkeznek a napközis cso-

portvezetők is, így nemcsak a tanórákon, hanem a szabadidőben is biztosított a kétnyel-

vűség. Ennek köszönhetően tanulóink idejük jelentős részében élik a kétnyelvűséget. 

A kerületben működő Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzeti-

ségi Gimnáziummal kialakított együttműködés alapján legeredményesebb tanulóink a 

gimnázium német nemzetiségi osztályaiban folytathatják tanulmányaikat. 
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5 AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁSOK,  AZ ISMERE-

TEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK  RENDJE 

5.1 Alapelvünk és célunk 

Mivel pedagógiai elveinkben az egészséges, a természettel és az emberi környezettel 

harmonikus kapcsolatban élő személyiség kialakítása fogalmazódik meg, az értékelés-

ben is fontos ennek szem előtt tartása. Célunk elsősorban a megerősítés, a biztatás, az 

önismeret fejlesztése. 

Törekszünk a szóbeliség mennyiségének és színvonalának emelésére. Az írásbeliség és 

a szóbeliség kívánatos arányát az adott szakműhelyek saját hatáskörben határozzák 

meg. 

5.2 Az iskolai ellenőrzés és számonkérés formái 

A helyi pedagógiai programban rögzített ellenőrzési és értékelési rendszernek két – 

egymással összefüggő – oldala van: 

a helyi tantervnek az ellenőrzése és értékelése, beválásának vizsgálata, 

a tanulói teljesítmények ellenőrzése és értékelése. 

5.2.1 A helyi tantervek ellenőrzése 

A helyi tanterv ellenőrzését, beválásának belső vizsgálatát a bevezetés után két évvel 

kezdjük, és kétévente ismételjük meg a szükséges korrekciók elvégzése érdekében. 

5.2.2 A tanulók tudásszintjének, ellenőrzésének formái és értékelé-

sének szempontjai 

A tanulók tudásszintjének ellenőrzésére a következő formákat használjuk: 

 szóbeli felelet, 

 írásbeli felelet, 

 témazáró dolgozat, 
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 felmérés: 

 év eleji, 

 félévi, 

 év végi, 

 évfolyammérések 

 formája lehet: 

 diagnosztikus (helyzetfeltáró) 

 szummatív (lezáró, minősítő) 

 órai munka 

 gyűjtőmunka 

5.2.2.1 Szóbeli feleletek 

Egyszeres súllyal számít bele a félévi és tanévvégi jegybe. 

 Jeles: önálló, összefüggő felelet, témakifejtéssel, indoklással, látja az összefüggése-

ket, érti a témák kapcsolódását. 

 Jó: önálló feleletéhez kis segítséget igényel, egy-egy kérdéssel kell segíteni, a tan-

anyag egységeit részenként érzékeli. 

 Közepes: csak kérdésekre tudja az anyagot, bizonytalan, az összefüggéseket, a té-

mák közti kapcsolatokat nem érzi. 

 Elégséges: folytonos segítséget igényel, állandó bíztatást vár, a kérdések leginkább 

eldöntendő típusúak.  

 Elégtelen: a segítő kérdésekre sem tud válaszolni. 

5.2.2.2 Írásbeli feleletek, témazárók 

A komplex írásbeli és témazáró dolgozatokat, melyek kétszeres súllyal határozzák meg 

a félévi és az év végi osztályzatot, a következő százalékok szerint értékeljük a Helyi 

Pedagógiai Programnak megfelelően: 

 

Érdemjegy % 

5-ös 100% – 91% 

4-es 90% – 75% 

3-as 74% – 55% 

2-es 54% – 40% 

1-es 39% – 0% 
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Egy-egy kisebb részterületet felölelő írásbeli feleletnél a pedagógus ettől eltérő, de előre 

ismertetett feltételekkel is értékelhet. A matematika tantárgy a fentiektől eltérő százalé-

kokkal értékel (ez a felső tagozat matematika tantervénél található meg). 

A témazáró dolgozat pótlása kötelező, illetve érdemjegyének javítására lehetőséget kell 

biztosítani annak a tanulónak, aki elégtelen osztályzatot kapott. Mindkét jegy bekerül a 

naplóba. A témazáró dolgozatba a szülőnek betekintési joga van. A témazárót a tanár 5 

tanítási nappal előre bejelenti. Egy nap maximum két témazáró íratható. 

A továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges minimum szintű dolgozatok értékelése a kö-

vetkező: 

Érdemjegy % 

5-ös 100% – 95% 

4-es 94% – 81% 

3-as 80% – 71% 

2-es 70% – 60% 

1-es 59% – 0% 

5.2.2.3 Felmérők 

A diagnosztikus felmérés célja az alapkészségek megismerése és ezek tükrében a fej-

lesztési teendők megtervezése. Értékeljük, de nem osztályozzuk. 

A szummatív felmérés szükségességét, szaktanári, tanítói döntés határozza meg. Ez 

lehet egy nagyobb egység lezárásakor, egy nehezebb téma megismerésekor, vagy a fél-

év, tanév befejezése előtt. 

A 4. évfolyam végi mérés eredménye alapján határozzuk meg a fejlesztendő területeket, 

majd az 5. évfolyam végén követő mérésre kerül sor. 

A német nemzetiségi tagozat 6. évfolyamos tanulói a tanév végén szintfelmérő vizsgán 

vesznek részt. 

5.2.2.4 Órai munka 

Az órai munkából adódó érdemjegyek tantárgyanként eltérő módon befolyásolhatják a 

félévi és tanév végi jegyet. 

A házi feladat és a felszerelés hiányából adódó érdemjegyek szintén befolyásolhatják a 

félévi és tanév végi jegyet. 

5.2.2.5 Gyűjtőmunka 

A befektetett munka függvényében értékeljük. 
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5.2.3 Osztályozás 

Korunk teljesítmény centrikus gondolkodása miatt ez a legkritikusabb forma. Célunk, 

hogy tükröződjenek a tanulói teljesítményekben, a helyi tantervi követelmények az is-

kolai szinten elfogadott normarendszer és a gyermek fejlődése is. 

5.2.4 Elismerés 

Az iskolai értékelés egyik hagyományos és változatos módja. Formája lehet a – szakta-

nári, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi – dicséret, oklevél, tárgyjutalom, díj stb. 

5.2.5 Elmarasztalás 

Ebben az értékelési formában, negatív tapasztalatainkról tájékoztatjuk a szabályok ellen 

vétőket. Különböző formái a (szó-, vagy írásbeli)– szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, 

nevelőtestületi – figyelmeztető, intő, rovó. 

5.2.6 A tanulói teljesítmények értékelése 

Iskolánkban az értékelés, a folyamatos munkára és a számonkérésre épül. 

5.2.6.1 1. évfolyamon és a 2-3. évfolyamon félévkor 

A tanulók teljesítményének értékelésénél tantárgyanként meghatároztuk a részterülete-

ket. Ezek az adott tantárgyak tantervénél jelennek meg. 

Az értékelési területeknél a következő kategóriákat használjuk: kiválóan megfelelt, jól 

megfelelt, megfelelt, gyengén felelt meg, nem felelt meg. 

5.2.6.2 2-3. évfolyam végén és a 4 - 8. évfolyamon 

A hagyományos osztályzatokat adjuk (1-5), ezekhez kapcsolódhat 

 félévkor: tantárgyi figyelmeztetés vagy dicséret, 

 év végén egész éves kiemelkedő teljesítményért tantárgyi dicséret esetén kitűnő 

minősítés, illetve általános nevelőtestületi dicséret. 

Az év végi osztályzat nem a jegyek egész éves átlaga. Kialakításához figyelembe ves--

szük: 

 az egész éves munkát, 

 súlyozottan a témazáró dolgozatok eredményét, 

 az aktivitást (tanórai munka, gyűjtőmunka, versenyek), 

 a tantárgyhoz való viszonyulást, 
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 a fejlődési tendenciát. 

Az érdemjegyek száma kis óraszámú tantárgy esetén félévente legalább három, maga-

sabb óraszámú tantárgy esetén pedig legalább havi egy osztályzat. Az írásbeli értékelés 

és az érdemjegyek feltételrendszerét tantárgyak helyi pedagógiai programja határozza 

meg. 

5.2.7 Az értékelés formái 

Az értékelés lehet: 

 szóbeli, 

 írásbeli 

illetve: 

 szöveges 

 numeratív. 

Törekszünk arra, hogy a feleletek, dolgozatok, írásbeli munkák osztályzását szöveges 

értékelés kísérje, és ez lehetőleg ösztönző, előremutató legyen. Az írásbeli és szóbeli 

feleleteket egyaránt a tantárgy helyi tantervében meghatározottak szerint értékeljük. 
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5.3 A tanulók értékelésének és minősítésének követelmé-

nyei és formája az alsó tagozaton 

1
. 

o
sz

tá
ly

 

 
Havonta Negyedév Félév 

Három- 

negyedév 
Év vége 

Magatartás, 

szorgalom 

Egyéni szo-

kás szerint 

Szöveges ért. 

1.sz melléklet 

szerint 

Szöveges ért. 

1.sz 

 melléklet 

szerint 

A félévi érté-

keléshez ké-

pest a válto-

zások írásos 

jelzése. 

Szöveges ért. 

2. sz. mellék-

let 

alapján 

Tantárgyak 

Folyamatos 

visszajelzés, 

tájékoztatás 

(nem jeggyel) 

 Szöveges 

értékelés 

Magyar nyelv 

és irodalom, 

matematika 

és nemzetisé-

gi nyelv 

tantárgyakból 

3.sz. melléklet 

 A tantervi  

követelmé-

nyeknek  

 Jól meg-

felelt 

 Megfelelt 

 Dicséret 

 Gyenge 

       

2
-4

. 
o
sz

tá
ly

 

Magatartás 

szorgalom 

Jeggyel vagy 

kifejezéssel 

 

(példás, jó, 

változó, rossz 

ill. hanyag) 

egyéni döntés 

szerint. 

Kifejezéssel, 

egyeztetve a 

betanítókkal 

(példás, jó, 

változó, rossz 

ill. hanyag) 

 

2-3. osztály: 

Szöveges ért. 

1.sz. melléklet 

alapján 

 

4. osztály 

Kifejezéssel, 

egyeztetve a 

betanítókkal. 

(példás, jó, 

változó, rossz 

ill. hanyag) 

Kifejezéssel, 

egyeztetve a 

betanítókkal. 

(példás, jó, 

változó, rossz 

ill. hanyag) 

 

Kifejezéssel, 

egyeztetve a 

betanítókkal. 

(példás, jó, 

változó, rossz 

ill. hanyag) 

Tantárgyak 

Jegyekkel  2-3. osztály: 

Területenként 

5 fokozattal: 

 Kiválóan 

megfelelt 

 Jól meg-

felelt 

 Megfelelt 

 Gyengén 

felelt meg 

 Nem fe-

lelt meg 

4. sz. mellék-

let 

 

4. osztály: 

Jegyekkel 

 

A félévi érté-

keléshez ké-

pest a tanul-

mányi ered-

mények rom-

lásának írásos 

jelzése. 

Jegyekkel 
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1. számú melléklet 

Magatartás, szorgalom értékelése 

(1. évf. negyedévben és 1 - 3. évf . félévben) 

MAGATARTÁS 
 
Fegyelem tanítási időben: (pl.: fegyelmezett, időnként fegyelmezetlen, gyakran fegyelmezet-

len stb.) 

Fegyelem napköziben: (pl.: fegyelmezett, időnként fegyelmezetlen, gyakran fegyelmezetlen 

stb.) 

Az iskolai élet (Házirend) szabályait (pl.: betartja, időnként megszegi, gyakran megszegi) 

Társas kapcsolatai 

Viszonya a felnőttekhez (pl.: tisztelettudó, szófogadó, néha/gyakran engedetlen, tiszteletlen) 

Viszonya a társaihoz (pl.: barátságos, segítőkész, néha/gyakran kerül konfliktusba, né-

ha/gyakran okoz konfliktust stb) 

Viszonya a környezethez (pl.: rendben tartja, időnként/gyakran rendetlen) 

 

SZORGALOM 
 

Tanórai munka  

Önállóság (pl.: önálló, kis segítségre szorul, segítségre szorul) 

Figyelem (pl.: mindig figyel, néha / gyakran nem figyel) 

Aktivitás (pl.: aktív, általában aktív, biztatni kell, közömbös) 

 

 
Tanórán kívüli munka (pl.: gyakran/ ritkán végez stb.)  

Kötelességtudat: (pl.: magas szintű, életkorának megfelelő, ösztönözni kell) 

Felkészülés (pl.: gondos, általában megfelelő, gyakran hiányos, felületes stb.) 
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2. számú melléklet 

Magatartás, szorgalom értékelése 

(1. évf. év végén) 

 
MAGATARTÁS 

 

Fegyelem tanítási időben:  

Fegyelem napköziben:  

Az iskolai élet (Házirend) szabályainak betartása: 

Társas kapcsolatai: 

Viszonya a felnőttekhez: 

Viszonya a társaihoz: 

 

Adható fokozatok: 

 Példás 

 Jó 

 Változó 

 Rossz 

 

SZORGALOM 

 

Tanórai munka:  

 

 

 

Tanórán kívüli munka: 

 

Adható fokozatok: 

 Példás 

 Jó 

 Változó 

 Hanyag 

 

 

 

Jó 

Változó 

rossz 
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3. számú melléklet 

Tantárgyak értékelése (1. évf. félévben) 

 

 
Magyar nyelv és irodalom 

 

Beszéd, kommunikáció (pl.: érthető, összefüggő, nem tiszta, csapongó, stb.) 

Szókincs (pl.: gazdag, életkorának megfelelő, szegényes, stb.)  

Vers- és prózamondás (pl.: könnyen/ nehezen tanul, hibátlanul, kevés/sok hibával mondja stb.) 

Olvasás 

Betűismeret (hibátlan, ritkán/gyakran téveszt) 

Összeolvasás (hibátlan, kevés/sok hibával, még nem tud összeolvasni) 

Szövegértés (biztos, bizonytalan, sok a hiba, nem érti) 

Írás: 

Betűismeret (biztos, téveszt, nem ismeri fel) 

Betűalakítás, kapcsolás (szabályos, változó szabálytalan) 

Másolás (hibátlan, kevés/sok hibával) 

Külalak (igényes, szép, megfelelő, még megfelelő, igénytelen stb.) 

 

Nemzetiségi német nyelv 

 

Utasítások megértése és követése (kiváló, jó, megfelelő stb.) 

Megtanult ismeretek felidézése (kiváló, jó, megfelelő stb.) 

 

Matematika 

 

Számfogalom (biztos, bizonytalan, kialakulatlan) 

Műveletvégzés (hibátlan, kevés/ sok hiba) 

 

Környezetismeret: 

 

Honismeret: 

 

Ének-zene: 

 

Vizuális kultúra: 

 

Technika, életvitel: 

 

Testnevelés: 

 

Tánc: 

 

Hit és erkölcstan: 
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4. számú melléklet 

Tantárgyak értékelése 2.-3. évfolyam félévben 

 
Magyar nyelv és irodalom 

Szókincs, beszéd, kommunikáció: 

Vers- és prózamondás: 

Hangos olvasás: 

Értő olvasás: 

Nyelvtani ismeretek: 

Helyesírás: 

Fogalmazás: 

Írásbeli munkák külalakja, füzetvezetés: 

 

Nemzetiségi német nyelv 

Beszédértés, beszédkészség, szókincs: 

Olvasás és szövegértés: 

Írás és helyesírás: (3. o.) 

Nyelvhelyesség: 

 

 

Idegen nyelv 

Beszédkészség: 

Szókincs: 

Szövegértés: 
 

 

Matematika 

Számfogalom: 

Műveletvégzés: 

Gondolkodási módszerek: 

Geometria: (3. o.) 

 

Természetismeret 

Ismeretek elsajátítása, alkalmazása: 

Német nyelven tanult ismeretek felidézése, alkalmazása:  

 

Ének 

Éneklése, dallamtudása: 

Ritmuskészsége: 

Kottaírása: (3. o.) 

Német nyelvű utasítások megértése és követése: 

 

Rajz 

Ábrázolás, kreativitás: 

Munkavégzés, eszközhasználat: 

Német nyelvű utasítások megértése és követése: 

 

Technika 

Eszközhasználat: 

Kivitelezés (pontosság, igényesség): 

Német nyelvű utasítások megértése és követése: 
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Testnevelés 

Mozgás, koordináció: 

Állóképesség, kitartás: 

Sportszerűség: 

Német nyelvű utasítások megértése és követése: 

 

Néptánc: 

 

 

Adható fokozatok: 

 

Kiválóan megfelelt 

Jól megfelelt 

Megfelelt 

Gyengén felelt meg 

Nem felelt meg  
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5.4 A tanulók magatartás értékelésének és minősítésének 

követelményei és formája 4. év végén és 5 – 8. osztályban 

A hagyományos 1-5 osztályzatot adjuk a táblázatban található szempontok alapján. 

 

 Tanórán Tanórán kívül Viszonya a 

környezethez 

Hiányzás 

Példás Fegyelmezett, segíti 

a tanórai munkát, 

aktív, kiegyensúlyo-

zott. 

Az alapvető erkölcsi 

normákat életkorá-

nak megfelelően 

betartja, azonosul a 

közösségi célokkal, 

aktívan bekapcsoló-

dik a közösségi 

életbe. 

A felnőttekkel tiszte-

lettudó, udvarias, 

pozitívan hat a kö-

zösségre, társait a 

szabályok betartásá-

ra ösztönzi, segítő-

kész, óvja és védi 

szűkebb és tágabb 

környezetét. 

Csak indokoltan és 

igazoltan hiányzik, 

nem késik. 

Jó Igyekszik betartani a 

pedagógus utasítása-

it, általában fegyel-

mezett, passzív, 

ösztönzésre dolgo-

zik. 

Az esetek többségé-

ben betartja a házi-

rendet, viselkedése 

néha kifogásolható. 

Általában udvarias, 

törekszik a tisztelet-

tudó magatartásra, 

segítőkész, óvja 

környezetét, felsze-

relésére vigyáz, 

figyel a társaira, a 

felnőttekre. 

Igazoltan hiányzik, 

csak indokolt eset-

ben késik (legfeljebb 

kétszer). 

Változó Viselkedése kifogá-

solható, nyugtalan, 

többször kell fi-

gyelmeztetni, nem 

vesz részt a munká-

ban. 

Csak ösztönzésre 

vesz részt a közös-

ségi munkában, 

közömbös. 

Esetenként udvariat-

lan, agresszív, csú-

nyán beszél, nyegle, 

társait nem szívesen 

segíti, kötekedő. 

Igazolatlanul is mu-

laszt, 4-5 alkalom-

mal késik, indoklása 

elfogadhatatlan. 

Rossz Fegyelmezetlen, 

nem használ neki a 

figyelmeztetés, köz-

beszólásaival, meg-

jegyzéseivel zavarja 

az órát, társait, aka-

dályozza a munkát. 

Viselkedésével gá-

tolja a közösség 

fejlődését, az alapve-

tő erkölcsi normákat 

figyelmeztetésre sem 

tartja be, súlyosan 

vét az iskola szabá-

lyai ellen. 

A közösségi célok-

kal szembefordul, 

negatív hatással van 

társaira, udvariatlan, 

veszélyezteti társait, 

hangoskodó, agres--

szív, csúnyán beszél, 

rongál, tudatosan 

okoz kárt. 

Több igazolatlan 

mulasztása van, 

rendszeresen késik. 
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5.5 A szorgalom értékelésének és minősítésének követel-

ményei és formái 4. év végén és 5 –8. osztályban 

 

 Aktivitás Tanulmányi munka Felszerelés, 

házi feladat 

Tanórán kívüli mun-

ka 

Példás Lelkesen, kitartóan 

segíti az órai mun-

kát, rendszeresen 

készül, szívesen 

vállal többletfelada-

tot. 

Igényes, önálló, 

megbízható, képes-

sége szerint teljesít, 

érdeklődő, ellenőrzi 

magát, jó tempóban 

dolgozik, gondos. 

Tiszta, rendezett, 

hiánytalan, rendes. 

Érdeklődése a tan-

órán kívüli ismere-

tekre is kiterjed, a 

gyűjtőmunkában 

aktív. 

Jó Részt vesz az órai 

munkában, de bízta-

tásra van szüksége. 

Képessége szerint 

teljesít, általában 

felkészült, érdeklő-

dése megmarad a 

tanóra keretein belül, 

ellenőrzi a munkáját. 

Általában pontos, 

házi feladata néha 

hiányos. 

Ösztönzésre vállal 

külön feladatot. 

Változó Csak bíztatásra vesz 

részt az órai munká-

ban, nincs kitartása. 

A munkában inga-

dozó, pontatlan, 

igénytelen, lassú, 

figyelmetlen, képes-

sége alatt teljesít, 

ellenőrzést igényel. 

Felszerelése kifogá-

solható, füzetei ren-

detlenek, házi fel-

adata sokszor hiány-

zik, nem pótol. 

Csak időnként vesz 

részt az iskola életé-

ben. 

Hanyag Passzív, érdektelen. Állandó segítséget 

igényel, munkáját 

gyakran figyelmez-

tetésre sem végzi el, 

megbízhatatlan. 

Felszerelése és fel-

adatai rendszeresen 

hiányosak, hiányoz-

nak, rendetlen, 

igénytelen. 

Közömbös, nem 

vesz részt az iskola 

életében. 

5.6 Elismerési formák 

5.6.1 Dicséretek 

 Osztályfőnöki, szaktanári: 

 példás magatartásért, szorgalomért 

 közösségi munkáért 

 kiemelkedő tantárgyi teljesítményért 
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 Igazgatói: 

 eredményes verseny szereplésért 

 kimagasló teljesítményért 

 iskolai szintű szereplésért 

 többletmunkáért 

 Nevelőtestületi: 

 példamutató magatartásért, szorgalomért 

 közösségi munkáért 

 kimagasló teljesítményért 

5.6.2 Jutalmak 

 könyv, oklevél, iskolai póló (emblémával) 

 anyagi támogatás 

 egyéb 

 cím adományozása: 

 Arany Napóra-Díj a 4. osztályosok részére (osztályonként 2 fő részére), 

 Jókai-díj, Jókai oklevél a 8. osztályosok részére (feltételeit a Jókai-díj alapító 

okirata rögzíti) 

5.7 Elmarasztalási formák 

5.7.1 Magatartás 

Tantárgyi, szaktanári: 

 figyelmeztető 

 intő 

 rovó 

Osztályfőnöki: 

 figyelmeztető (szóbeli, írásbeli) 

 intő 

 rovó 

Igazgatói: 

 figyelmeztető 

 intő 
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 rovó 

Nevelőtestületi 

 szigorú megrovás 

 áthelyezés (másik osztályba, iskolába) 

Felső tagozaton magatartásfüzetet is használunk. 

5.8 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges 

módszerek 

Előzményként iskolánkban a rendszeres fizikai állapot felmérése, a kerületi iskolákhoz 

hasonlóan 1992-ben kezdődött. A központilag kiadott Eurofitt illetve Hungarofitt telje-

sítmény-próbát alkalmaztuk. Ezen felméréseket tanévenként kétszer – ősszel és tavas--

szal – csináltattuk a gyerekekkel. A határidős fizikai állapotfelmérések adatait minden 

évben elküldtük, de visszajelzés soha nem érkezett rá, így nehezen tudtuk megállapítani 

tanulóink fizikai állapotát az országos átlaghoz képest. Ennek ellenére a felmérést szük-

ségesnek és jónak találtuk mivel célja volt: 

 a terhelhetőség/egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek 

mérése; 

 a teljesítmény-élettani paraméterek különbözőségének felfedése, mely lehetőséget 

ad az egyénre szabott optimális mozgásintenzitás szakszerű megválasztásához;  

 biztosítja a pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülést, a megadott követel-

ményértékekhez viszonyítást; 

 felfedi az egészség, a terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális 

képességek területén mutatkozó esetleges hiányosságokat, ezáltal lehetővé teszi 

azok mielőbbi tudatos felszámolását; 

 a rendszeres mérés folyamatos visszacsatolást jelent az esetleges hibák kiküszöbö-

léséhez; 

 a fittség vizsgálat során a tanár egészség- és test-kulturális alapismereteket ad át, 

ezen ismeretek elsajátítása a rendszeres, tudatos testedzésre mozgósít; 

 a fizikai fittség mérése során már a 6 – 14 éves korúak körében felszínre kerül-

nek, kitűnnek az egyes kondicionális képességek területén elért kimagasló ered-

ményükkel a genetikailag kiváló - testi, biológiai, fiziológiai - adottságokat 

öröklő, sportolni vágyó gyermekek, fiatalok. 
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A fentiek alapján az általános teherbíró-képesség mérése a testnevelő által elvégzendő 

feladat, mely  

 egységes minőségellenőrzés 

Az országosan egységes adatszolgáltatáshoz tanév elején és a tanév végén meg kell 

mérni a fizikai állapot minősítéséhez szükséges motorikus próbákban elért teljesít-

ményt, és a mért eredmények pontértékei alapján kell az értékelést és a minősítést elvé-

gezni. 

 egységes minőségbiztosítás 

Fel kell tárni az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek terü-

letén mutatkozó esetleges hiányosságokat, és képesség szerinti differenciált terheléssel, 

törekedni kell azok mielőbbi felszámolásra. Rendszeres testedzési lehetőség biztosításá-

val – a tanárnak, a tanulónak és a szülőnek – törekedni kell az egészséges létezés stabi-

labb megtartását elősegítő „kell - szint” biztosítására. 

5.9 Ellenőrzési és értékelési formák az iskolai életben 

5.9.1 Értekezletek 

5.9.1.1 Tanévnyitó értekezlet 

Vezeti: az igazgató. 

Szerepe a nyári feladatok megvalósításának elemzése és értékelése (táborok, ügyeletek 

ellátása, beruházások, nyári karbantartási munkák az épületben, az alkalmazottak tevé-

kenysége). A tanév munkatervének, esemény naptárának ismertetése. 

5.9.1.2 Félévi testületi értekezlet 

Vezeti: az igazgatóhelyettes. 

Célja a munkatervben meghatározott feladatok teljesítésének értékelése, az esetleges 

hibák, hiányosságok feltárása és a második félév tevékenységének és programjának 

ismertetése. 

5.9.1.3 Tanévzáró értekezlet 

Vezeti: az igazgató. 
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A tanév oktató-nevelő munkájának részletes elemzése és értékelése, az eredmények 

kiemelésével és a hiányok javítására tett javaslatokkal, valamint a jövő év előkészítése. 

Itt van lehetőség a nevelői munka névre szóló értékelésére, mi volt jó, s mi kifogásolha-

tó. 

5.9.2 Megbeszélések 

5.9.2.1 Felső-vezetői megbeszélés 

Időpont: hetente egyszer 

Vezeti: az igazgató 

Résztvevők: igazgatóhelyettesek 

A heti feladatok áttekintése, a tapasztalatok értékelése, tájékoztatás, s a következő idő-

szak feladatainak szétosztása. 

5.9.2.2 Kibővített vezetői megbeszélés 

Időpont: havonta 

Vezeti: az igazgató 

Résztvevők: igazgatóhelyettesek, műhelyvezetők 

Célja a tájékoztatás, eszmecsere az aktuális problémákról, pedagógiai szakmai lehetősé-

gekről, feladatok teljesítésének ellenőrzése. 

5.9.2.3 Műhelymegbeszélések 

Időpont: a szakmai munkaterv szerint, de legalább kéthavonta egyszer. 

Vezeti: a szakmai műhely vezetője. 

Feladata a tantárgyak helyzetének nyomon követése, tájékoztató az óralátogatásokról, 

tapasztalatokról, értékelés. Szükség szerint a tanulók értékelése felmérők összeállítása a 

követelményszintnek megfelelően. Éves munkatervhez kapcsolódó aktuális feladatok 

elvégzése, értékelése. 

5.9.2.4 Alkalmazotti megbeszélés 

Időpont: évente legalább háromszor, illetve az iskola nagyobb programjai után. 

Vezeti: az igazgató és az ellenőrzést segítő igazgatóhelyettes. 

Cél az elvégzett munka értékelése. 
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5.9.2.5 Iskolagyűlés 

Időpont: évente 3 alkalommal 

Vezeti: az igazgató és a diákönkormányzat vezető tanár 

Célja a tanulóifjúság tájékoztatása a diákokat érintő eseményekről, az iskolai élet, és a 

programok minősítése, a kimagasló eredményeket elért tanulók elismerése, osztálybe-

számolók, a diákok észrevételeinek, javaslatainak meghallgatása. 

5.9.2.6 Diák-önkormányzati összejövetel 

Időpont: két havonta 

Vezeti: a diákönkormányzat vezető tanár. 

Célja aktív részvétel az iskolai élet eseményeiben, programjaiban ezek értékelése. Ötle-

tek, javaslatok, információk átadása. 

5.9.2.7 Osztálymegbeszélés 

Időpont: az osztálylátogatás után (egy nap – egy osztály). 

Vezeti: az igazgató és az osztályfőnök. 

Célja az óralátogatásokon tapasztaltak értékelése a magatartási és tanulmányi eredmé-

nyek tükrében.  

5.9.2.8 Szülőképviselet 

Időpont: évente háromszor 

Vezeti: az igazgató 

Célja interaktív beszélgetés az éves tervekről, megvalósulásukról, lehetőségeinkről, 

aktuális problémákról. 

5.9.2.9 Fogadóóra 

Időpont: az éves eseménynaptár szerint 

Vezeti: tanító, szaktanár 

Célja a tanulók munkájának, fejlődésének értékelése, a tájékoztatás, az egyénre szóló 

értékelés, szükség szerint a problémák feltárása. 
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5.9.2.10 Szülői értekezlet 

Időpont: évente háromszor. 

Vezeti: az osztályfőnök. 

Célja a tájékoztatás az iskola terveiről, programjairól, valamint az osztály munkájának 

sokoldalú elemzése és értékelése. Fontos, hogy az év aktuális nevelési kérdései, célkitű-

zései melyek az éves munkatervben szerepelnek, a szülők előtt is ismertek legyenek, 

azokat magukévá téve erősítsék az iskola hatását. 

5.9.3 Konferenciák 

5.9.3.1 Negyedéves konferenciák 

Időpont: november 

Vezeti: igazgató helyettes és az osztályfőnökök 

Célja a tanulók munkájának minősítése, megerősítés és figyelemfelhívás a szülő és a 

gyermek részére.  

5.9.3.2 Osztályozó konferencia 

Időpont: félévkor és év végén 

Vezeti: igazgatóhelyettes és az osztályfőnök 

Célja az osztály munkájának szempontok szerinti értékelése (tanulmányi munka, nevelt-

ségi szint, stb.), magatartás, szorgalom minősítése. A követelményeknek megfelelően az 

itt kialakított értékelés ellenőrzőbe, illetve bizonyítványba kerül. 
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6 A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő 

feladatok 

Iskolánk 2010-ben elnyerte az ÖKOISKOLA címet, mely a fenntarthatóság pedagógiá-

jának mentén kötelez bennünket egy testileg és mentálisan is edzett, egészséges nemze-

dék oktatására, nevelésére. 

Az ökoiskolai ismérvek, vállalások teljesítésével egyértelműen pozitív elmozdulás rea-

lizálható, melyek konkrét teljesítésekkel, tárgyi bizonyítékokkal mérhetőek. 

6.1 Iskolai étkezés, ebédlő 

Iskolánk ebédlőjének berendezése új asztalokkal bővült. A gyerekek saját kreatív mun-

kái - amiket az egészséges táplálkozás témakörében alkottak - díszítik a falakat, ezzel is 

barátságos környezetet sugallva. Határozott javulás mutatkozik az ételminőségben. A 

jelenlegi beszállító partner fokozottan figyel az egészséges étrend összeállítására. Min-

den nap minőségi gyümölcsöt, zöldségféléket kapnak a gyerekek, sószegény, vitamin-

ban és növényi és állati fehérjében gazdag ételeket. Az étel minőségének ellenőrzésére 

lehetősége van a szülői munkaközösségnek. (teszt-étkezés). Továbbá a speciális, külön-

böző diétára épülő étrenddel táplálkozó gyerekeknek is biztosított a minőségi ellátás. 

6.2 Tankonyha 

Iskolánk alagsorában lévő, és nagyon elavult eszközállománnyal rendelkező tankony-

hánkat két ütemezéssel egy barátságos, autentikus sváb jelleget mutató tankonyhává 

fejlesztettük, ahol mind az alsós napközis, és technika órai csoportok, valamint a felső 

tagozatos osztályok az egészséges ételek elkészítésén kívül hagyományőrzéssel, közös-

ségépítéssel is foglalkozhatnak. 

6.3 Sportudvar, sportpálya, mindennapos testnevelés 

A régi, egészségtelen és nem kevésbé veszélytelen betonudvar helyébe 2008-ban egy 

EU előírásoknak megfelelő gumitéglás sportudvar került átadásra. Emellett 2012 szept-

emberétől az iskola előtti ősfás parkban egy biztonságos, korszerű, EU-kompatibilis 

sport-játszóudvart használhatunk a mindennapos testnevelés bevezetése által megnöve-



Pedagógiai program 

Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskola 51 

kedett tanórákon. A délutáni szabadidőben szintúgy egy EU szabványnak megfelelő 

mászóka – csúszda - hinta játszórendszert vehetnek birtokba az alsós napközis csopor-

tok az iskolához tartozó kisépület mögött. 

6.4 Székek, padok, bútorzat 

Az iskolai HON alapítvány támogatásával 2011-re minden tantermet ergonomikus szé-

kekkel, és új padokkal rendeztünk be, melyek a gyerekek helyes testtartását, mozgás-

szerveik egészséges fejlődését biztosítják. Valamennyi felsős tanuló zárt szekrényben 

tartja a személyes tárgyait, ruháját, ezzel is komfortosabbá téve az itt tartózkodást. 

A néptánc öltöző szintén autentikus módon megújulva kelt meleg, otthonos érzetet. 

6.5 Kiskert 

2012 szeptemberéig az iskola melletti zöld kiskertben lehetőség nyílt a szabadlevegőn 

megtartani délutáni foglalkozásokat az alsós napközis csoportoknak, illetve az öko-

program keretében speciális feladatként fűszernövény termesztéssel ismerkedtek a felső 

tagozatosok. 

6.6 Szelektív hulladékgyűjtés 

Az évente két alkalommal (ősszel-tavasszal) szervezett papírgyűjtési akció mellett a 

diákok gondolkodásában mára már tudatossá vált egy széles skálán mozgó szelektív 

hulladékgyűjtés fontossága. Az ökoiskola cím elnyerése után fokozatosan bővítettük a 

tárgyi felszereltséget, hogy az elemgyűjtés, műanyagok gyűjtése, használt papír hulla-

dék tárolása elkülönített módon történjék. Az alsó tagozatos osztályok minden évben 

kiemelt feladatként elméletben is bővítik a tanulók ismeretét a szelektív hulladékgyűjtés 

hasznosságáról, melyet a minden napi gyakorlati példa is erősít.  

6.7 Kirándulások, sportversenyek 

Egy edzett, egészséges ifjúság kinevelése nemcsak a testnevelés tanórai lehetőségek 

keretének növekedésével érhető el, hanem fontos a szabadidős tevékenységben megmu-

tatkozó tudatos feladatvállalás. Szintén az öko-programnak megfelelően az alsós tanulói 

csoportok évente több alkalommal kirándulnak a kerület kínálta tájvédelmi körzetben. 
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Folyamatosan együttműködnek olyan „zöld” programot kínáló egyesületekkel (pl. Ma-

dártani Intézet), ahol mind az elméleti, mind pedig a gyakorlati foglalkozások túrákhoz, 

friss levegőn eltöltött időhöz kötöttek. (pl. Természetbúvár suli) 

Iskolánk diákjai aktívan részt vállalnak a kerületi sportélet népszerűsítésében. Minden 

évben meghirdetjük a „legsportosabb osztály” elnevezésű verseny mellett a legsporto-

sabb fiú és lány pontgyűjtő versenyt.  

Az előző években - 3 egymást követő tanév mindegyikén - olyan jó eredménnyel szere-

peltünk a kerületi Diákolimpia pontszerző versenyén, hogy a kerületi vándorkupát  

örökre elnyertük. 

6.8 Egészséges életmód 

Az alsós tanulói csoportok az öko szemlélethez igazítva kiemelt feladatként bővítik is-

mereteiket évről-évre a helyes táplálkozással kapcsolatosan.  Projekt módszerrel sajátít-

ják el a helyes napirend, helyes táplálkozási szokások ismereteket, s ehhez gyakorlati 

feladatokat is társítanak. (pl. ételkészítések a megújult tankonyhában). Az egészséges 

életmód kialakításához kapcsolódik, hogy rendszeresen szülői segítséggel – fogorvos 

szülő meghívott előadóként - a gondos, alapos és rendszeres szájhigiénia (fogmosás, 

fogápolás) kialakítására irányítjuk a gyerekek figyelmét. 

Érdekességként pár évvel ezelőtt a felső tagozatos (7-8. osztály) tanulóknak egy orvos-

nő tartott táplálkozástörténeti előadást a vizuális ábrázoló művészet - azaz a festészet, 

szobrászat – kifejező eszköztárának segítségével.  

6.9 Higiéniás ismeretek 

Alapvető követelmény iskolánkban a higiéniás szabályok ismerete és betartatása. Erre 

oktatjuk már első osztálytól kezdve diákjainkat. Mivel a tisztaságért felelő segítő sze-

mélyektől is elvárt a rendszeres ellenőrzése, és rendben tartása a mellékhelyiségek tisz-

taságának, így a gyerekektől is követelmény ez. Nemcsak az illemhelyek higiéniás rend-

jének ismeretét közvetítjük, hanem folyamatos figyelmeztetéssel, kontrolálással tartat-

juk be tanulóinkkal a higiéniás alapkövetelményeket a közösségi termekben, (osztá-

lyokban) az étkezések előtt, a szünetekben, (különösen influenzás időszakban). 
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6.10 Mentálhigiéniás nevelés 

A rohanó világunkban - a diákok mentálhigiéniás egészségét figyelve - egyre több prob-

lémával szembesülünk. Ennek kezelésére az előző évektől folyamatos lehetőség nyílt. 

Pályázati úton iskolapszichológus szakember foglalkozott a diákokkal. Az iskolavezetés 

külön hangsúlyt helyez a nevelőtestület mentális kondícióinak fejlesztésére, ezért – 

szintén pályázati forrásból – stressz-, és konfliktuskezelési tanfolyamot indított szakem-

ber vezetésével. 

A felső tagozatos (5-6. osztály) „ÉVIK” órák témakörei a gyerekek helyes életvezetési 

ismereteinek bővítését adják, valamint testben-lélekben egészséges, harmonikus szemé-

lyiségfejlesztést nyújtanak. Prevencióként pedig külön foglalkozik veszélyeztető ténye-

zőkkel, mint drog, alkohol, s egyéb veszélyforrások (pl. vegyszerek stb.). 

6.11 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának 

terve 

Iskolánkban a 7. osztályos diákok körében, szeretnénk bevezetni szakkör szinten ezt a 

foglalkozást. 

Az elsősegély nyújtás alapjainak elsajátítása minden segíteni akaró gyermek, felnőtt 

kötelessége. Fontos kérdés az elsősegély-nyújtó és a sérült szempontjából: 

 Mit tud-, és mit kell tenni? 

 Mit nem szabad tenni? 

 Mit érezhet a sérült? 

 Mik lehetnek a reakciók? 

Az elsősegély célja az élet megmentése, további egészségkárosodás megakadályozása a 

gyógyulás elősegítése. Az elsősegély-nyújtó alaposan tájékozott, elméleti és gyakorlati 

ismeretekkel rendelkezik.  

Szakköri keretben gyakoroljuk, hogyan kell: 

 Felmérni a helyzetet, gyorsan és biztonságosan segítséget kérni. 

 Megállapítani a sérülés természetét. 

 Fontossági sorrendben azonnal elvégezni a beavatkozásokat. 

 Intézkedni a sérült elszállításáról. 

 Sérülttel maradni, míg átadhatjuk a megfelelő személynek. 



Pedagógiai program 

Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskola 54 

Dramatikus játékokkal gyakorolhatjuk, hogyan mérhetjük fel a helyszínt, a veszélyeket, 

a helyszín biztosításakor hogyan óvjuk a sérültet. Ne egyedül vállaljuk a feladatokat. 

Fontos döntés az ellátás sorrendje. 

Az elsősegély-nyújtó fő feladata hogy, tartsa fenn az oxigén ellátást az újraélesztés 

ABC-jének alkalmazásával. Ezt a feladatsort az elméleti oktatáson kívül a gyakorlatban 

is kipróbáljuk a Magyar Vöröskereszt segítségével. Vizsgáljuk: 

 a légúti és légzési rendellenességeket, 

 a vérkeringési rendellenességeket, 

 a sebeket és vérzéseket, 

 az égést és forrázást, 

 a meleg és hideg okozta egészségkárosodásokat, 

 a csont-, ízületi- és izomsérüléseket 

 a mérgezést, 

 az idegen testeket a bőrben, szemben, orrban, fülben. 

Megtanítjuk a kötések és kötöző anyagok használatát, a beteg, sérült mozgatását és szál-

lítását. 

Tanulóink mellett felnőtt iskolai alkalmazottak is részt vesznek a foglalkozásokon. Cél, 

hogy mindig legyen az intézményben egy-két felnőtt, aki elsősegélyt tud nyújtani a baj-

ba került gyermeknek vagy felnőttnek. 

6.12 Egyéb „veszélyek” 

Az iskola előtt biztonságossá vált –közlekedési lámparendszerrel és figyelmeztető táb-

lával, valamint felfestett zebrával – a tanulók átjutása az úttesten a reggeli és a délutáni 

időszakban. 

 

Összegezve iskolánk évek óta elkötelezettje a fenntartható fejlődés pedagógiájának, az 

öko szemléletnek, az egészséges életmódnak, az egészség megóvásának, az egészséges 

táplálkozásnak, testedzésnek, s ez mind a tanórai, mind a tanórán kívüli valamennyi 

tevékenységünkben megmutatkozik. 
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7 SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 

7.1 Humán erőforrások 

A tantestület tagjai szakmailag jól képzettek, munkájukban igényesek, szakmai és mód-

szertani szempontból egyaránt képesek az új követelményeknek megfelelni. Magas 

szintű együttműködésük révén jó közösséget alkotnak, ami megsokszorozza az egyéni 

erőfeszítések eredményességét. Tanáraink felkészültsége alapján vállalni tudjuk tanuló-

ink sokoldalú képzését, a kiemelkedő képességű diákok tehetségének kibontakoztatását, 

de a hátránnyal indulók felzárkóztatását is. A tantestület tagjainak többsége nyitott az 

új, munkánkhoz szükséges ismeretekre, módszerekre. Megvan bennük az igény arra, 

hogy önművelés és szakmai továbbképzés révén lépést tartsanak gyorsuló világunk kö-

vetelményeivel. 

A pedagógus kollégák továbbtanulási szándékát a beiskolázási tervben rögzítjük. Priori-

tást élvez a törvényi kötelezettség teljesítése és az iskolai specialitásokhoz való kapcso-

lódás. 

Minden dolgozótól pontos, a feladatkörének megfelelő, lehető legjobb minőségű, a 

munkaköri leírásukban rögzítettek szerint végzett munkát vár el az iskolavezetés. Mind-

ezeknek lényeges része, hogy a technikai dolgozók is tudatában legyenek annak, hogy 

iskolában dolgoznak, és az ő tevékenységük is fontos, szerves része az itt folyó nevelő 

munkának. 

Az intézményben a kiegészítő tevékenységek területein dolgozóktól is elvárjuk, hogy 

oktató nevelő munkánk célkitűzéséivel azonosuljanak és pontos, feladatkörüknek meg-

felelően, a lehető legjobb minőségű munkát végezzenek. 

7.2 Tárgyi feltételek 

Budapest legmagasabban elhelyezkedő iskolája jó levegővel, szép környezettel, meg-

újult parkban álló műemlék jellegű iskolaépülettel várja látogatóit. 

Az épület tárgyi feltételei általában jók, de az elhasználódottság magas foka miatt indo-

kolt a folyamatos karbantartás. 

A főépület földszintjén, jól megközelíthető helyen vannak a könyvtár, a táncoktatás és a 

zeneoktatás termei. Tornatermünk nemcsak a testnevelésórák, sportfoglalkozások meg-



Pedagógiai program 

Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskola 56 

tartására alkalmas, hanem kulturális rendezvények (színielőadások, hangversenyek, 

rangos vetélkedők, szimpóziumok) befogadója is. 

Az épület alagsorában a technikatermet, a tankonyhát, a karbantartói műhelyt és az 

ebédlőt találjuk. 

Az első emeleten számítógépekkel ellátott igazgatói, helyettesi, gazdasági és adminiszt-

rációs irodák, valamint tanári szoba szolgálják a munkavégzést. A számítógépteremben 

12 számítógépes munkahely áll a tanulók rendelkezésére. 

Az első és második emeleten jól felszerelt osztály- és szaktantermek segítik a tanárok és 

diákok munkáját. 

Alsó tagozatos osztályaink egy része a különálló épületünkben van elhelyezve. 

A XII., kerület Közoktatási Koncepció célkitűzései között szerepel a főépület tetőteré-

nek beépítése. Így korszerű szaktantermek közösségi helységek alakíthatók ki. A terve-

zők praktikus ötletei nyomán nemcsak a kis épületi tantermek kiváltása valósítható meg, 

hanem kiküszöbölhető a főépület néhány alkotó munkát akadályozó és komfortérzést 

csökkentő hiányossága is. 

A részben gumiborítású sportudvar mellett a parkban lévő sportfelület biztosít kellemes 

környezetet a testnevelés órákhoz és a napközisek szabadidős tevékenységeihez. 

7.2.1 A képzés eszközei 

Az iskola eszközellátottsága megfelel az alapfokú oktatás követelményeinek. IKT esz-

köz parkunk elmarad a korszerű szükségletektől, száma csekély, minősége elavult. 

A szükséges eszközök és felszerelések beszerzését a KLIK költségvetésből, illetve ön-

kormányzati és egyéb pályázati forrásokból tervezzük, ill. valósítjuk meg. 

.  



Pedagógiai program 

Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskola 57 

ZÁRADÉK 

Az iskola helyi pedagógiai programjában történt módosításokat a 2011. évi CXC tv.,  

„A nemzeti köznevelésről" tette szükségessé. Bevezetésére a törvény értelmében kerül 

sor. A meghatározott óratervek, a 2013-2014-es tanévtől felmenő rendszerben kerülnek 

bevezetésre. A pedagógiai program az iskola jelenlegi képzési formájára, a nyolcosztá-

lyos általános iskolára készült, kiegészítve a német nemzetiségi kétnyelvű, és bővített 

nyelvoktatói képzéssel. A program másik részét alkotó helyi tantervek a kerettantervi 

elvárásoknak megfelelően kerültek átdolgozásra. 

A tanterveket a kollegák részben adaptálták, illetve többféle szakirodalom felhasználá-

sával saját gyakorlatukban megfelelőre alakították. 
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Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 1 

A ÓRATERV – ALSÓ TAGOZAT  

„A”  OSZTÁLY 

tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6,5 

Idegen nyelvek 1 1 2 2,5 

Matematika 4 4 4 4 

Sakkpalota 1 1 1 1 

Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 2 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 4 4 4 4 

Tánc 1 1 1 1 

Összesen heti 25 25 25 27 
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Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 2 

B ÓRATERV – ALSÓ TAGOZAT  

NEMZETISÉGI OSZTÁLY 

tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 7 7 

Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 

Matematika 4 4 4 4 

Hit –és erkölcstan 1 1 1 1 

Honismeret 1 1 1 1 

Környezetismeret 0,5 1 1 2 

Ének-zene 1 1 1 2 

Vizuális kultúra 1,5 1 1 1,5 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 0,5 

Testnevelés és sport 4 4 4 4 

Tánc 1 1 1 1 

Összesen heti 27 27 27 29 
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C ÓRATERV – FELSŐ TAGOZAT 

tantárgy/évfolyam 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3,5 4 

Idegen nyelvek 3,5 3,5 3,5 4 

Matematika 4 3,5 3,5 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek 

2 2,5 2 2 

Természetismeret 2 3   

Fizika   2 1,5 

Kémia   1,5 2 

Biológia-egészségtan   2 1,5 

Földrajz   2 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1    

Vizuális kultúra 1,5 1,5 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1  

Testnevelés és sport 4 4 4 4 

Tánc 1 1 1 1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Összesen heti 28 28 31 31 
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D ÓRATERV – FELSŐ TAGOZAT  

NÉMET NEMZETISÉGI OSZTÁLY 

tantárgy/évfolyam 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3,5 4 

Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 

Matematika 4 3,5 3 3,5 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és  
állampolgári ismeretek 

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

Természetismeret 2 2,5   

Naturkunde 1 1   

Fizika   2 1,5 

Kémia   1,5 2 

Biológia-egészségtan   2 1,5 

Földrajz   2 1,5 

Erdkunde   1 1 

Ének-zene 1 1 1 1 

Honismeret 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1   

Testnevelés és sport  5 4 5 5 

Tánc  1   

Osztályfőnöki 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összesen heti 30 30 33 33 
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E A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK  

ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

Jelen Pedagógiai program módosítását a tantestülettel való előzetes megbeszélés után az 

intézmény vezetője 2017. augusztus 29-én előterjesztette és a tantestület elfogadta. 

Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal 

tanúsítják. 

 

Kelt: Budapest, 2017. augusztus 29. 

 

 

 ___________________________   ___________________________  

 aláírás aláírás 

 

P.H. 

 

 

Jelen Pedagógiai program módosítását a Diákönkormányzat- a jogszabályban megha-

tározottak szerint megismerte és egyetértési jogot gyakorol, melynek tényét a Diákön-

kormányzat képviselői tanúsítják. 

 

Kelt: Budapest, 2017. augusztus 29. 

 

 

 

 ___________________________   ___________________________  

 aláírás aláírás 
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Jelen Pedagógiai program módosítását a Szülői Szervezet a jogszabályban meghatáro-

zottak szerint megismerte és- egyetértési jogot gyakorol, melynek tényét a Szülői Szer-

vezet képviselői tanúsítják. 

 

 

Kelt: Budapest, 2017. augusztus 29. 

 

 

 

 ___________________________   ___________________________  

 aláírás aláírás 

 

 

 

Jelen Pedagógiai program módosítását a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 

jogszabályban meghatározottak szerint megismerte és- egyetértési jogot gyakorol. 

 

 

Kelt: Budapest, 2017. augusztus 29. 

 

 

 

________________________ 

aláírás 


