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1. Bevezető 

Jelen Pedagógiai Program a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Kollégium — a képzési ciklus egészére vonatkozó — szakmai stratégiai programja, amely 

meghatározza a nevelés-oktatás, a tanítás-tanulás folyamatának helyi pedagógiai elveit, 

tanterveit, gyakorlatát, működésének feltételeit.  

A pedagógiai program a nevelési-oktatási intézmény életének alapdokumentuma, tehát 

jogszerűségi kritérium, hogy a többi intézményi dokumentum a pedagógiai programmal 

koherens legyen, és egyezzen az alapító okirattal  

A pedagógiai program a nevelőtestület által létrehozott és elfogadott, a fenntartó által 

jóváhagyott szakmai alapdokumentum, amely átfogja az iskola működésének minden 

területét. 

Többcélú intézményünk Pedagógiai programja a következő részekből áll: 
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2. Az intézmény bemutatása 

2.1. Az intézmény története 

Intézményünk a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

több mint a 60 éves múltra tekint vissza. Az iskola pedagógustestülete és diákjai által elért 

eredmények arra köteleznek bennünket, hogy egyrészt őrizzük az elődök által alkotott és 

képviselt értékeket, másrészt olyan korszerű, innovatív iskolát működtessünk, amely a régi 

színvonalon felel meg az új kihívásoknak, elvárásoknak. 

Intézményünk kiemelt feladatának tekinti a nemzetiségi hagyományok ápolását, a nemzeti 

kultúra értékeinek közvetítését, megőrzését, azok tiszteletét, megbecsülését, a hazai szlovák 

nemzetiség történelmének, irodalmának, művészetének megismerését. Pedagógiai 

hitvallásunk, hogy a hagyományok megtartásával kell megfelelni a korszerű pedagógiai 

elvárásoknak. 

Stabil, szakmailag jól képzett, együttműködő tantestületünk fokozatosan építette és építi az 

iskola mai arculatát. A változatos feladatok sikeres ellátása érdekében képzések sokaságán 

vettünk és veszünk részt. Oktató-nevelő munkánkat a hagyomány és a korszerűség egyidejű 

jelenléte határozza meg, mely a múlt értékeit magába olvasztó, de a jelen szükségleteihez 

igazodó pedagógiai koncepción alapul. Iskolánk a nemzetiségi hagyományok átörökítése 

mellett kiemelten fontosnak tartja, hogy a pedagógia korszerű eszközeivel végezze a gyerekek 

tudásának bővítését, nevelését, segítse társadalmi beilleszkedésüket. 

Az elmúlt évek alatt az intézmény neve és feladatköre többször változott. 1949-ben Budapesti 

Szlovák Tanítási Nyelvű Állami Általános Iskola néven kezdte meg működését. Az 1950-

1959-es években az oktatás a Budapesti Szlovák Tannyelvű Koedukált Tanítóképző 

létesítésével bővült, mely 1959/60-as tanévben megszűnt. Felváltotta a Komensky Ámos 

János Szlovák Tanítási Nyelvű Koedukált Gimnázium, melynek neve Komensky Ámos János 

Szlovák Tanítási Nyelvű Gimnáziumra, majd a későbbiek során Szlovák Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és Gimnáziumra változott. Az iskola mellett diákotthon működött, mely a 

vidéki tanulók elhelyezését szolgálta. 

A 1992/93-as tanévben költöztünk a jelenlegi háromszintes, impozáns épületbe, melyet 

gondozott udvar, sportpálya vesz körül. Aula és belső udvar szolgál az iskolai ünnepélyek, 



Pedagógiai program 
Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

1139 Budapest, Lomb utca 1-7. 

8 

rendezvények helyszínéül. Az épület egyik szárnyában az iskola, a másikban a kollégium 

kapott helyet, melyek 1996 márciusáig különálló intézményekként müködtek. Összevonásuk 

után az intézmény a Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 

nevet kapta. 

1993. szeptemberében kezdte meg működését az iskola-előkészítő óvodai csoport, amely 

2002/2003-as tanévtől teljeskörű óvodai nevelési feladatokat ellátó óvodára bővült, amely az 

alsó tagozatos beiskolázást és a kisgyermekek szlovák nyelvi felkészültségét hivatott 

biztosítani. 

Az 1997/98-as tanévben kétéves, érettségire épülő menedzserasszisztens (OKJ-54340401), 

majd 2001/2002-es tanévben  egyéves idegenvezető és hostess (OKJ.sz.: 54787202) képzéssel 

bővült a profilunk, mely a szlovák nemzetiségi tanulók munkaerőpiacon való 

esélyegyenlőségét, továbbá a nemzetiségi közép-és felsőszintű szakképzettséggel rendelkező 

szakemberek kinevelését biztosította. A szakképzés azonban  a Térségi Integrált Szakképző 

Központok létrehozásával 2008/09-es tanévben megszűnt.  

A 2004/2005-ös tanévtől lehetőségünk volt nyelvi előkészítő évfolyamot indítani 

a gimnázium megkezdése előtt, melyre sajnos nem mutatkozott igény. A szlovák nemzetiségi 

nyelvi előkészítő évfolyam komoly előkészületeket követően a 2017/2018-as tanévtől került 

bevezetésre. Ez a képzés segíti a vidéki a nyelvoktató iskolák tanulóinak felzárkóztatását, a 

tanulók esélyegyenlőségét hivatott biztosítani. 

További szervezeti innovációként jelent meg, szintén a 2017/2018-as tanévtől az óvodai 

intézményegység további óvodai csoporttal történő bővítése. Három csoportos óvodánk 

hangsúlyosabban segíti az általános iskola 1. osztályába történő beiskolázást.  

A 2017/2018-as tanévtől intézményünkben működik a Budapesti Szlovák Szakkollégium, 

melynek tagjai szlovák nemzetiségű egyetemi hallgatók.  

Intézményünk 2002-től hosszú éveken át aktívan részt vett a Visegrádi 4-ek „Együtt 

tanulunk“ középiskolai oktatási projektjének munkájában, mely az oktatási intézmények 

későbbi, unión belüli együttműködését volt  hivatott elősegíteni. 2012-től több V4-es 

projektet is megvalósítottunk. 
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2003-ban iskolánk az IES-től (International Education Society) „Kiemelkedő színvonalon 

lévő intézmény“, majd 2006-ban „Magasabb szaktekintéllyel és professzionális módon 

vezetett intézmény“ minősítést kapott, elértük a BB
+
 szintet, s ez nemzetközi érettségi 

bizonyítvány elnyerését is garantálta tanítványaink számára. Anyagi források hiányában 

2012-től nem tudunk részt venni ebben a minősítési rendszerben.  

A színvonalas munka elismerését jelenti, hogy intézményünk a 2017/2018-as tanévtől három 

évre jogosult volt az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére. A 2020/21-es tanévtől 

ismét e megtisztelő cím birtokosai lettünk. 

2.2. Az intézmény helye a fővárosi közoktatási rendszerben 

Intézményünk fenntartója és müködtetője 2013. január 1-től Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ, ezen belül a XIII. Tankerület. Korábban, 1993. április 1-jétől ezt a feladatot a 

Budapest Főváros Önkormányzata gyakorolta, s iskolánk integráns része volt a Fővárosi 

Önkormányzat nemzeti, etnikai kisebbségi oktatásának. 2014-től fenntartónk az Országos 

Szlovák Önkormányzat lett, de az intézmény működtetését továbbra is a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ XIII. Tankerülete látta el.  2017-től a működtetői feladatok is az 

Országos Szlovák Önkormányzat hatáskörébe kerültek. 

Intézményünk nemzetiségi jellege meghatározza a fővárosban elfoglalt egyedi helyét, 

szerepét. Fel kell vállalnia az eltérő szociokulturális háttérből jelentkező tanulók 

hátránykompenzációját (általános műveltségbeli, eltérő szlovák nyelvi képességek, családi 

nevelésből, eltérő értékrend-szokásokból eredő hátrányok, stb.), hogy elősegítsük társadalmi 

beilleszkedésüket, érvényesülésüket, egyéni boldogulásukat. 

Az intézmény nemzetiségi arculatából adódóan eleget kell tennie olyan speciális társadalmi, 

nemzetiségi elvárásoknak, szülői és tanulói igényeknek, mint az identitástudat és a 

nemzetiségi értékek megőrzése, hagyományok ápolása, a szlovák nyelv magas szintű 

művelése, szlovák értelmiség kinevelése, olyan szakemberek képzése, akik helytállnak a 

nemzetiségi közéletben, vállalkozási és egyéb területeken. 
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2.3. Az intézmény szerepe a nemzetiségi identitástudat megőrzésében, 

az intézmény arculata, értékrendszere 

Intézményünk országos beiskolázású nemzetiségi intézmény. Kiemelt feladatának tekinti a 

nemzetiségi hagyományok ápolását, a nemzetiségi kultúra értékeinek közvetítését, 

megőrzését, azok tiszteletét, megbecsülését, a hazai szlovák nemzetiség történelmének, 

irodalmának, művészetének megismerését. A nemzetiségi kultúrát és hagyományt ápoló 

szakkörök sokrétűségével, színességével segíti a tanulók személyiségfejlődését, fejleszti 

kreativitásukat, szépérzéküket, fogékonyabbá teszi őket a különböző művészeti 

tevékenységekben rejlő sajátos szépség felfedezésére, annak élvezetére. 

Intézményünk törekszik arra, hogy minél szélesebb körű kapcsolatokra tegyen szert, 

megismertesse a tanulókkal Szlovákia történelmét, irodalmi, kulturális, művészeti értékeit, 

természeti örökségét is. 

Intézményünk vállalja az egyetemes értékek, emberi-, és gyermeki jogok tiszteletét, az 

esélyegyenlőség érvényesülését, az értékek közvetítését, elfogadtatását. Követendő példaként 

állítja a tanulók elé az emberi méltóságot, a „másságot” (nemzetiségre, fajra, felekezetre való 

tekintet nélkül), a toleranciát, a pozitív egyetemes értékek (humanizmus, szolidaritás, 

egyenlőség, segítőkészség) és erkölcsi normák elsajátítását, azok alkalmazását a mindennapi 

életben, társas érintkezésben.  

Az intézmény törekszik a nyitottságra, a nemzetiségi kultúra értékeinek közvetítésére 

intézményen kívül belföldön és külföldön egyaránt.  

2.4. Az intézmény hagyományai 

Intézményünk sajátos arculatának kialakításához nagyban hozzájárulnak hagyományos 

rendezvényeink, amelyek a nyilvánosság előtt zajlanak. A hagyományok ápolása a 

közösségformálás, az intézményhez való kötődés egyik fontos eszköze. Az intézmény 

hagyományai fontos szerepet töltenek be a tanulók nemzetiségi tudatának fejlesztésében, 

nyelvtudásuk gyarapításában, a nemzetiségi kultúra értékeinek ápolásában, megőrzésében, az 

intézmény jó hírének öregbítésében. A hagyományteremtő eseményeknek közösség-, és 
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személyiségformáló erejük van, ezért a rangos események szervezését nevelő-oktató munkánk 

szerves részének tekintjük.  

Iskolánk kulturális életének bemutatására alkalmat adnak a karácsonyi-, farsangi-, húsvéti 

ünnepkörhöz kapcsolódó ünnepségek, anyák napi rendezvények. Gyakran veszünk részt az 

Országos Szlovák Önkormányzat, a budapesti szlovák önkormányzatok, a Szlovák Kultúrális 

Intézet által szervezett rendezvényeken is. Iskolánk gimnazista tanulói közül többen tagjai a 

Lipa szlovák néptáncegyüttesnek, amely nagy sikerrel szerepel a hazai és külföldi 

seregszemléken, néptánctalálkozókon. Intézményünk színjátszó csoportja szintén kiemelkedő 

eredményt nyújt a hazai szlovák színjátszó csoportok seregszemléjén.  

Felevenítjük a karácsonyi, farsangi, húsvéti népszokásokat, kiállításokat szervezünk az iskola 

aulájában. Számos külföldi vendéget fogadunk. Az oktatáspolitika képviselőiből álló 

delegációkon kívül járt nálunk felnőtt és gyermekszínház, táncegyüttes, és népi együttes, 

kórus, zenekar, is. Szlovákiával való kapcsolatot, a szlovák nyelv ápolását, erősítik az iskolai 

kirándulások, erdei iskolák és táborok, amelyeken évente több tanuló vesz részt. Minden 

évben meghívjuk a hazai szlovák kultúraális élet néhány jeles képviselőjét, irodalmárt, 

történészt, írót, költőt, művészt, időnként helyszínt biztosítunk nemzetiségi képzőművészeti 

kiállítás megszervezéséhez is.  

Hagyományosan részt veszünk az Országos Szlovák Önkormányzat, a Szlovák Kulturális 

Intézet rendezvényein a Fővárosi Szlovák Önkormányzat és a budapesti szlovák 

önkormányzatok, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége által szervezett rendezvényeken, 

programokon. (Pl. kiállítás, író-olvasó találkozó, hangverseny, színházbemutató, filmvetítés, 

ének- és szavalóversenyek stb.) Aktív résztvevői vagyunk a Magyarországi Szlovákok 

Kutatóintézete által meghirdetett tudományos – diák versenyeknek, valamint az ehhez 

kapcsolódó nemzetközi versenyeknek is. 

Természetesen a hagyományőrzés része, hogy megünnepeljük iskolánk megalapításának 

kerek évfordulóit, érettségi találkozókat szervezünk, s bemutatjuk eredményeinket. 

2.5. Az intézmény kapcsolatrendszere 

Kapcsolatot tartunk az Emberi Erőforrások Minisztériumával és háttérintézményeivel, a 

Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságával, a 
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Kormányhivatallal, az Oktatási Hivatallal, a Budapesti és Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási 

Központtal, a Magyarországi Szlovákok Pedagógiai Módszertani Központjával, a Mérei 

Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézettel és más  szakmai 

szervezetekkel. 

Ezen kívül az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzetiségi és Etnikai Oktatási 

Főosztályával, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatallal, az Országos Szlovák 

Önkormányzattal, Fővárosi Szlovák Önkormányzattal és a budapesti szlovák 

önkormányzatokkal is kapcsolatot  tartunk. Ezt a kapcsolatrendszert a kölcsönös eszmecsere, 

segítségnyújtás, támogatás (diákösztöndíj, pályázati, intervenciós keretből való támogatás, 

könyv- és ifjúsági programok támogatása), pedagógus továbbképzések megszervezése 

jellemzi. 

Belföldi kapcsolatok: 

 Szlovák Köztársaság Nagykövetsége, 

 Szlovák Kulturális Intézet,  

 Fővárosi Szlovák Önkormányzat  

 Magyarországi Szlovákok Szövetsége, 

 Magyarországi Szlovák Írók és Művészek Egyesülete, 

 Az OSZÖ mellett működő Vertigo Szlovák Színház, 

 Budapesti Szlovák Nyugdíjas Klub, 

 magyarországi szlovák civil szervezetek, 

 budapesti és vidéki szlovák önkormányzatok. 

Felsőoktatási intézmények: 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv Filológiai Tanszék 

 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai Tanszék 

 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Esztergom 

 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 

 Juhász Gyula Szegedi Tudományegyetem Pedagógusképző Kar-Nemzetiségi Intézet 

Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék 
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Szlovák Általános Iskolák és Kollégiumok: 

 Békéscsaba - Szlovák Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon  

 Szarvas - Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon 

 Sátoraljaújhely - Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola 

és Kollégium 

 Tótkomlós, Szarvas, kéttannyelvű általános iskolák  

Fővárosi oktatási és szakmai intézmények: 

 Német Gimnázium és Diákotthon, 

 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon,  

 Szerb Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon  

 Kós Károly Kollégium,  

 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 

Nemzetközi kapcsolataink  

 Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sport Minisztériuma  

 Határon Túli Szlovákok Hivatala (ÚSŽZ)  

 Centrum ďalšieho vzdelávania pri UK (CĎV UK)  

 Bratislava – Komensky Egyetem 

 Banská Bystrica – Bél Mátyás Tudományegyetem  

 Komárno – Gymnázium  Ľ. J. Šuleka 

 Bratislava – Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium 

 Nagylak  J. G. Tajovsky Lyceum 

 The Tomasz Klenczar Complex of Schools (Lengyelország)  

 Business Academy (Szlovákia)  

 Business Academy and Higher Professional School of Social Studies (Csehország)  

 Základná Škola Horné Saliby 
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Kapcsolattartás a médiával: 

Intézményünk gyakran szerepel a MTV Szegedi Körzeti Stúdió szlovák TV Domovina és az 

MR4 Rádió adásaiban. A Ľudové noviny szlovák hetilap hasábjain, a www.luno.hu 

weboldalon és a budapesti szlovákság újságában a Budapeštiansky Slovák-ban is megjelennek 

tanulóink, pedagógusaink munkái (versek, elbeszélések, élménybeszámolók a táborokról és 

egyéb programokról), így a hazai szlovákság a médián keresztül is információt szerez 

intézményünk életéről és tevékenységéről.  

2.6. A szülőkkel, régi diákokkal, nyugdíjasokkal való együttműködés, 

kapcsolattartás formái 

Az értékközvetítésben a szülők a legfontosabb partnereink. Mivel a tanulók nevelésének 

hatékonysága függ attól, mennyire vagyunk képesek elfogadtatni célkitűzéseinket a szülőkkel, 

illetve a szülőket bevonni, aktivizálni a közös célok, feladatok megvalósításába, ezért 

igyekszünk maximális együttműködésre törekedni a gyermekek szüleivel. A rendszeres 

kapcsolattartást a kölcsönös tájékozódás, segítségkérés és segítségnyújtás motiválja. Ennek 

érdekében erősítjük a már hagyományos formákat – szülői értekezlet, fogadónap, nyílt nap. 

A szülői közösséggel konzultálunk az aktuális, intézményt, pedagógusokat, tanulókat, 

szülőket érintő kérdésekről, kikérjük véleményüket, javaslataikat. A szülőket informáljuk az 

intézmény aktuális híreiről, eseményeiről, a tanulók tevékenységéről, eredményeiről, 

sikereiről (weboldal, MozaNapló, közös szülői értekezletek, igazgatói értekezlet, szülői 

faliújság, hirdetőtábla). Intézményünk pedagógusai törekszenek a szülők közösségével való 

sokrétű együttműködésre, mely a különböző rendezvények közös megszervezésében, 

kivitelezésében is megmutatkozik. 

A szülők hathatós segítségnyújtására, támogatására a jövőben is szeretnénk támaszkodni a 

következő területeken: 

 intézményi hagyományok (karácsonyi ünnepség, farsang, húsvét, szalagavató, ballagás) 

kivitelezése, 

 családi és osztálykirándulások megszervezésében való együttműködés, 

 óvodáskorú gyermekek kísérése (színház, korcsolyázás, séták), 

http://www.luno.hu/
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 alsó és felső tagozatos tanulók kísérése (színház, kirándulás), 

 tánccsoport fellépése (kíséret), 

 szavalóverseny, énekverseny (kíséret), 

 nyomdai segítség (meghívók, reklámanyag készítése), 

 játékok, könyvek adományozása, 

 lehetőség szerint egyes tevékenységek szponzorálása (sportnapok, könyvek, tanulást 

segítő eszközök). 

Szülői Munkaközösség 

Intézményünkben működik a Szülői Munkaközösség, melynek tagja minden osztály szülőinek 

egy képviselője. A Szülői Munkaközösség tagjai valamennyi tanulónkat vagy a tanulók 

valamely csoportját érintő kérdésekben az iskola igazgatójától közvetlen tájékoztatást, illetve 

alkalmanként a problémák megbeszélésére meghívást kapnak. Fenntartják az élő kapcsolatot 

az egy osztályban tanító pedagógusok testülete és az osztály szülői között, ellátva az 

érdekegyeztetés, a konfliktuskezelés, az együtt gondolkodás feladatát. 

Összehívásukra (együtt, vagy kisebb csoportokban) évi két alkalommal, az év elején és 

félévkor rögzített időpontban, illetve rendkívüli esetben többször is sor kerülhet. 

Az intézmény jelenlegi diákjai értékrendjének alakításában fontos szerepük van régi 

diákjainknak, akik szervezett, közös beszélgetés alkalmával megismertetik diákjainkat az 

egyetemi élettel, segítik őket a pályaválasztásban, valamely hivatás megismertetésében, 

valamely tudományág bemutatásában. 

Nyugdíjas kollégáinkat a tantestület örökös tagjainak tekintjük, meghívjuk őket az iskolai 

ünnepi rendezvényeinkre.  

2.7. Az intézmény képzési kínálata, rendszere 

Intézményünk többcélú intézmény, mely biztosítja a gyermekek, tanulók képzését, nevelését 

3 éves kortól 18 éves korig - illetve az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. 
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Óvoda 3 csoport 

Általános Iskola 1 – 8. 1 osztály/évfolyam 

Gimnázium  9 – 12. 1 osztály/évfolyam 

 9NY
1
 – 12. 1 osztály/évfolyam 

Kollégium saját tanulóink + externista tanulók
2
 

2.8. Intézményegységek 

2.8.1. Óvoda 

Az alsó tagozatos beiskolázást és az 1. osztályos gyermekek szlovák nyelvi felkészülését 

hivatott biztosítani. Főbb célkitűzése a mindennapi társas érintkezés szókincsének, 

kifejezéseinek, mondatmodelljeinek elsajátítása és azok helyes alkalmazása, továbbá 

a kisgyermek iskolai környezetbe történő beilleszkedésének elősegítése. A gyermekek 

néptánc oktatásban vesznek részt, s bekapcsolódnak az iskolai rendezvényekbe is. 

2.8.2. Általános Iskola  

1-4. osztály 

Kiemelt feladat a szilárd alapkészségek kialakítása. A szlovák nyelv oktatása az első 

osztályban kezdődik. Fontos cél az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése és az 

ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása. A nyelvtanulást korszerű tankönyvcsalád, 

feladatlapok, szemléltető eszközök, faliképek és a délutáni napközis foglalkozások is segítik. 

A heterogén környezetből származó tanulóinknál nagy odafigyelést kíván a 

szókincsfejlesztés, a nyelvi kifejezés csiszolása, fejlesztése, a tehetséggondozás. 

A szlovák nyelven nem beszélő tanulók is teljes mértékben el tudják sajátítani a tantervi 

követelményeket. Minden évfolyamon van magyar nyelv és irodalom óra is. Negyedik 

osztálytól tanítunk idegen nyelvet (angol vagy német a csoportlétszám függvényében - min. 5 

fő). Azon diákoknak, akik más iskolából később jönnek hozzánk (iskolaváltás), felzárkóztató, 

differenciált foglalkozás megszervezésével segítünk behozni a nyelvi lemaradásukat. 
                                                
1
 9 NY = szlovák nemzetiségi, nyelvi előkészítő osztály 

2
 A szabad kapacitás terhére OKJ-s képzésben részt vevő tanulókat is befogadhatunk. 
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A tanulók a tanítási órákon kívül szakkörökön vehetnek részt.  

5-8. osztály 

A tantervekben rögzített tananyag elsajátítása, a tanulók alapvető készségeinek, 

képességeinek, és gondolkodásának folyamatos fejlesztése mellett különösen fontos feladat az 

1 - 4. osztályokban kialakított szlovák nyelvi jártasságok, készségek és képességek további 

elmélyítése és kiszélesítése, a szlovák szakszókincs bővítése. Hangsúlyos helyet kap az önálló 

ismeretszerzés, az önművelés igényének kialakítása, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, 

valamint a pályaorientáció segítése. A tanulói tevékenységet különböző szakkörök színesítik.  

Az 5-8. osztályokban szlovák, szükség esetén szlovák-magyar nyelven tanítjuk az egyes 

tantárgyakat. A szlovák nyelv használatát a tanítási órákon befolyásolja a szaktanári 

ellátottság, tanulók szlovák nyelvi szintje, a nyelvoktató iskolából érkezők száma, a szlovák 

tankönyvvel való ellátottság. Az egyes osztályokba a nyelvoktató iskolából érkező és 

különböző nyelvi szinten lévő tanulók felzárkóztatását differenciált foglalkozások segítik. 

2.8.3. Gimnázium  

9-12. /9Ny-12. osztály 

Gimnáziumunk nappali rendszerű, négy - nyelvi előkészítő évfolyam esetében öt - 

évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény, ahol általános műveltséget megalapozó, 

valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő 

nevelés-oktatás, valamint személyiség- és kompetenciafejlesztés az élethosszig tartó tanulásra 

való felkészítéssel párhuzamosan folyik. 

A tanulók felkészítésénél fontos szempont a szlovák nyelv magasabb szintű művelése, 

elsajátítása. A szlovák nyelv és irodalom tantárgy fontos célja a nyelvismeret olyan szintjének 

elérése, hogy a tanulók képesek legyenek megfelelő és korrekt folyamatos szóbeli és írásbeli 

kommunikációra. 

A reál tantárgyakat a feltételekhez igazítva (tanulók szlovák nyelvi szintje, nyelvoktató 

iskolából jelentkezők száma, szaktanári ellátottság, szlovák nyelven írt tankönyvvel való 

ellátottság mértéke) szlovákul, szükség esetén kétnyelvűen oktatjuk.  
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Tanulóink a szlovák nyelv és irodalom tantárgyon kívül még legalább két tantárgyból tesznek 

szlovák nyelven érettségi vizsgát. Idegen nyelvként – a csoportlétszám függvényében (min. 5 

fő) -  az angol vagy a német nyelv választható a 9./9NY évfolyam megkezdésekor.  

Csoportbontásban tanítjuk szlovák nyelv és irodalom tantárgyat a tanulók heterogén 

nyelvtudásának kiegyenlítése céljából a 9. és – lehetőség szerint – a 10. évfolyamon. A 

tanulók létszámának függvényében csoportbontás lehetséges más órákon is. 

Sikeres érettségi vizsgát követően a tanulók hazai és szlovákiai felsőfokú intézményben is 

folytathatják tanulmányaikat. 

Nemzetiségi, nyelvi előkészítő osztály 

A nyelvi előkészítő osztály esélyegyenlőséget biztosít a szlovák nyelvoktató iskolák 8. 

osztályos tanulói számára intenzív szlovák nyelvi felkészítés formájában. A rendelkezésre álló 

időkeret nagyobb részében a szlovák nyelvi és irodalmi ismeretek megalapozása, népismereti 

tartalmak elmélyítése, a szlovák szókincs bővítése, a helyesírási készség fejlesztése folyik. 

A képességfejlesztő órákon ehhez kapcsolódik a későbbi szakmai tantárgyak szlovák 

szakkifejezéseinek elsajátítása is. A nemzetiségi nyelven kívül  idegen nyelv (német vagy 

angol), informatika, magyar, matematika és testnevelés tantárgyak szerepelnek a tanulók 

órarendjében.  

A tanuló a 9. nyelvi előkészítő osztály befejezése után tanulmányait a gimnáziumi tagozat 

tantervei szerint folytatja tovább. 

2.8.4. Kollégium 

Az iskolai osztályok tanulói részben a kollégium lakói. A kollégiumnak vannak externista 

tanulói is, akik más középiskolába járnak, de részt vesznek a kollégium tevékenységi 

formáiban (felkészülés a másnapi tanórákra, kulturális- és sportélet, szakkörök, csoportos 

foglalkozások, egyéni fejlesztő foglalkozások stb.). 

A kollégiumi felvétel kritériuma a nemzetiségi hovatartozás, az intézmény értékrendszerének 

elfogadása, aktív részvétel a nemzetiségi hagyományokat ápoló tevékenységekben. A magyar 

középiskolák tanulói felvételénél lényegesnek tartjuk a nemzetiségi „gyökereket“, a nyelv 

művelésére való törekvést.  
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A kollégiunban a különböző korcsoportokhoz tartozó tanulók életkori sajátosságai eltérő 

pedagógiai eljárásokat, módszereket, látásmódot igényelnek, ehhez még társulnak 

a társadalmi-gazdasági átalakulás negatív jelenségei, melyeket a diákotthonnak fel kell 

vállalnia. Mindig is jellemző volt a kollégiumra a bensőséges, családias légkör, melyre a mai 

világban a gyerekeknek - főként a kisebbeknek - nagy szükségük van. A  szeretet, 

a gondoskodás, a jó közérzet, az egészséges életmód kialakítása és biztosítása a sokoldalú 

személyiségformálás, az eredményes tanulás, a társadalmi problémák iránti nyitottság az 

értékeket védő magatartás nélkülözhetetlen feltételei. A csoportos foglalkozások mellett 

személyre szabott, egyéni foglalkozások keretei között segítjük a gyengébben teljesítő, illetve 

az érettségi vizsgákra készülő diákokat. 

2.9. Beiskolázás, pályaorientáció 

2.9.1. Beiskolázás 

Intézményünk országos beiskolázású szlovák nemzetiségi intézmény, a tanulók az ország 

különböző  megyéiből érkeznek. A vidéki tanulóink leginkább a következő megyékből járnak 

intézményünkbe: Pest-, Nógrád-, Komárom-Esztergom-, Heves-, Borsod-Abaúj-Zemplén-, 

Fejér-megye. 

A hazai szlovák nemzetiségi tanulókon kívül az iskola közvetlen környezetében élő tanulókat, 

az iskola közelében dolgozó szülők, továbbá a Budapesten működő szlovák és cseh 

diplomáciai és egyéb képviseletek gyermekeit, valamint a Budapesten dolgozó szlovákiai 

szülők gyermekeit iskolázzuk be. Mindez jelentős mértékben meghatározza a tanulók 

heterogén összetételét, a családi háttér alapján azokat a szociokulturális jellemzőket, melyek 

jelentősen befolyásolják az intézmény oktató-nevelő tevékenységét. 

A tanulók jelentős része közepes színvonalú szociokulturális háttérrel rendelkezik. Egy 

részének családi környezete érezteti a gyors társadalmi átalakulás viszontagságait, negatív 

jelenségeit (munkanélküliség, megélhetési gondok, család felbomlása). Mindezen hatások 

tükröződnek a tanulók neveltségi szintjében, teljesítményében, valamint  viselkedésében és 

beszédkultúrájában, amit a pedagógustestület kellő megértéssel, empatikus készséggel, jó 

pedagógiai érzékkel igyekszik feltárni és kezelni, törekedve a tanulókban lévő képességek, 

készségek kiaknázására. Ezek a tanulók nagyobb odafigyelést, szeretetet, türelmet igényelnek. 
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A tanulók egy része  szociálisan hátrányos helyzetű, akik térítésmentes vagy kedvezményes 

étkezésben  és egyéb támogatásban részesülnek. 

Az általános iskola 1. osztályának beiskolázási bázisa az óvoda. Jelenlegi befogadóképessége 

54 fő. A végzős óvodások adják az 1. osztályba beíratkozó tanulók magvát, s ehhez jönnek 

még a „külsős“ beiratkozó tanulók. Az általános iskolai tanulók létszáma az utóbbi években 

emelkedő tendenciát mutat, ami átlagosan 15-18 főt jelent osztályonként. 

A gimnázium beiskolázásánál figyelembe kell venni, hogy a tanulók egy része nyelvoktató 

iskolákból kerül hozzánk, a szlovák nyelvet kommunikatív szinten müvelik, ezért fokozottabb 

figyelmet kell szentelnünk a felzárkóztatásra, a differenciált foglalkozások megszervezésére.  

Intézményünkben már hagyománnyá vált a Nyílt Napok megszervezése, amelyek keretén 

belül bemutatjuk az érdeklődő szülőknek és a tanulóknak az iskolánkat, s lehetőség van a 

tanítási órák és az óvodai foglalkozások látogatására is. Az igazgatőnő beiskolázási szülői 

értekezleteken propagálja intézményünket, propagandaanyagainkat szórólapok formájában 

terjesztjük. 

2.9.2. Pályaválasztási motiváció 

Az iskola és kollégium pedagógusai oktató-nevelő tevékenységének egyik alappillére 

a tanulók segítése, olyan pálya felé való orientálása, mely a legjobban megfelel 

képességeiknek, adottságaiknak. Ennek érdekében pedagógusaink igyekeznek fejleszteni 

a tanulók személyiségét, önismeretét, megismertetjük a tanulókkal a vágyak és a valóság 

közötti összefüggést, különbséget. Tudatosítják a tanulókkal, hogy a továbbtanulás kitartó 

munkát és erőfeszítést igényel.  

A  8. és 12. évfolyamos tanulókkal az osztályfőnökök és a pedagógusok beszélgetnek 

a pályaválasztásról, a továbbtanulás lehetőségeiről. Lehetővé tesszük számukra Nyitott 

Kapuk, Nyílt Napok keretében az oktatási intézmények látogatását. A felsőoktatási 

intézményeknek lehetőséget adunk arra is, hogy iskolánkban mutatkozzanak be. Az 5-8. és 

a 9-12. osztályokban megtartott pályaorientációs foglalkozások és a pályaorientációs napok 

hatékony segítséget jelentenek tanulóinknak a pályaválasztásnál.  

Tapasztalataink alapján tanulóink  nagyobb része hazai, kisebb része szlovákiai felsőfokú 

intézményben kívánja folytatni tanulmányait. A hazai intézmények közül többen az ELTE-re, 
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a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, a Közgazdaságtudományi Egyetemre és a pedagógiai 

főiskolákra (tanítóképző, tanárképző,) nyertek felvételt. A tanulók egy része felsőfokú 

szakképzésen folytatja tanulmányait. 

2.10. Az intézmény környezete, személyi feltételei, helye a fővárosi 

közoktatási rendszerben 

2.10.1. Tárgyi, környezeti feltételek 

Intézményünk 1992-ben költözött a jelenlegi épületbe. A központi elhelyezkedésű, 

háromszintes, kétszárnyú épület a forgalomtól viszonylag távol van, sportudvar és zöldterület 

veszi körül. Az iskolát tagolt lépcsőház, tágas térkialakítás jellemzi. A kollégiumi szárny 

három emeleten helyezkedik el. 2019-ben került sor a vizesblokkok és a teakonyhák 

korszerűsítésére. Emeletenként TV szobák, betegszobák, a folyosó két oldalán háromágyas 

hálószobák kerültek kialakításra 153 fő részére.  

Az intézmény belső tere, elrendezése nem minden esetben felel meg a funkcionális 

követelményeknek. Az iskola területén több kétszemélyes kabinet készült, túlméretezettek a 

kihasználatlan belső terek, folyosók, viszonylag kicsik az osztálytermek. Hiányát érezzük egy 

kultúrteremnek, amely az ünnepélyek, rendezvények lebonyolítását tenné lehetővé. A bejárati 

aula rossz akusztikája miatt nem felel meg ennek a célnak, a belső udvar csak jó idő esetén 

használható.  

Az osztálytermeken kívül szaktantermek (fizika, kémia, biológia, ének-zene, tánc, rajz, 

számítástechnika, informatika, földrajz, történelem), napközis csoportszobák, csoportbontásos 

oktatást lehetővé tevő kisebb termek, óvodai csoportszoba, könyvtár, stúdió, tornaterem, 

tornaszoba, táncterem, konditerem áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére.  

2.10.2. Személyi feltételek 

Többcélú intézményünk élén  az igazgató áll, munkáját három – az egyes 

intézményegységekért felelős – igazgatóhelyettes, az óvodában munkaközösség-vezető segíti.   

Az elmúlt évek során törekedtünk a személyi állomány szlovák nyelvismerettel rendelkező 

pedagógusokkal való bővítésére, a nevelőtestület stabilizálására. A személyi feltételek szakos 
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ellátottság szempontjából jók. A tantestület stabil, a fluktuáció minimális. A szlovák nyelv 

ismerete az alkalmazás feltétele, és ezt - lehetőségeinkhez mérten - betartjuk. 

A pedagógus testület szakmailag jól képzett, munkáját odaadóan, lelkiismeretesen végzi. 

Korábban többletfeladatot jelentet több éven át a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

hallgatóinak látogatása, hospitálása, gyakorló- és vizsgatanítása. Az utóbbi években a Szegedi 

Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának mesterszakos hallgatói végzik 

gyakorlatukat az intézményben. 

A kollégium pedagógusait célirányosan, szakpárosítással választottuk ki, hogy segítséget 

tudjanak nyújtani a tanulóknak a felkészülésben. Az iskolai és kollégiumi pedagógusok 

együttműködnek az oktató-nevelő tevékenységben, a tanórán kívüli szabadidő szervezésében, 

a rendezvények, ünnepélyek, hagyományok, versenyek kivitelezésében. Kölcsönösen segítik 

egymás munkáját (távollét, betegség esetén) helyettesítés formájában.  

Intézményünk ellátandó feladataiból adódóan – óvoda – általános iskola – gimnázium –

kollégium– a pedagógus továbbképzést úgy kell összehangolni, hogy a testület tagjai olyan 

ismeretekre tegyenek szert, melyek összefüggnek nemcsak az intézmény oktató-nevelő 

tevékenységével, hanem más pedagógiai szakszolgálat – beszédjavítás, korai fejlesztés- és 

gondozás, továbbtanulási- és pályaválasztási tanácsadás, ifjúságvédelem, érettségi 

vizsgaelnöki, szakértői tevékenység – terén is helyt tudjanak állni.  

Fontosnak tartjuk a pedagógusaink szakmai és módszertani kultúrájának folyamatos 

fejlesztését. Többen második, illetve harmadik diplomájukat is megszerezték. A pedagógus 

szakvizsga megszerzésére buzdítjuk tanárainkat. Törekszünk arra, hogy a pedagógusok 

tervszerűen kapcsolódjanak be a továbbképzésbe mind belföldön, mind Szlovákiában. 

Az ötéves Továbbképzési tervünk és az ehhez kapcsolódó Beiskolázási terveink is ebben a 

szellemben készülnek. 

Pedagógusaink önértékelése folyamatos, a minősítő vizsgákat a nevelőtestület jelentős része 

abszolválta. Többen közülük már szakmai - pedagógiai (tanfelügyeleti) ellenőrzésen is 

átestek. 

Az intézményellenőrzés és a vezetői ellenőrzés sikeresen lezajlott. 
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3. Nevelési program 

3.1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, 

céljai és feladatai 

Az intézményben folyó oktató-nevelőmunka cél és feladatrendszerét az intézmény 

nemzetiségi arculata, jellege határozza meg. Célkitűzéseink és az ehhez kapcsolódó feladatok 

szorosan ráépülnek az előző évek célkitűzéseire, melyek hosszú távon megszabják 

intézményünk oktató-nevelő tevékenységét.  

Legfőbb célunk és feladatunk biztosítani a folyamatos, összehangolt oktató-nevelőmunkát, 

egységes pedagógiai ráhatást, egységes követelményrendszer kialakítását kisgyermekkortól a 

„felnőtté érésig” bezárólag (óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium). A tanulók 

korszerű ismereteinek megalapozása, bővítése, megszilárdítása, gondozása, fejlesztő nevelése, 

az anyanyelv tisztelete, megbecsülése, a nemzetiségi hagyományok ápolása, s ennek 

tevékenységi formái központi helyet foglalnak el pedagógiai munkánkban. 

Kiemelt oktatási célok és feladatok 

 A nemzetiségi identitástudat megőrzése, megszilárdítása. 

 Az anyanyelvhez – szlovák nyelv – való pozitív kötődés kialakítása. 

 Az anyanyelv magasabb szintű művelése, elsajátítása, kötelező érvényű alkalmazása a 

mindennapi kommunikációban és a tanórán kívüli tevékenységi formákban (szakkörök, 

csoportfoglalkozások, rendezvények) szlovák nyelvtanfolyam a kollégiumban külsős 

szlovák nemzetiségi tanulók részére. 

 A szlovák nemzetiségi értelmiség kinevelése (pályaorientáció), folyamatos önképzést 

igénylő, középfokú végzettséget megszerzett tanulók kibocsátása. 

 A pedagógiai munka színvonalas emelése, a nevelőtestület pedagógiai kultúrájának 

folyamatos fejlesztése, az önképzés és továbbképzés feltételeinek kihasználása 

belföldön és Szlovákiában. 

 Tehetséggondozás, a kiemelt figyelmetérdemlő tanulókkal való foglalkozás a tanulók 

önmegvalósítása, kibontakozása, megmérettetése (OKTV – szlovák nyelv és irodalom, 
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OÁTV szlovák nyelv és népismeret, kerületi, fővárosi, regionális, országos, nemzetközi 

szintű versenyek). 

 Gyengébb szlovák nyelvi szintű tanulók felzárkóztatása – differenciált foglalkoztatás, 

korrepetálás formájában, különös tekintettel a hátrányos helyzetű tanulókra (szociális 

háttér, családi környezet). 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók fejlesztése. 

 Projekt hetek szervezése.  

 A nemzetiségi hagyományok ápolása, a nemzetiségi kultúra értékeinek tisztelete, 

megőrzése, közvetítése (szakkörök, foglalkozások, néptánc csoport, énekkar, 

színjátszás, népszokások felelevenítése). 

 A szlovák nemzetiségi történelmének, irodalmának és művészetének megismerése, hon- 

és népismeret integrálása az egyes iskolai és kollégiumi tevékenységekbe (szakkörök, 

csoportfoglalkozások, kiállítás az aulában, kirándulások nemzetiségi falvakba). 

 Minél szélesebb körű kapcsolat kialakítása Szlovákiával, ismerkedés annak 

történelmével, irodalmával, kulturális értékeivel, örökségével (pedagóguscsere, 

diákcsere, kirándulások szervezése, a Szlovák Kulturális Intézet programjain való 

részvétel). 

 A többségi nemzet állampolgáraival, intézményeivel való pozitív kapcsolat kialakítása, 

ápolása, mely a nemzetiségi fesztiválokon, seregszemléken, nemzetiségi napok 

eseményein való részvétel. 

 A tanulók személyiségének fejlesztése, szilárd jellemének kialakítása, pozitív értékrend 

közvetítése (humanizmus, tolerancia, munkára, fegyelemre nevelés). 

 Egészséges életmódra nevelés, testi és szellemi edzettség (sportkörök, versenyek, 

sporttalálkozó), a higiéniai kultúra fejlesztése, az iskola, kollégium és annak környezete 

(udvar, játszótér) esztétikus kialakítása, megóvása, védelme. 

 Minden évben felmérésre kerül a tanulók fizikai állapota a NETFIT mérés által előírtak 

szerint. 
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 Környezettudatos gondolkodás kialakítása. A környezet és természet szeretete, 

megóvása, védelme (kirándulások szervezése, szárazelem és papírgyűjtés, szelektív 

hulladékgyűjtés). 

3.2. A nemzetiségi jelleghez kapcsolódó tevékenységek 

A magyarországi szlovákság helyzetének, múltjának, jelenének, kulturális örökségének 

alaposabb megismerése érdekében az alábbi, fenntartói többletforrást igénylő programok 

megvalósítását tartjuk szükségesnek: 

 osztálykirándulások 

Elsősorban a magyarországi szlovákok által lakott régiók, városok, falvak látogatása – az 

ott fellelhető tárgyi és szellemi kulturális örökség részét képező emlékek megismerése, a 

természeti értékek felfedezése, lehetőség szerint szlovákiai kirándulások biztosítása. 

 erdei iskola 

Tanulóink kommunikációs kompetenciáinak fejlesztése érdekében kívánatos tanévenként 

egy alkalommal biztosítani az egy hetes szlovákiai tanulmányi célú táborozás lehetőségét, 

délelőtt tanítási órák, délután pedig tanórán kívüli tevékenységek keretében. Ezáltal 

tanulóink élő környezetben ismerhetik meg Szlovákia történelmi emlékeit, természeti 

szépségeit és a gyakorlatban alkalmazhatják a tanítási órákon elsajátított ismereteket.  

 sítábor 

Tanulóink egészséges testi és lelki fejlődésének biztosítása mellett lehetőség nyílik a 

szlovák nyelv gyakorlására a mindennapi élethelyzetekben is. 

 hagyományőrző kézműves foglalkozások 

Tanulóink a jelesnapi szokásokhoz kapcsolódó hagyományok megismerésén keresztül, 

megtapasztalhatják a hagyományápolás jelentőségét, s az elméleti ismereteken túl, a 

gyakorlatban is új technikákat ismerhetnek meg. 

 színjátszókör 
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Tanulóink drámapedagógiai módszerek alkalmazásával gazdagíthatják szókincsüket, 

fejleszthetik tovább adottságaikat, s játékos módszerek segítségével növelhetik 

kreativitásukat. 

 egészséghét 

Az egészséges életmódra nevelés és a környezettudatosság kialakítása érdekében 

tanévenként egy alkalommal projekthét keretében gazdag programkínálattal igyekszünk a 

tanulók ismereteit bővíteni. A programok, előadások, kiscsoportos foglalkozások az 

egészséges táplálkozással, a mindennapi testmozgással, az elsősegély nyújtással, drog 

prevencióval, stb.  kapcsolatosak.) 

 nemzetiségi versenyeken való részvétel 

Tanulóink kíséretét többnyire a felkészítő tanárok látják el. Amennyiben a versenyek 

tanítási órák idején kerülnek megrendezésre, szükséges a felkészítő tanárok helyettesítése, 

s útiköltségének megtérítése. 

 nemzetiségi tanártovábbképzéseken való részvétel 

Pedagógusaink számára az Országos Szlovák Önkormányzat rendszeresen szervez 

magyarországi és szlovákiai továbbképzéseket. Az ezeken való részvétel a kollégák 

számára nyelvi és szakmai szempontból elengedhetetlenül szükséges. 

 iskolai közösségi szolgálat 

Fenti tevékenységek nagymértékben járulnak hozzá tanulóink szlovák nemzetiséghez való 

kötődésének, identitástudatának kialakításához, ápolásához, a közösségépítéshez egyaránt. 

3.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Intézményünkben kiemelt célunk a tanuló személyiségének több szintű fejlesztése. A 

személyiségfejlesztés színtere a mindennapi élet, de a célirányosan szervezett foglalkozások 

és a különböző módszertani keretek is lehetőséget adnak a fejlesztésre. 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze és színtere az a közeg, amelyben a tanuló biztonsággal 

tud önmaga lenni. Biztosítjuk, hogy intézményi környezetünk nyugodt, békés közeg legyen, 
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ahol a tanuló kipróbálhatja a tanult mintázatokat, annak a tudatában, hogy egy elfogadó, 

inspiráló közeg támogatja.  

A szeméyiségfejlesztéssel kapcsolatosan feladataink: 

 az önismeret fejlesztése, törekvés a reális „én-kép” kialakítására, 

 az önértékelés fejlesztése, 

 reális önbizalom kialakulásának segítése, 

 a megismerési, felfedezési vágy fejlesztése, az érdeklődés ébrentartása, 

 a játékszeretet, alkotásvágy ébrentartása, 

 a tanulási ambíció erősítése, a tanulási képesség fejlesztése, 

 problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, 

 az önálló tanulási stratégiák kialakításának segítése, 

 az önálló nyelvtanulás stratégiájának kialakítása, 

 az élethosszig tartó tanulás iránti igény kialakítása, 

 az önművelés igényének kialakítás,a  

 az együttműködési képesség fejlesztése: segítő, együttműködő magatartásminták 

erősítése, 

 a tanulók nemzetiségi öntudatra való nevelése, a kisebbségi önazonosság megőrzése és 

erősítés, 

  a nemzetiségi kultúra megismertetése, hagyományok ápolása, 

 pályaorientáció, 

 krízishelyzetekben egyéni beszélgetés szakemberekkel, 

 családi életre nevelés, 

 világnézeti nyitottság, tolerancia a másság elfogadása, 

 a fenntartható fejlődés, környezettudatosság iránti igény kialakítása, 

 Boldogság-program. 
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A személyiségfejlesztés folyamatában meg kell valósulnia a következő értékek 

egyensúlyának: 

 a biológiai lét értékei (az élet tisztelete, az egészség értéke),  

 az „én” harmóniájára vonatkozó értékek (önismeret, önbizalom, önművelés, stb.),  

 a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek (tisztelet, szolidaritás, szeretet, tolerancia, a 

másság elfogadása  

 a társadalmi eredményességre vonatkozó értékek (folyamatos tanulás, 

problémaérzékenység, kreativitás, szellemi igényesség),  

 a humanizált társadalom- és világkép értékei (hazaszeretet, az egyetemes emberi jogok 

tiszteletben tartása, a hazai, a nemzetiségi, és egyetemes kultúra értékeinek 

megbecsülése, stb) 

3.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Az igazi nevelőközösség a legegyetemesebb emberi, kulturális, vallási, nemzeti és szociális 

értékek hordozója, közvetítője amellett, hogy messzemenően figyelembe veszi a közösség 

tagjának egyéni sajátosságait. Célja, hogy a közösség, mint tevékenységi keret segítse az 

egyén fejlődését, képességeinek kibontakoztatását úgy, hogy azok egyéni lehetőségeinek 

maximumára jussanak el. 

A közösségfejlesztés a közösség önmaga általi fejlesztését jelenti. Egy közösség önmaga 

fejlődési irányainak meghatározása érdekében képes a kezdeményezésre és képes cselekvő 

módon részt venni saját fejlesztésében.  

A tanulók közösségben, ill. közösség által történő nevelésnek megszervezése, irányítása 

intézményünk alapvető feladata. Az együttműködés képességét, a kollektív munkavégzés 

alapjait az iskolában kell kialakítani. Kezdve az osztályközösségen belüli kölcsönös 

megismerkedésen, az egymás segítésén és biztatásán alapuló munkán, folytatva a 

csoportokban, párokban végzett foglalkozásokkal a tanítási órákon illetve egyéb közösségi 

foglalkozásokon. 

A tanulók életkori fejlettségének figyelembe vételével a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm (a felnőttek elvárásainak 
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megfelelni akaró) személyiségének lassú alakulásától az autonóm (önmagát értékelni és 

irányítani képes) személyiséggé válásig. 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink 

 A közös cselekedtetés, élményszerzés, feladatmegoldás útján csoport és közösség építés 

és ezek életének tudatos és tervszerű nevelői fejlesztése. 

 Az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák és tevékenységek rendszeressé 

válásának kialakítása, ápolása.  

 A társadalmi együttélés és konfliktuskezelés alapvető szabályainak elsajátítása. 

 A tanulói közösségek fejlesztése során az önkormányzás képességének, az 

önérvényesítés demokratikus technikáinak és a másság elfogadásának kialakítása. 

 Az intézmény falain túlmutató kapcsolattartás formáinak kialakítása. 

 A közösségi háló etikus használata, az internethasználat veszélyeinek tudatosítása. 

 A nemzetiségi hovatartozás kérdéskörének tudatosítása. Az intézményhez, 

nemzetiségünk közösségeihez kapcsolódó kötődés erősítése. 

 A közösség tagjai tudjanak maguk elé célt kitűzni, ennek elérése érdekében 

összehangolt módon tevékenykedni, illetve az elvégzett munkát értékelni.  

A közösségi szellem fejlesztésének színterei, formái 

Elsődleges színtere az osztályfőnöki óra, intézményi rendezvények, ünnepek, nemzetiségi 

rendezvények, fesztiválok, versenyek. 

Formái: 

 csoportos közösségfejlesztő játékok (team-munka, csapatversenyek, labdajátékok, 

sportvetélkedők),  

 sportjátékok (egyéni és csapatsportágakban való részvétel: asztalitenisz, röplabda, 

kosárlabda, floorbal), 

 sítáborban való részvétel, 

 osztálykirándulás,  
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 tanulmányi kirándulás, 

 táborozás, (szlovákiai erdei iskola, szlovákiai tanulmányút, nyelvi tábor),  

 osztályprogramok (múzeumlátogatás, a színház- és mozilátogatás, kulturális 

programokon való közös részvétel), 

 érdeklődési körök, szakkörök munkájában való részvétel, online formában is, 

 vetélkedőkön, versenyeken való részvétel, 

 DÖK munka (részvétel a diákság öntevékenyen szervezett programjain). 

3.4.1. Közösségi szolgálat a középiskolában 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 

óra közösségi szolgálat teljesítése, amelyet első alkalommal a 2016. január 1- je után érettségi 

vizsgára jelentkezett tanulóknak kellett igazolniuk. A tanulók számára a középiskolák a 9–11. 

évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi 

szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket. 

 A törvény szövege szerint: „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi 

közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, 

egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” 

Az iskolai közösségi szolgálatnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a diákok kellőképpen 

megismerjék a közösségben való tevékenység erejét, hogy ezt a tudást életük során jól 

hasznosíthassák. Rá kell vezetni őket arra, hogy ez a tudás, tapasztalat nem csak saját 

személyiségük fejlődését, hanem a közösség érdekeit is szolgálja. Az iskolánkban fontos 

feladata a közösségi szolgálatnak, hogy a magyarországi szlovák közösséghez tartozás érzése 

megerősödjön a tanulókban és az ennek az érdekében végzett tevékenység felértékelődjön. 

Hozzájárul így a közösségi szolgálat a szlovákság értékeinek megőrzéséhez, továbbviteléhez 

és a szlovák nemzetiségi öntudat megerősítéséhez. 

Fejlesztendő kompetenciák: kritikus gondolkodás, érzelmi intelligencia, önbizalom, 

felelősségvállalás, állampolgári kompetencia, felelős döntéshozatal, hiteles vezetői készségek, 

szociális érzékenység, társadalmi felelősségvállalás, kommunikációs készség, együttműködés, 

empátia, konfliktuskezelés, problémamegoldás. 
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Az iskolai közösségi szolgálat a kompetenciák fejlesztése mellett a pályaorientációban is 

fontos segítséget adhat a tanulóknak. Hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók az élménypedagógián 

keresztül új megközelítésben lássák a tanár diák kapcsolatot. 

Közösségi szolgálatot oktatási, kulturális és közösségi területen látnak el a tanulók. Az 50 óra 

keretén belül biztosítani kell a közös felkészülés lehetőségét, valamint a közös értékelés 

lehetőségét maximum 10 órában. 40 óra minimálisan a tevékenységgel töltött idő. A 

tevékenység időtartama a tanítási óráktól eltérően óránként 60 perc. A közösségi szolgálat 

tanórán kívüli foglalkozások keretében teljesíthető. Szakmai feladatokat, amelyhez képzettség 

szükséges, nem végezhetnek a diákok.  A közösségi szolgálat helyszínén alkalmanként 

legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető a tevékenység. A közösségi 

szolgálat a tanulók lakókörnyezetében, vagy az intézmény székhelyén, de legfeljebb 30 

kilométeres körzeten belül szervezhető meg. 

A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei: 

 egészségügyi, 

 szociális és jótékonysági, 

 oktatási,  

 kulturális és közösségi, 

 nemzetiségi 

 környezet- és természetvédelemi,  

 polgári és katasztrófavédelmi, 

 közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű 

gyermekekkel, idős emberekkel. 

A közösségi szolgálat megszervezésére az intézmény igazgatója jelöli ki azt a pedagógust, aki 

a felelőse lesz a program lebonyolításának. Munkáját segítik az osztályfőnökök, és szükség 

szerint bevonható további pedagógus is. A fogadó intézménynek mentort kell biztosítania, aki 

kíséri, segíti a tanulót tevékenysége során. Az intézményi koordinátor segíti a tanulókat a 

személyiségüknek, érdeklődésüknek a leginkább megfelelő helyszín kiválasztásában 

Biztosítani kell, hogy a tanulónak legyen lehetősége megbeszélni a tapasztalatait, problémáit, 

sikereit. A koordináló pedagógusnak rendszeres kapcsolatra kell törekednie a fogadó 
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intézménnyel, hogy szükség esetén be tudjon lépni segítőleg a folyamatba.  A tanulók a 

szolgálatot egyénileg, párokban vagy csoportosan is teljesíthetik. A program lezárásakor 

közös értékelést kell tartani. Az intézménynek törekednie kell arra, hogy a közösségi szolgálat 

minél jobban meg tudjon jelenni a nyilvánosság előtt. 

A közösségi szolgálat középiskolai dokumentálásának kötelező elemei: 

Az intézmény együttműködési megállapodást köt a közösségi szolgálatot biztosító 

szervezettel, az osztálynaplóban és a törzslapon dokumentálja a közösségi szolgálat 

teljesítését, teljesítéséről igazolást állít ki. Amennyiben a tanuló bizonyítványában nem 

szerepel az 50 órás közösségi szolgálat igazolása, abban az esetben a tanuló számára nem 

adható ki az érettségi bizonyítvány. 

 A tanulónak a közösségi szolgálatra írásban kell jelentkeznie. A Jelentkezési lap tartalmazza 

a szülő, gondviselő egyetértő nyilatkozatát is. A tanuló Naplót köteles vezetni, amelyben 

rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.  

3.5. Az intézmény szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 

A tanuló, a szülő és a pedagógus a tanítás-nevelés-tanulás folyamatának három egymásra 

utalt, azonos érdekű szereplője. Az érdekazonosság ellenére az együttműködés 

alkalmazkodási képességet, empátiát, bizalmat, kompromisszumot, fegyelmet és sok türelmet 

kíván mindhárom féltől.  

A szülők egyrészről határozott elvárásokkal fordulnak az iskola (pedagógusok) felé, 

másrészről partnerkapcsolatot kell kialakítaniuk gyermekük pedagógusaival, annak 

érdekében, hogy a nevelőmunkában igazi társakként dolgozhassanak. A szülők intézményhez 

fűződő kapcsolatában a legfontosabb elem a bizalom, a gyermek reális ismeretétől és az érte 

vállalt felelősségtől vezérelt igényesség. A szülőknek joguk van minden olyan, a gyermeküket 

érintő információhoz, amely kiskorú gyermekük személyiségfejlődésével, iskolai 

előmenetelével kapcsolatos. 
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Intézményünk pedagógusai és a szülők közötti kapcsolat a kölcsönös tiszteleten és bizalmon 

alapul. Az intézményben folyó oktató-nevelő tevékenység iránti szülői bizalom jele, hogy 

a többgyermekes családok  fiatalabb gyermekeiket is ránk bízzák.  

Az intézmény nyitott, a szülők, tanulók kezdeményezéseit, javaslatait figyelembe veszi. A 

személyes találkozás lehetőségét, a szülői értekezletek, fogadó órák, egyéni beszélgetések, a 

Szülői Munkaközösség megbeszélései, a DÖK értekezletek biztosítják. 

3.5.1. A szülőkkel való kapcsolattartás 

 Igazgatói értekezlet 

 Mozanapló 

 Intézményi szülői értekezlet 

évi két alkalommal, igazgatói tájékoztatás az intézményt, oktatás-nevelés folyamatát 

érintő változásokról 

 Szülői értekezlet  

évi két alkalommal. Feladata a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos 

együttműködés kialakítása, a szülők tájékoztatása: 

 az intézmény céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

 a közoktatás alakulásáról, változásairól, 

 a helyi tanterv követelményeiről, 

 az intézmény és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

 az intézmény és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

problémáiról, 

 szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

igazgatóság felé. 

 Szülői Munkaközösség 

évente legalább két alkalommal tart megbeszélést, melyen részt vesz az intézmény 

vezetősége is. Az intézmény igazgatója tájékoztatja az SZMK tagjait az intézmény 

életéről és figyelembe veszi a szülők véleményét, igényeit a működéssel kapcsolatban 

is. Az SZMK fenntartja az élő kapcsolatot az egy osztályban tanító pedagógusok 
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testülete és az osztály szülői között, ellátva az érdekegyeztetés, a konfliktuskezelés, az 

együtt gondolkodás feladatát. Véleményt nyilváníthat azokban az ügyekben, 

amelyekben a jogszabályok a szülőknek véleményezési jogosultságot biztosítanak.  

 Szaktanári fogadóóra 

szükség esetén a szülő vagy a pedagógus által kezdeményezett, egyeztetett időpontban 

történt beszélgetések. Feladatuk a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, 

illetve ezen keresztül egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét 

tanácsokkal. 

 Pedagógus által működtetett levelező, illetve zárt osztályközösségi csoporok 

osztály/tanuló/tanulócsőportok működése, információcsere, közösségi problémák napi 

szintű megoldása. 

 Nyílt nap 

Az intézménybe jelentkezni szándékozó tanulók és szüleik tájékoztatása az iskola 

életéről, programjairól, eredményeiről. Az óralátogatások során a szülők 

betekinthetnek az iskolai nevelő-oktató munka mindennapjaiba, megismerkedhetnek 

saját gyermekük osztályközösségével. 

 Írásbeli tájékoztató 

Moza - elektronikus napló segítségével történik, feladata a szülők tájékoztatása a 

tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő eseményekről, illetve a 

különféle intézményi vagy osztályszintű változásokról, intézkedésekről. 

 Hirdetőtábla, faliújságok 

A szülőket és a tanulókat informáljuk az intézmény aktuális híreiről, eseményeiről, a 

tanulók tevékenységéről, eredményeiről, sikereiről. 

 Intézményi honlap 

Információt nyújt az intézményünkről, működésünket meghatározó 

alapdokumentumainkról, az aktuális eseményekről, feladatokról,  a bázisiskolai 

programokról és az intézmény elérhetőségeiről. 

A szülői értekezletek, a fogadóórák, a nyílt tanítási napok időpontját az adott tanévre szóló 

iskolai munkaterv határozza meg. 
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3.5.2. A tanulókkal való kapcsolattartás 

A tanulókat az intézmény életéről, az munkatervéről, ill. az aktuális feladatokról az intézmény 

igazgatója, igazgatóhelyettesek, az osztályfőnökök, a diákönkormányzat vezetője és a 

csoportvezető nevelők tájékoztatják. A tanulót fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan tájékoztatják. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, ill. 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, a pedagógusokkal 

vagy a nevelőtestülettel. 

Diákönkormányzat 

A Diákönkormányzat (DÖK) az iskolai és a kollégiumi diákélet fő szervezője. A 

Diákönkormányzat a törvényi előírások szerint működik, saját SZMSZ-szel rendelkezik. Az 

intézmény feladatellátásából adódóan két diákönkormányzat működik a reprezentatívnak 

tekintendő: gimnáziumi, és a kollégiumi. A DÖK vezetőségét a tanulóifjúság választja meg 

ülésein (osztályközösségek javaslatai), illetve a kollégiumi otthongyűlés keretén belül 

(kollégiumi tanulócsoportok). Minden tanulónak joga, hogy választó és választható legyen. A 

tantestület választja meg a DÖK patronáló tanárt. A DÖK éves munkatervben rögzíti 

feladatait. 

A diákönkormányzatokkal harmonikus együttműködésre törekszünk. A tanulók mindennapi 

életével kapcsolatos kérdések, problémák megvitatását, megoldását tartjuk szem előtt.  A 

DÖK részt vesz az intézményt, tanulókat érintő döntések folyamatában, észrevételeivel, 

javaslataival támogatja az intézmény hatékony működését, melynek szinterei alakuló és záró 

értekezlet, nevelési értekezletek és diákközgyűlések.  Az intézmény vezetősége tájékoztatja a 

Diákönkormányzatot az iskola életében, dokumentumaiban tervezett változtatásokról. A 

Diákönkormányzat minden változtatás esetén összeül, véleményezési jogot gyakorol, amit 

írásban nyújt be.  Képviseli az intézményt a különböző fórumokon, rendezvényeken 

(diákkonferencia), segíti a tanulóközösséget a pályaválasztásban (információs anyag, 

felhívások elhelyezése paneleken).  
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3.6. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok  

Az egészségnevelés célja, hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon felmérni saját 

egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük 

módját. Pedagógiai célunk,  hogy alkalmazzák a tanultakat, s tegyenek meg minden tőlük 

telhetőt, saját egészségük érdekében, egészségtudatos gondolkodásuk kialakításában. 

A WHO egészségdefiníciója hangsúlyozza, hogy az egészség nem pusztán a betegségek 

hiánya, hanem testi-lelki és társadalmi jóllét, mely a fenntartható fejlődésnek is egyik 

elengedhetetlen alapfeltétele. 

Intézményünk rendelkezik az egészséges életmódhoz szükséges tárgyi és személyi 

feltételekkel. Az épületen belül tornaterem, tornaszoba, konditerem, táncterem, orvosi 

rendelő, ebédlő, tanulószobák, ill. hálószobák biztosítják az egészséges életvitelhez való 

feltételeket. Az épületen kívül sportudvarunk és játszóudvarunk is van. A nevelőtestület tagjai 

fontosnak tartják az egészségnevelést, fontos számukra a tanulók testi és lelki egészségének 

megőrzése. Ezt az évente megrendezésre kerülő „Egészséghét” keretében is kifejezésre 

juttatják.  

Az iskolaorvos és védőnő szűrővizsgálatokat, korcsoportos kötelező oltásokat, ambuláns 

rendeléseket, egészségügyi felvilágosító előadásokat tart a tanulók részére. 

Az iskola feladata: 

Prioritások: 

 egészséges táplálkozási szokások kialakítása, 

 aktív életmód, a mindennapi testedzés igényének kialakítása, 

 családi életre nevelés, 

 káros szenvedélyek: legális és illegális drogfogyasztás, alkoholfogyasztás, 

játékszenvedély visszaszorítása, 

 mentális egészség elősegítése. 

Állandó feladatok: 

 a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődésének biztosítása,  
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 a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség megőrzésére alkalmas 

ismeretek elsajátíttatása, 

 az egészségvédő lehetőségek sokoldalú bemutatása, tanácsadás, 

 azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakítása, 

amelyek a tanulók egészségi állapotát javítják, 

 a tanulók rávezetése, hogy legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan, helyes 

döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani,  

 a tanulók elfogadó és segítőkész magatartásának fejlesztése a beteg, sérült és fogyatékos 

embertársaik iránt,  

 a káros, függőséghez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz 

táplálkozás, számítógépfüggőség stb.) kialakulásának megelőzése, 

 a szexuális kultúra és magatartás kérdései,  

 a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítés,  

 olyan intézményi környezet kialakítása, amely biztosítja a tanulók egészséges testi, 

lelki, szociális fejlődését. 

Az intézményi egészségnevelés főbb szinterei: 

 osztályfőnöki órák, 

 az Egészséghét programjai, 

 természetismeret és biológia órák, 

 testnevelés órák és néptánc órák, 

 szakkörök, 

 rendhagyó órák külső szakemberek bevonásával, 

 szabadidős és sportrendezvények, 

 iskolai kirándulások, erdei iskola. 

Az osztályfőnöki órák helyi tantervébe az 5-12. évfolyamon 10-10 tanórai foglalkozást 

építettünk be, amelyek az egészségfejlesztéssel, egészségvédelemmel foglalkoznak. A témák 

feldolgozása során a tanuló aktív résztvételén alapuló oktatási módszerek minél szélesebb 
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körű alkalmazását tartjuk szerencsésnek, hiszen ezek révén alakulhat ki a saját élmény, 

fejlődhetnek az életvezetés, a testi-lelki jóllét szempontjából valóban fontos készségek és 

jártasságok. 

Intézményünkben 2020. szeptemberétől egy osztályban (6.) elindítjuk a Boldogságóra 

programot és megpályázzuk a Boldogiskola címet. Reméljük - látva az eredményeket -, egyre 

több osztály, csoport csatlakozik majd a programhoz. 

Boldogságprogram 

 Szeptember: Boldogságfokozó hála gyakorlása 

 Október: Az optimizmus gyakorlása 

 November: Társas kapcsolatok boldogító ereje 

 December: Boldogító jócselekedetek gyakorlása 

 Január: Célok kitűzése és elérése 

 Február: Megküzdési stratégiák gyakorlása 

 Március:  Egészséges életmód, testmozgás 

 Április:  Megbocsátás gyakorlása 

 Május: Apró örömök élvezete 

 Június: Fenntartható boldogság 

Az egészségvédelem kiemelt témakörei az osztályfőnöki órákon: 

 az életkorral járó biológiai-, pszichohigiénés-, életmódi tennivalók, 

 a társkapcsolatok egészségi, etikai kérdései, 

 az egészségre káros szokások (helytelen táplálkozás, inaktív életmód), 

 az antihumánus szenvedélyek, drogprevenció, 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek, a személyiség fejlesztése, 

 az egészségérték tudatosítása.  
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3.6.1. Egészséghét 

Az egészségfejlesztés fontos színtere a minden évben projekt keretében megrendezésre kerülő 

„Egészséghét”. Ezen a héten minden nap, az egyes korosztályok érdeklődési körét is 

figyelembe véve, számos, különféle programot szervezünk. 

 A hét meghatározott napján az osztályok, egészséges ételekből álló ételkóstolóval 

vendégelik meg a társaikat. 

 Dietetikus  tudatosítja a gyerekekkel az egészséges táplálkozás, az energia egyensúly 

szempontjait, felhívhatja a figyelmet a különböző betegségek megelőzésére (pl. 

cukorbetegség). 

 A Humusz házzal történt kapcsolatfelvételnek köszönhetően, lehetőségünk nyílik az 

általuk létrehozott tanösvény megismerésére, a szelektív hulladékgyűjtés értelmének 

megértésére, a környezetre való hatására, iskolai keretek között ennek megtanítására, a 

környezetvédelemre való ösztönzésre. 

 Tanulóinkat – szakemberek bevonásával – a családi életre is felkészítjük. Szexuális 

felvilágosítást szervezünk korosztályonként, beszélgetünk a toleranciáról, a helyes 

napirend kialakításról, személyi higiénia megteremtéséről, a biztonságos élet 

meghatározóiról. 

 Felvettük a kapcsolatot a rendőrséggel, a DADA program keretében, drogprevenció, 

bűnmegelőzés témában is szervezünk előadást.  

 A XIII. kerületi Prevenció Központ előadásokat, foglalkozásokat tart az osztályok, 

csoportok igényei szerint. 

 Szakember segítségével, gyakorlati tréniggel tanulják a tanulók az elsősegélynyújtás és 

újraélesztés alapjait. 

 Meghívott trénerek, edzők mutatnak be sportágakat: frizbit, zumbá, reaggenesst, 

aerobikot, judót, aikidot, body ballt, urbandance-t . 

 Házibajnokságot szervezünk.  

 Az Egészséghét programjaira olyan előadókat, edzőket, szakembereket hívunk meg, 

akik minden téren példaként szolgálhatnak tanulóink számára. 
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3.6.2. Elsősegély – nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 

iskolai terv 

Az elsősegélynyújtás célja segítség adása addig, amíg a szakszerű segítség meg nem érkezik.  

Az elsősegély-nyújtás intézményi feladatai: 

 Ismertesse meg a tanulókkal a környezet - elsősorban a háztartás, az intézmény és a 

közlekedés, veszélyes anyagok - leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető 

tényezőit.  

 Készítse fel a tanulókat a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, 

kezelésére.  

 Készítsen fel az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök 

használatára, az utas balesetek elkerülésének módjaira.  

 Hívja fel a tanulók figyelmét a veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes 

kezelésére, legfontosabb szabályaira (felismerésére, tárolására). 

 A testi, lelki, szociális egészség megbecsülésére, megőrzésére való nevelés, az 

egészséges életvezetésre való felkészítés. 

 Felelősségteljes magatartás kialakítása.  

 Hatékony döntés meghozatala éles helyzetben saját kompetenciák ismeretében. 

 Tudatosítani a tanulókban, hogy a segélyhívás és/vagy felnőtt értesítése is már 

segélynyújtás. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának főbb színterei: 

Tanórák:  

 osztályfőnöki órák (Tűz- és balesetvédelmi oktatás, fontos telefonszámok),  

 testnevelés órák (balesetvédelmi oktatás, bemelegítés fontossága, hogyan előzhetők 

meg és milyen elsősegély alkalmazható mozgásszervi sérülések esetén), 

 természetismeret órák (6. évf. Környezet és az ember egészsége, Elsősegélynyújtás 

elemi ismeretei, veszélyforrások a természetben, balesetek elkerülése), 
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 biológia órák: (7-8. évf.: Elsősegélynyújtás bőrsérülések, mozgássérülések esetén. 

 11-12. évf.: Milyen elsősegélynyújtás alkalmazandó vérzések, szívműködési zavarok 

vagy keringésleállás esetén? A leggyakoribb szív- és érrendszeri betegségek tünetei, 

kialakulásának okai. Kockázatot jelentő élettani jellemzők. Vérzéstípusok és ellátásuk. 

A fertőtlenítés fontossága. A szívinfarktus előjelei, teendők a felismerés esetén.)  

 kémia órák: 7-8. évf.: veszélyes anyagok és kezelésük a háztartásban, vegyszer okozta 

sérülések, égési sérülések; 9-10. évf.: veszélyjelek, biztonsági előírások szerepe, 

értelme, teendők egyes mérgezések esetén, 

 fizika órák: 7-8. évf. az elektromos áram hatása az élő szervezetre; veszélyek, 

érintésvédelmi ismeretek, égési sérülések, 

 technika, életvitel és gyakorlat tantárgyban: 11. évf. a veszélyhelyzetek felismerése, 

elhárítása, az elsősegélynyújtás, valamint a balesetvédelem legalapvetőbb ismereteinek 

alkalmazása. 

Tanórán kívüli lehetőségek: 

 Egészséghét, 

 „Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek” témanap  

(Magyar Diáksport Napja).  

 szakköri foglalkozások, 

 osztálykirándulások,  

 iskolai tanulmányi kirándulások,   

 erdei iskola.  

3.7.  Környezeti neveléssel összefüggő feladatok 

A Környezetvédelmi törvény célként az ember és környezete harmonikus kapcsolatának 

kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme és a fenntartható fejlődés 

környezeti feltételeinek biztosítását fogalmazza meg. 
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A környeteti nevelés legfontosabb alapelvei: a megelőzés, az elővigyázatosság, a 

leghatékonyabb megoldás a helyreállítás, a felelősség, az együttműködés, tudatosság, 

tájékozódás és a nyilvánosság. 

A környezeti nevelés feladata: 

 A tanulók ismerjék meg az élő és élettelen környezetüket, törekedjenek annak 

védelmére, lépjenek fel a károsító jelenségek ellen.   

 Ismerjék fel a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező anyagokat, a 

környezetre káros tevékenységeket és kerüljék ezeket.  

 Tudatosan, a környezeti szempontokat is figyelembe véve alakítsák az osztály, az iskola 

belső és külső környezetét. 

 Részesítsék előnyben a természetes, újrahasznosítható, illetve újrahasznosított 

anyagokat. Saját maga is gyűjtse szelektíven a környezetszennyező vagy 

újrahasznosítható anyagokat. 

 Ismerjék meg az anyag- és energiatakarékos megoldásokat, saját maguk is 

takarékoskodjanak a vízzel és az árammal. 

 Értsék a hagyományok szerepét a harmonikus és fenntartható életvitel 

megalapozásában. 

 Értsék meg, hogyan vezetett az emberiség tevékenysége környezeti problémák 

kialakulásához, értsék ezek kockázatát, és lássák ezzel kapcsolatos felelősségüket.  

 Legyenek képesek fokozatosan megérteni és értelmezni egyes globális problémák és a 

lokális cselevések, valamint az egyéni életvitel közötti összefüggéseket. 

A környezeti nevelés célja elsősorban a tanulók szemlélet és magatartás formálása. 

Szemléletben - érzékenység kialakítása a természettel szemben és a természetvédelem iránt, 

magatartásban - olyan szokások és viselkedési formák, cselekvési igény kialakítása, amelyek 

egy állandó belső motiváció alapjai a környezet szeretete és védelme érdekében. A környezet 

egészére vonatkozó látásmód, a szakmai és általános műveltség része és tudatos, cselekvő  

magatartásban nyilvánul meg.  

A környezeti nevelést segítik elő az osztáykirándulások, az erdei iskola program. 
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Intézményünk aktívan vesz részt az országos: fenntarthatósági-hét, Pénz7, Föld-napja, víz-

napja programokban. 

Egyhetes szlovákiai szlovák tábor során a szlovák nyelv gyakorlására, gyakorlati 

alkalmazására mellett lehetőség nyílik Szlovákia természeti adottságaival, kulturális 

örökségével stb. való megismerkedésre is.  

A rendszeresen szervezett tanulmányi kirándulások alkalmával hazai természetvédelmi 

területekkel ismerkednek tanítványaink. 

Tanulóink figyelmét ráirányítjuk a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, szükségességére. 

azáltal is, hogy intézményünkben biztosított a a hulladékok anyagfajta szerint való 

elkülönített gyűjtése és elszállítása (papír, műanyag, elektromos hulladék). Az intézmény 

udvarán keletkezett növényi hulladékot, faleveleket komposztálló segítségével 

újrahasznosítjuk. 

Tantestületünk a környezettudatos nevelés érdekében kihasznál minden lehetőséget arra, hogy 

tanórán kívüli tevékenységek formájában is megvalósítsa a környezeti nevelést: pl.intézményi 

kirándulások, Humusz-ház, Természettudományi Múzeum stb. látogatása, előadások 

szervezése. A délutáni foglalkozások, szakkörök, csoportfoglalkozások szintén nagy 

mértékben hozzájárulnak a gyermekek helyes értékrendjének kialakításához. 

Bízunk abban, hogy a környezetvédelem érdekében szervezett programjaink ráirányítják 

tanulóink figyelmét környezetünk megóvásának fontosságára. 

3.8. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 

Az új törvényi meghatározás szerint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók közé a 

következő csoportok tartoznak: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló  

/Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, 

tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, 



Pedagógiai program 
Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

1139 Budapest, Lomb utca 1-7. 

44 

továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül 

sajátos nevelési igényűnek/ 

ab) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló  

/Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú 

kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, 

elkötelezettség/ 

ac) lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló 

/Az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény 

alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást 

mutat./ 

b)
 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. 

/Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a 

jegyző védelembe vett, illetve akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságát a jegyző megállapította. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a 

gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője óvodás gyermek esetén a 

gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában 

legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. 

Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek./ 

3.8.1.  A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 

összefüggő pedagógiai tevékenység 

A beilleszkedési és magatartási zavar komplex jelenség, a személyiség problémája, amelyben 

értelmi, érzelmi és akarati tényezők ötvöződnek. A zavar létrejötte egy folyamat eredménye, 

melynek kezdete többnyire az első óvodás-iskolás években és a családi háttérben keresendő. 

Feladatunk és kötelezettségünk, hogy a tanulók érdekében segítséget kérjünk szakembertől 

(fejlesztő pedagógus, pszichológus), s felvegyük a kapcsolatot a tanuló lakóhelye szerint 

illetékes a nevelési tanácsadóval illetve szakértői rehabilitációs bizottsággal. Az általuk 

kiállított szakértői vélemény nagyban hozzájárul ahhoz, hogy teljesebb képet alakíthassunk ki 
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a gyermekről, és így a szülő, a pedagógusok és a tanácsadó szakemeberei közösen találhassák 

meg a gyermek számára megfelelő ellátási formát. 

A változás a tanulók magatartásában, belleszkedési és tanulási nehézségeiben csak az azt 

kiváltó okok feltárásával, elhárításával érhető el, ennek megfelelően a fenti csoportok 

mindegyike számára más-más feladatok adódnak a pedagógusok és a szülők számára. Fő 

célunk minden gyermek számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi 

fejlődést, a testi–lelki és szociális kibontakozást a tanítási órákon és azokon kívül, hogy belső 

harmóniában, önmagával és környezetével egyensúlyban éljen. E cél megvalósítását szolgálja 

elsősorban a korrepetálás és a felzárkóztatás. 

3.8.2.  A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység  

Tehetségen azt a velünk született, adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés 

által kibontakoztatott képességeket értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos, vagy 

több területén az átlagosat túlhaladó teljesítményt tud létrehozni. 

A tehetség jellemzői: átlagosnál magasabb intelligencia, magas fokú kreativitás, a 

következtetés képessége, önálló útkeresés, szorgalom és kitartás, előítéletektől való 

mentesség, bizonytalanság tolerálása, becsvágy, kockázatvállalás, divergens gondolkodás, 

folyamatos kommunikáció. 

A tehetséggondozás, a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal való foglalkozás az iskolai 

oktatás egyik lényegi kérdése. Erre kötelez minket a világban elszórtan élő magyar és szlovák 

származású tudósok öröksége is. A tehetséggondozás első fázisa a tehetségek, tehetségesnek 

ígérkező gyerekek időben történő felismerése. Fontos, hogy a pedagógusok időben 

észrevegyék a tehetséges, kiemelt figyelmet érdemlő tanulókat és mindent megtegyenek azért, 

hogy a jó képességük, tehetségük tovább fejlődhessen. A következő fázis a tehetség 

kibontakoztatásához szükséges környezeti, eszközi és anyagi feltételek megteremtése. 

A tehetséggondozás, a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal való foglalkozás szervezeti 

formái: 

Tanórán belül: 

 differenciált feladatok adásával, 



Pedagógiai program 
Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

1139 Budapest, Lomb utca 1-7. 

46 

 az önálló tanulás módszerének elsajátíttatásával, fejlesztésével, melynek során 

megtanítjuk a tanulót önállóan tanulni, gondolkodni, véleményt alkotni, kreativitását 

kibontakoztatni segédeszközök használatának megtanításával (gyűjtő munka, kutató 

munka, könyvtár használat, projekt készítése, kiselőadások) , 

 kiscsoportos tanulásnál csoportszervezéssel, csoportirányítással, kooperatív 

tevékenységgel, 

 tantervi tartalmat elmélyítő, széles látókört biztosító órai tananyaggal,  

 emelt vagy közép szintű tantárgyválasztással a 11. és 12. évfolyamon. 

Tanórán kívül: 

A tehetséggondozást, a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal való foglalkozást  tanórán kívül 

elsősorban a szakkörök, versenyek, fellépések, projektmunkák segítik.  

Intézményünk projektjei:  

 felmérés vagy interjú elkészítése,  

 faliújságszerű ismertető tervezése, tudományos kutatás, 

 audiovizuális produktum létrehozása, 

 előadás vagy kiállítás megtervezése és megszervezése, 

 prezentációk, 

 portfóliók, 

 iskolaújság írása, szerkesztése (Študentské pero), 

 publikálás a magyarországi szlovákok lapjaiba (Ľudové noviny, Budapeštiansky 

Slovák), 

 házi dolgozat készítése, 

 makett elkészítése, 

 iskolai vagy közéleti akció megtervezése és megszervezése, 

 nemzetiségi hagyományok őrzése (népdal-, néptánc-, népszokásgyűjtés  

 és feldolgozás…), 
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 Fenntarthatósági- témahét, 

 Digitális –témahét, 

 Kódolás hete, 

 Föld-napja, 

 Víz-napja, 

 Pénz7  pénzügyi és vállalkozói témahét: 

Versenyek és pályázatok: 

 Országos Szlovák Önkormányzat: Nadácia pre nadaných, 

 Magyarországi Szlovákok Kutatóintézet: Vedecko-výskumná súťaž, 

 tematikus napok, 

 Comenius-nap, 

 hazai és nemzetközi vers-és prózamondó versenyek, 

 nemzetiségi színjátszókörök versenye, 

 regionális és országos nemzetiségi versenyeken (OKTV, OÁTV), 

 e-Hód. 

Szakköri foglalkozásaink a diákok sokrétű kibontakozását teszik lehetővé:  

 matematika, 

 természettudományi,  

 informatika,  

 angol, német, szlovák,  

 újságírás, 

 népismeret,  

 futball, floorball, kosárlabda, 

 társastánc, néptánc, színjátszókör,  

 rajzszakkör,  
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 énekkar, furulya szakkör. 

A szakkörök indítása létszámhoz kötött, minimum 5 fő. 

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot más iskolákkal, művelődési intézményekkel. Különféle 

versenyeken, pályázatokon való részvételi lehetőségekre hívjuk fel a tanulók figyelmét, s 

nagy gondot fordítunk a résztvevők felkészítésére. Tanulóink eredményes szereplése öregbíti 

intézményünk hírnevét.  

Évente megrendezzük az intézményi szintű kommunikációs, helyesírási, vers- és prózamondó 

versenyt. Tanulóink szerkesztik a Študentské pero diákújságot, amely nemcsak információt 

nyújt az intézmény életéről, tevékenységéről, hanem helyt ad a tanulók irodalmi 

törekvéseinek, kibontakozásának (vers és próza) is. Tanulóink önálló munkái gyakran 

jelennek meg a szlovák médiákban.  

Az intézményi versenyek és helyi rendezvények, hagyományok lehetővé teszik, hogy 

tanulóink különféle produkciókkal, produktumokkal (karácsony, farsang, március 15., húsvét, 

anyák napja, ballagás, szalagavató) bizonyíthassák tehetségüket és gyakorolhassák a 

nyilvánosság előtti szereplést. A nemzetiségi kultúrát és hagyományt ápoló szakkörök, 

foglalkozások sokrétűségükkel, színes skálájukkal segítik a tanulók személyiségfejlődését, 

fejlesztik kreativitásukat, esztétikai érzéküket, serkentik önálló „alkotás” létrehozására A 

nemzetiségi hagyományok ápolása és megőrzése már hagyományt teremtett 

intézményünkben. Felelevenítik a népszokásokat, melyek még a mai napig is ismeretesek a 

szlovákok lakta községekben (Luca-nap, karácsonyi betlehemes játék, farsangi, húsvéti 

népszokások). 

A néptánccsoport színvonalas munkáját fémjelzik a különböző seregszemléken, fesztiválokon 

szerzett oklevelek, elismerések. Az énekkar a hazai szlovákság körében gyűjtött népdalokkal 

és Szlovákia dalaival gazdagítja repertoárját. 2002-ben jelent meg a szlovák nemzetiség 

dalainak első CD lemeze, melyen tanulóink szólóban és kórusban hét népdalt adtak el elő. A 

színjátszó szakkör dramatizált mesejátékokat, balladát jelenít meg, hazai és szlovák szerzőktől 

egyaránt. Az országos seregszemlén a tanulók szép eredményeket érnek el. 

Szabadidős foglalkozások, iskolán kívül szervezett nemzetiségi programok széles választékát 

nyújtjuk az érdeklődő tanulóknak: filmvetítések, emlékműsorok, irodalmi műsorok, kulturális 

rendezvények, nemzetiségi falvak, tájházak látogatása stb. 
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3.8.3. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő 

tevékenység 

Elsődleges feladat a tanulási kudarcok felismerése egyéni szűréssel. Célja azoknak a 

problémáknak a feltárása, amelyek jelenléte nehezíti vagy akadályozza az olvasás, írás, 

számolás információt szerző és közlő szerepének kialakulását. Részképzészavar észlelése 

esetén kikérjük a Nevelési Tanácsadó, ill. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság szakvéleményét. Fontosnak tartjuk a támogató, ösztönző környezet 

kialakítását, melyben a diákok képesek beindítani öngyógyító mechanizmusukat. 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók megsegítésére intézkedési tervet dolgozunk ki. 

Felzárkóztatásra szorul a gyermek, ha 

 nehezen tud koncentrálni; 

 gyorsan felejti, és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat; 

 túlmozgásos vagy túlzottan lassú; 

 kézügyessége fejletlen; 

 lassan vált át egyik feladatról a másikra; 

 olvasási, helyesírási, matematikai problémái vannak; 

 valamely részképesség területén adódó lemaradás miatt, 

 a szakértői bizottság javaslata alapján egyéni fejlesztést igényel.  

A felzárkóztatás célja 

 A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály illetve az iskolai közösségbe való 

bekapcsolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség. 

 Készségek, képességek fejlesztése. 

 A napi tanulás feltételeinek biztosítása, a korrekciós tevékenység és a korrepetálás 

révén a napi lépéstartás megszervezése, az eredményes tanulási folyamat 

megszervezése. 

 Valamely részképesség területén megnyilvánuló hátrány kompenzálása. 
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 Viselkedési szokások kialakítása, változtatása, gyakorlati alkalmazása, az általános 

emberi normák, valamint az iskolai házirend szellemében. 

 Pályára irányítás, pályaválasztás, a beiskolázás segítése.  

A fentiek határozzák meg feladatainkat: 

Tanórán belül: 

 a továbbtanuláshoz szükséges minimum szint elsajátíttatása, 

 differenciálás, 

 egyénre szabott feladat, 

 csoportmunka, 

 felmentés az értékelés alól (igazgató adhatja szakvélemény alapján,), 

 tanulásmódszertan – a tanulás tanítása, 

 szöveges értékelés, 

 önmagához mért értékelés.  

Tanórán kívül: 

 megfelelő szakemberhez való irányítás, korrekció gyógypedagógus közreműködésével,  

 szülőkkel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás; 

 szülők tanácsokkal való ellátása, meggyőzése, 

 egyénre szabott feladatok, 

 tanulópár kialakítása, 

 felzárkóztatás, fejlesztő óra biztosítása, 

 nyelvi nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása, 

 napközi, szakkör, szereplés, fellépés biztosítása, 

 szülői értekezleteken tananyaggal kapcsolatos követelmények, elvárások ismertetése; 

 hospitálás óvodákban, óvónők meghívása 1. osztályokba, 

 tapasztalat és véleménycsere. 
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 a tanuláshoz való viszony áthangolása. 

 tanulási szokások formálása, hatékony tanulási módszerek elsajátítása, 

 a tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése, 

 a továbbtanuláshoz szükséges minimum szint elsajátíttatása, 

 tudásuk gyakori mérésekkel történő ellenőrzése, 

 hatékonyabb motiválás, belső motiváció kialakítása és az önértékelés fejlesztése,  

 felzárkóztató és fejlesztő foglalkozások számának lehetőség szerinti növelése, 

 fejlesztő pedagógusaink továbbképzése, 

 az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) hangoztató-elemző, vagy diszlexia 

prevenciós módszerrel. 

3.8.4. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek  

Intézményünkbe járó gyermekek családi háttere a mai magyar társadalmi valóságot tükrözi. 

Ezek a hatások érvényesülnek a tanulók lehetőségeiben, teljesítményeiben, valamint 

viselkedési és beszédkultúrájában egyaránt. A szociokulturális hátrányok enyhítése, a tanulók 

hátrányos helyzetéből következő kudarcélményének, esetenként devianciába átcsapó 

magatartásának kezelése inézményünk fontos feladata. Tantestületünk jó pedagógiai érzékkel, 

empátiás képességekkel az intézmény adta családias légkörben, az átlagosnál nagyobb 

odafigyeléssel, törődéssel, türelemmel és szeretettel igyekszik a nem kívánatos környezeti 

hatások, a kedvezőtlen személyiségvonások ellenére a gyermekekben lakozó lehetőségeket 

feltárni, képességeiket kibontakoztatni. Az intézményben minden tanuló esélyt kap 

szociokulturális hátrányainak leküzdésére. 

Az esélyegyenlőség megteremtését célozzák meg a szociális hátrányok enyhítésére szolgáló 

tevékenységek: 

 felzárkóztató órák, felzárkóztató foglalkozások szervezése, 

 kollégiumi elhelyezés biztosítása,  

 napközi otthon, tanulószoba biztosítása,  

 diákétkeztetés biztosítása,  
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 térítésmentes vagy kedvezményes étkezés biztosítása, 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata, 

 nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai, 

 a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése, 

 a továbbtanulás irányítása, segítése, 

 ösztöndíj lehetőségek ismertetése, 

 szoros kapcsolat a Polgármesteri Hivatalokkal és a gyermekjóléti szolgálattal, annak 

érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben 

részesüljenek. 

3.8.5. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

A gyermek- és ifjúságvédelem egy nagyon sokrétű feladat, tágabb értelemben jelenti azt, 

hogy maga az intézmény tevékenysége, működése biztosítsa, hogy egyik tanulót se érjen 

származása, színe, neme, vallása, nemzeti etnikai hovatartozása, vagy bármilyen más oknál 

fogva hátrányos megkülönböztetés, sőt segítse leküzdeni azokat a hátrányokat, amelyeket 

családi vagy vagyoni helyzetéből egyébként következnének. A szűkebb értelemben vett 

gyermek- és ifjúságvédelem az intézményben azt jelenti, hogy a tanulókat - a környezete, 

családja vagy bármely más miatt - veszélyeztető körülmények felismerése, megelőzése, 

illetve megszüntetése érdekében az intézménynek is meg kell tennie azokat a lépéseket, 

amelyek elvárhatóak.  

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok segítése mindern pedagógus, 

elsősorban azonban az osztályfőnökök feladata, mivel   a kis tanulólétszám miatt 

intézményünkben nincs főállású úgynevezett gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. 

A tanár (osztályfőnök) figyelemmel kíséri a gyermek életmódjában, magatartásában 

bekövetkező változásokat, az iskolai teljesítményét. Jelentős negatív változás esetén a 

támogató odafordulás jelenti a segítségnyújtás kezdetét. Ahhoz, hogy a látható probléma okát 

megtalálja (családi, partner- vagy társkapcsolatai egyensúlyának felbomlása) pontos 

információkra van szüksége, ami csak empatikus, megértő és elfogadó légkörben lehetséges.  
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A valódi (pszichés, szociális) gond megismerését követően tud dönteni a pedagógus, hogy a 

problémával történő segítő foglalkozáshoz rendelkezik-e elégséges pedagógiai eszközzel. 

Amennyiben a korrekció meghaladja szakmai kompetenciáját, akkor segítséget kell kérnie 

más szakembertől (orvos, pszichológus, stb.).  

A szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésére nagy hangsúlyt kell fektetni. 

Drogprevenciós céllal eddig is szerveztünk előadásokat diákjaink számára, ezeket a jövőben 

is folytatni kívánjuk. Ugyanilyen fontosságot tulajdonítunk a dohányzás megelőzési,  vagy az 

internethasználat veszélyeire felhívó programok szervezésének. 

Az osztályőnökök, csoportvezetők feladatai 

 Feladataikat munkaköri leírásuk határozza meg. 

 Minden tanév elején felmérést készítenek az intézmény veszélyeztetett és hátrányos 

helyzetű gyermekeiről, javaslatokat dolgoznak ki szociális támogatásukra, végrehajtását 

folyamatosan figyelemmel kísérik.  

 Tájékoztatják a szülői szervezetet az iskola gyermekvédelmi tevékenységéről.  

 Az iskolaorvossal és a védőnővel együttműködve gondoskodnak az egészségileg 

károsodott gyermekek segítéséről.  

 Javaslatot tesznek a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók intézményi 

eszközökkel való támogatására (napközis, tanulószobai, kollégiumi felvétel, ingyenes 

étkeztetés).  

 Védő- óvóintézkedéseket javasolnak, ill. ezek megvalósításában közreműködnek.  

 Elkészítik a hatósági intézkedésekhez szükséges környezettanulmányt és pedagógiai 

jellemzést.  

 Rendszeresen figyelemmel kísérik a tanulók iskolai hiányzásait, gondoskodnak a 

felszólítások és feljelentések törvényven rögzített módon és időben történő elküldéséről. 

 Állandó kapcsolatot tartanak a Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálatokkal.  

 A felelősnek kiemelt szerepe van a szenvedélybetegségek megelőzésében, amely során 

részt kell, hogy vegyen az iskola kábítószer-ellenes programjának kidolgozásában, 

illetve figyelemmel kell kísérnie annak végrehajtását. 
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3.9. A pedagógusok helyi intézményi feladatai a nevelés –oktatás 

folyamatában 

Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, 

képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat 

a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint, a munkaköri leírásban foglaltak keretein 

belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott munkarend alapján. 

A pedagógus: 

 feladatukat munkaköri leírásuk határozza meg; 

 feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások 

felfedeztetése, a gyermekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése, a tudás 

átadás; 

 tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a 

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a módszertani 

innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására; 

 tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően 

differenciáltan szervezi; 

 a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni 

segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat; 

 gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai 

differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi 

versenyekre való felkészítés formájában is megtehet; 

 a gyermekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel 

szolgálja, gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök helyes 

tárolásáról, épségének megőrzéséről; 

 rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját annak figyelembe 

vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású 

legyen; 
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 az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására 

gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen; 

 a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja vagy a tanulókkal együtt értékeli;  

 az írásbeli számonkérések anyagait a 10 munkanapon belül köteles kijavítani; 

 munkája során nagy gondot fordít a szlovák szóbeli és írásbeli kommunikatív 

képességek fejlesztésére, a szlovák nemzetiséghez való kötődés, az identitástudat 

kialakítására, ápolására;  

 a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi, s 

ennek keretében feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók 

állandó, tudatos megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, 

szükség szerinti szülőkkel való beszélgetések és különböző vizsgálatok segítségével 

érhet el; 

 fokozatosan szoktatja tanulóit az intézményi élet szabályainak betartására, megismerteti 

és betartatja velük az intézmény házirendjét; 

 a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi 

viselkedés szabályait; 

 biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 

fejlődjenek; 

 tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek 

megfelelően; 

 különös figyelmet fordít a mindennapos testmozgás megvalósítására a tanórai és a 

szabadidős foglalkozások megtartása során; 

 a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók 

együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására; 

 megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői 

véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek 

tanításakor és osztályzásakor; 

 a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban haladó gyerekek számára felzárkóztató 

foglalkozásokat szervezhet lehetőséget biztosítva a javításra; 
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 foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető eszközöket; 

 állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó 

új tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések 

körében való tájékozódik 

 az ünnepélyek, versenyek, iskolai rendezvények, szabadidős programok szervezésében 

és megvalósításában aktív szerepet vállal. 

Az osztályfőnöki, munka nevelési tartalmai 

Az osztályfőnök/csoportvezetők céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató 

munkát, összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai 

törekvéseket.  

A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az osztály életét, biztosítja annak 

bekapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen megismerése 

és az osztályközösség arculatának formálása kiváló lehetőségeket kínálnak az iskolai és 

iskolán kívüli programok: szakkörök, sportfoglalkozások, rendezvények, diákgyűlések, 

utazások, kirándulások, színház-, és múzeumlátogatások stb. 

Alaposan és sokoldalúan megismeri osztálya tanulóit (személyiségjegyek, családi–szociális 

körülmények, szülői elvárások, tanulói ambíciók). Feltérképezi az osztályközösség 

szociometriai jellemzőit; az osztályon belüli értékrendet.  

Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart tanítványai 

szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatásokat, megismeri a család 

viszonyulását az iskolához, a gyermekhez. Az osztályfőnök nevelő munkájának szerves része 

a közvetlen nevelőmunka. Az osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló 

módszerrel kerül sor a tanulók nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök 

feldolgozására. Törekedünk arra, hogy az osztályfőnöki órákat jellemezze a mai fiatalokhoz 

közel álló tartalom és forma! Az osztályfőnöki óra a helyes vitakultúra kialakításának 

nélkülözhetetlen gyakorlóterepe. 

Az osztályfőnöki órákon törekedni kell olyan légkör kialakítására, amely feloldja a 

tanulókban lévő gátlásokat, segíti őket abban, hogy őszintén megnyilatkozzanak Az órák 
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helyszíne a különböző nevelési célok szerint változhat: könyvtár, múzeum, közösségi ház, 

vagy éppen intézményen kívüli helyszínek, illetve a természet. 

Az osztályfőnök közvetlen pedagógiai tevékenységének jellemzői 

 Az 5-12. évfolyamon osztályfőnöki órák nevelési témái lehetnek: kötöttek, szabadon 

választhatók és aktuális eseményekhez kapcsolódóak. 

 Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a 

világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti a 

tanulókat a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a 

differenciált emberkép és identitástudat alakulásához. 

 A tanulókat ismeretekhez juttatja a természeti- és társadalmi környezetről, az emberről, 

és megismerteti őket a magatartási szabályokkal és etikai normákkal. 

 Fontos, hogy az osztályfőnöki program koncentrikusan bővülő ismeretrendszere már 5. 

osztálytól járuljon hozzá a fiatalok önismeretének, önfejlesztő stratégiájának és 

erkölcsiségének alakításához (egészséges életmód, konstruktív életvezetés, magatartás 

kultúra, erkölcsismeret, vallásismeret).  

 Az életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával segítse elő a 

tanuló szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való 

beilleszkedését. 

 Segítse a tanulót kapcsolat- és viszonyrendszereinek felismerésében, nevelje értékes és 

hasznos kapcsolatok kialakítására és ápolására. 

 Fejlessze a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus képességét 

az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt. 

3.10. A felvétel, az iskolaváltás és az átvétel szabályozása 

A nemzetiségi óvodai nevelésben, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételt a 

szülők nyilatkozat kitöltésével igényelhetik. A nyilatkozat nemzetiségi óvodai nevelés esetén 

az óvodai jogviszony megszűnéséig vagy a kérelem visszavonásáig, nemzetiségi iskolai 

nevelés-oktatás esetén a tanulói jogviszony megszűnéséig vagy a kérelem visszavonásáig 

érvényes. 
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Az intézmény számára a fenntartó nem határoz meg kötelező beiskolázási körzetet. A 

felvételnél előnyben részesítjük a nemzetiséghez tartozó tanulókat. A nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 28. §-a szerint: „A nemzetiségi nevelési, oktatási 

intézményt az érintett nemzetiséghez nem tartozók csak akkor vehetik igénybe, ha az 

intézmény - az adott nemzetiség igényeinek kielégítése után - betöltetlen férőhellyel 

rendelkezik” 

Felvétel az 1. évfolyamba  

A felvétel feltétele a tanköteles kor elérése, azaz az adott naptári évben hatodik életévét 

augusztus 31-ig kell betöltenie a gyermeknek. Az első évfolyamra történő beíratáskor a 

gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a 

lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 

tanúsító igazolást kell bemutatni. A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt. 

Felvétel a nyelvi előkészítő és a 9. évfolyamba: 

A tanulók felvételről az intézmény igazgatója az általános iskolai tanulmányi eredmények 

(elsősorban a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi) alapján és a központi felvételi 

eredmény  alapján dönt. Írásbeli és szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk. A szlovák nyelv nem 

kellő ismerete nem számít kizáró feltételnek. A felvételi rangsor összeállításánál elsősorban a 

következő tantárgyak eredményeit vesszük figyelembe: 

 szlovák nyelv és irodalom (vagy szlovák nyelv) 

 magyar nyelv és irodalom 

 történelem  

 matematika  

 idegen nyelv 

Iskolaváltás 

Iskolaváltás esetén a tanulók felvételéről a szülő írásban benyújtott kérésének, a tanuló 

korábbi tanulmányi eredményének, illetve a magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, 

valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az intézmény 

igazgatója dönt. Ha a tanuló félévi vagy tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve 

magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató a tanuló 
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felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam 

osztályfőnökeinek véleményét. A tanulónak, azokból a tantárgyakból, amelyeket előző 

iskolájában nem tanult, különbözeti vizsgát kell tennie a tanulmányok alatti vizsga helyi 

szabályai szerint. A vizsga sikeres letételéhez az iskola türelmi időt biztosít, és egyéni 

segítséget nyújt.  

3.11. A tanulmányok alatti vizsgák 

A tanulmányok alatti vizsga helyi szabályai azokat a normákat tartalmazzák, amelyek a 

vizsgán való részvétel és a vizsgázás valamint a vizsgáztatás – jogszabályi keretek között – 

meghatározható intézményi specifikumait érintik. A tanulmányok alatti vizsga a tanulmányi 

kötelezettség teljesítésének atipikus formája.  

A tanulmányok alatti vizsgák (a továbbiakban: vizsga) a következők: 

a) javítóvizsga 

b) osztályozó vizsga 

c) különbözeti vizsga 

d) pótló vizsga 

Az a tanuló, aki az év végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, 

augusztusban javítóvizsgát tehet. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan 

mulasztása együttesen 250 tanítási órát vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át 

meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 

értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, 

hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor 

tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a harminc tanórai 

foglalkozást és egyéb foglalkozást és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. Ha a 

tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel 

folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a 

meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor 

osztályozóvizsgát kell tennie. 
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Az a tanuló, aki tanulmányait külföldön végezte, és bizonyítványa nem felel meg a hatályos 

törvényi előírásoknak (2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) az igazgató döntése 

alapján osztályozó vagy különbözeti vizsgát köteles tenni. 

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend 

 A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet tenni. 

(Adott tanév novemberének második fele, illetve áprilisának második fele) 

 A vizsga időpontjait az igazgatóhelyettesek javaslatára az igazgató jelöli ki. 

 A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, pec) és helyszínéről a vizsgázó, illetőleg a 

kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a vizsga kezdete előtt 10 nappal a 

Mozanaplón keresztül értesítést kap. 

 Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. Három 

évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben, igazgatói engedéllyel lehet 

vizsgázni. 

 Az osztályozó vizsgára írásban kell jelentkezni. A jelentkezési lapot a tanuló, valamint 

kiskorú tanuló esetében a gondviselő is aláírja. Az osztályozó vizsga kérelemre történő 

letételét az igazgató engedélyezi. Az osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a 

tanórák látogatásának kötelezettsége alól. 

 A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg. 

A tantervi követelmények az iskola honlapján folyamatosan megtekinthetők 

(Pedagógiai program- helyi tanterv) 

 A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított 

valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság 

szakvéleményében foglaltak alapján, az igazgató adhat engedélyt. 

Vizsgaforma, vizsgarészek 

A vizsga minden esetben a következő részekből áll: 

 szóbeli vizsga 

 írásbeli vizsga 
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A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási - szabályai 

 Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő 

esetek kivételével – tantárgyanként 60 perc. 

 Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni. 

 A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság 

előtt kell megtartani. A vizsgabizottság legalább 3 tagú. Az elnöki teendőket az igazgató 

vagy a megbízottja látja el.  A vizsgabizottság kérdező tanára csak az a tanár lehet, aki a 

vizsga tárgya szerinti tantárgyat taníthatja. Általában az a tanár, aki a tanulót előzőleg 

tanította. A vizsgán, az elnökön és a kérdező tanáron kívül legalább még egy 

vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie (osztályfőnök, szakos tanár). 

 A tanuló a szóbeli vizsgán tételt húz. A tétel kidolgozására legalább 20 percet kell 

biztosítani, kivéve a 1. pontban tett kivételt.  

 A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja 

megoldani, teljes tájékozatlanságot árul el, érdemjegye elégtelen. Az elnök egy 

alkalommal póttételt húzathat vele. Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a 

felelet időtartama.  

 Póttétel húzása esetén a vizsgázó osztályzatát a két felelet átlaga alapján kell 

megállapítani. 

 Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg 

nem megengedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, a 

vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, 

mint ami nem sikerült. Az önhibán kívüli, indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell 

adni, annak megismétlésére. 

 A vizsga a vizsgázó számára díjtalan. 

 A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg. 

 A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola 

irattárában a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.  

 A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.  

 A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni.  
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 A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák 

szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. Az írásbeli feladatlapot és jegyzetelés 

(vázlatkészítés) céljára kapott papírlapot az iskola bélyegzőjével el kell látni. A tanuló 

és a szülő kérésre, egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a 

vizsgadokumentumokba betekinthet, írásos megjegyzést fűzhet az értékeléshez, melyet 

jegyzőkönyvbe kell venni.  

 Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és 

aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon alá kell írni. 

 A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott 

záradékokkal be kell vezetni. 

 Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb 

teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie. 
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Tanév végi vizsgák 

Tanév végi vizsgákat, az adott év anyagából a következő tantárgyakból szervezünk: 

Évfolyam Tantárgyak/ Vizsga formái 

9.Ny 
szlovák nyelv 

(írásbeli és szóbeli) 

magyar 

(szövegértés) 
 

9. 
szlovák nyelv 

(írásbeli és szóbeli) 

földrajz 

(írásbeli) 

informatika 

(gyakorlati) 

10. 
szlovák nyelv 

(írásbeli és szóbeli) 

matematika 

(írásbeli és szóbeli) 

magyar 

(írásbeli és szóbeli) 

11. 
szlovák nyelv 

(írásbeli és szóbeli) 

történelem 

(írásbeli és szóbeli) 

angol nyelv 

(írásbeli és szóbeli) 

Megjegyzés: 

Az év végi vizsgák közül az idegen nyelv alól felmentést kap az, aki az adott év májusi-

júniusi vizsgaidőszakban előrehozott érettségi vizsgát tesz belőle. 

Időpont: 

 írásbeli vizsgák – április 2. fele 

 szóbeli vizsgák – május 2. hete (évfolyamonként egy vizsganap, 3-4 fős bizottság) 

Az osztályvizsgák idejét a tanévi munkatervben kell rögzíteni. 

A vizsgáztató tanárok október végéig összeállítják a szóbeli vizsga tételsorát, amit a 

vizsgázók is megkapnak. 

Értékelés: 

Az adott tantárgyból a vizsgajegy egyharmad súllyal vesz részt a tanév végi osztályzat 

kialakításában. A tanév végén tartott, az egész tanév anyagát felölelő írásbeli, illetve legalább 

háromfős bizottság előtti szóbeli beszámolók nagymértékben elősegíthetik az érettségi-vizsga 

sikerét. 
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Az osztályzatok megállapítása: 

A tanulót az évközi érdemjegyek alapján félévkor és év végén osztályzattal kell minősíteni.  

Az év végi osztályzatok tanúsítják, hogy: 

 a tanuló az adott évfolyamra előírt tantervi követelményeket milyen mértékben 

teljesítette, 

 megszerzett ismeretei, tudása elegendő-e az elégséges minősítéshez, a 

továbbhaladáshoz. 

Az év végi osztályzatok megállapítása: 

Vizsgaköteles tantárgyak esetében 

 első félév végi osztályzata, 

 második félév eredményjegyeinek átlaga, 

 a vizsga érdemjegye. 

A három szám átlagának – az általános kerekítési szabályoknak – megfelelően állapítandó 

meg az év végi osztályzat. 

A vizsgák értékelése az alábbi egységes osztályozás szerint történik: 

• 0 – 35 % → elégtelen 

• 36 – 49 % → elégséges 

• 50 – 75 % → közepes 

• 76 – 89 % → jó 

• 90 – 100% → jeles 

 

Azon tanulók akik sikeres előrehozott érettségi vizsgát tesznek, a vizsgát követően nem 

mentesülnek a kötelező tanórák látogatása alól.   Részvételük a szaktárgyi tanítási órákon az 

adott, illetve a  következő tanévben is kötelező. 
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3.12. Az érettségi vizsga 

3.12.1. Vizsgatárgyak 

Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó rendelkezik-e az általános 

műveltség alapjaival és olyan képességekkel, amelyek alkalmassá teszik az 

önművelésre; szert tett-e megfelelő tárgyi tudásra, gondolkodási és tájékozódási képességre, 

képes-e ismereteinek rendszerezésére és gyakorlati alkalmazására; felkészült-e a felsőoktatási 

intézményekben folyó tanulmányok megkezdésére. 

Érettségi vizsgát állami vizsgabizottság előtt lehet letenni. A vizsgabizottság működtetéséről 

az érettségi vizsgát szervező középiskola, illetve a kormányhivatal gondoskodik. Az emelt 

szintű érettségi vizsgákat az Oktatás Hivatal készíti elő, és a Hivatal szakmai irányításával a 

kormányhivatal szervezi meg. 

Gimnáziumunk középszinten szervez érettségi vizsgát. Érettségi vizsgára az a tanuló 

jelentkezhet, aki a helyi tantervek követelményeit teljesítette, tudását osztályzattal értékelték. 

Az érettségi vizsgára a tanuló írásban, az e célra szolgáló jelentkezési lappal jelentkezik. A 

jelentkezési lapot kiskorú esetén a szülőnek/gondviselőnek is alá kell írnia. A jelentkezési 

lapot a vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójához kell benyújtani. Az érettségi 

vizsgára való jelentkezés határidejét a kormányhivatal határozza meg. A tanuló a vizsga 

szintjét szabadon választhatja meg, függetlenül attól, hogy iskolában milyen szintű felkészítő 

órákat látogatott. 

„A középiskolának a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon a kötelező vizsgatárgyból 

biztosítania kell, hogy a tanuló – választása szerint – mind a középszintű, mind az emelt 

szintű érettségi vizsgára fel tudjon készülni. A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül a 

középiskola a helyi tantervében határozza meg, hogy mely további – legalább két – 

vizsgatárgyból teszi lehetővé az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülést. Az emelt 

szintre történő felkészítés mellett a kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül legalább három 

vizsgatárgyból lehetővé kell tenni a középszintű vizsgára történő felkészülést.”(100/1997. 

(VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról)  

A vizsgaszabályzat alapján iskolánkban a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon a kötelező 

és a kötelezően választható órák keretén belül biztosítjuk a felkészítést emelt és közép szinten 



Pedagógiai program 
Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

1139 Budapest, Lomb utca 1-7. 

66 

is. Az iskola – megfelelő számú jelentkező esetén - kötelezően vállalja az emelt szintű 

érettségi vizsgára való felkészítést a kötelező érettségi tárgyakból (szlovák nyelv és irodalom, 

magyar nyelv és irodalom, történelem és matematika), valamint angol nyelv és digitális 

kultúra. tantárgyakból. Középszintű felkészítést kötelezően vállaljuk: angol nyelv, szlovák 

népismeret, biológia, földrajz tantárgyakból. 

Ha a vizsgázó nem magyar állampolgár és anyanyelve nem magyar, továbbá az, aki a 

középiskolai tanulmányai befejezését megelőző négy tanév közül legalább hármat nem a 

magyar köznevelési rendszerben végzett, a magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy helyett 

magyarból, mint idegen nyelvből tehet kötelező érettségi vizsgát. 

Intézményünkben a vizsgázó a szlovák nyelv és irodalom vizsgatárgyon kívül legalább két 

vizsgatárgyból köteles szlovák nyelven érettségi vizsgát tenni.  A szlovák nyelv és irodalom 

vizsgatárgy szintje valamint az elért eredmény alapján a vizsgázó érettségi bizonyítványa 

felsőfokú (C2), középfokú (B2) vagy alapfokú (A2) komplex típusú államilag elismert 

nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül. 

3.12.2. A középszintű érettségi vizsga témakörei 

A középszintű érettségi vizsga témaköreiről a 100/1997. (VI. 13.) "Az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról" című Korm. rendelet ad átfogó tájékoztatást. 

3.13. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató 

munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 

Az intézmény a jogszabályok által meghatározott berendezéssel, felszerelésekkel, 

taneszközállománnyal rendelkezik.  A pedagógiai program végrehajtását segíti: 

 könyvtár (szépirodalmi és szakkönyvek, videofilmek, zenei hanganyag és filmek CD-n 

és DVD-n, diapozitívok), 

 természettudományi szaktantermek és eszközeik (fizika, kémia, biológia, földrajz), 

 két számítástechnikai szaktanterem,  

 multimédia terem, 

 táncterem, a tánccsoport felszerelése, 
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 rajzszakterem, 

 énekterem, ritmuskészséget fejlesztő hangszerek, eszközök, elektronikus zongora, 

 sportolási lehetőségekhez: tornaterem, táncterem, konditerem, sportudvar, 

sporteszközök, udvari játszótér, 

 napközi foglalkozások osztálytermei 

 csoportbontást szolgáló termek, 

 óvodai foglalkozások termei, tornaszoba, 

 iskolarádió-stúdió, 

 iskolaújság (Študentské pero), szerkesztőség, 

 történelmi, földrajzi térképek, domborzati térképek, földgömbök, 

 interaktív táblák, tabletek, robotok, projektork, írásvetítők, fóliasorozatok, 

transzparensek. 

3.14. Könyvtárpedagógiai Program 

Az intézményben folyó oktató-nevelőmunka cél- és feladatrendszerét az intézmény 

nemzetiségi arculata, jellege és a Nemzeti Alaptanterv alapelvei határozzák meg.  

Legfőbb célunk és feladatunk biztosítani a folyamatos, összehangolt oktató-nevelőmunkát, 

egységes pedagógiai ráhatást, egységes követelményrendszer kialakítását kisgyermekkortól a 

- felnőtté érésig (óvoda, általános iskola, gimnázium, és kollégium). A tanulók korszerű 

ismereteinek megalapozása, bővítése, megszilárdítása, gondozása, fejlesztő nevelése, az 

anyanyelv tisztelete, megbecsülése, a nemzetiségi hagyományok ápolása, s ennek 

tevékenységi formái központi helyet foglalnak el pedagógiai munkánkban. 

A könyvtár egyik legfontosabb feladata, hogy megismertesse a diákokat a könyvtárhasználati 

ismeretek alapjaival. Erre szolgálnak a könyvtárhasználati és az egyéb tantárgyi könyvtári 

órák. Felkészítjük tanulóinkat a megfelelő információszerzési, feldolgozási és átadási 

technikákra.  

A könyvtár szolgáltatásaival az óvoda,  iskola és kollégium programjaihoz csatlakozik és 

célja a pedagógiai munka segítése. 

Nyitvatartását a Házirend és az SZMSZ határozza meg. 
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3.15. Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj program 

A pályázat célja a magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátása 

keretében – felsőfokú oktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében – 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény által felsorolt valamely 

nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű tanulók támogatása, középiskolájuk ajánlása 

alapján. 

Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjra jelentkezők kiválasztásának elvei 

Ösztöndíjban részesülhet az a 10. évfolyamos tanuló, aki: 

a) magyar állampolgár 

b) nyilatkozata szerint valamely nemzetiséghez tartozik, 

c) tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév végén 4.00 átlageredményt 

eléri, 

d) más forrásból azonos időszakra nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül. 

A pályázat tartalmi és formai követelményei: 

a) tanuló önéletrajza, melynek része a tanuló részletes továbbtanulási terve (maximum 3 

gépelt oldal), 

b) tanulmányi és versenyeredményeinek (versenyek, projektben való részvétel, tudományos 

munka stb.) felsorolása és igazolása 

c) nemzetiségi kulturális tevékenységének (fellépés, egyesületi tagság, Szlovák Intézet 

programjain való részvétel stb.) bemutatása 

d) iskola közösségi életében való részvétel 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A pályázat kiírója által meghatározott időpont szerint. 

A pályázat benyújtásának formája: 

A kitöltött Pályázati adatlap nyomtatott és elektronikus formában való benyújtása az 

osztályfőnöknek. 

A pályázathoz szükséges beadandó dokumentumminták az intézmény honlapján érhetők el. 

A benyújtott pályázatok alapján az intézményvezetés az alábbi pontrendszer alapján dönt az 

ösztöndíjjelöltek személyéről. 
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Pontrendszer a pályázat elbírálásához 

1. Tanulmányi átlag (max. 40 pont): 

4,76-5,00 40 pont 

4,51-4,75 30 pont 

4,26-4,50 20 pont 

4,00-4,25 10 pont 

2. Tanulmányi versenyeken elért helyezés(ek) (max. 20 pont): 

 országos, vagy nemzetközi vetélkedőkön elért 1-5. helyezés: 20 pont  

 országos, vagy nemzetközi vetélkedőkön elért 6-15. helyezés: 15 pont  

 országos, vagy nemzetközi vetélkedőkön való részvétel: 10 pont  

 területi szintű vetélkedőkön elért 1-3. helyezés: 15 pont 

 területi szintű vetélkedőkön való részvétel: 10 pont  

 iskolai vetélkedőn elért 1-3. helyezés: 10 pont  

 iskolai vetélkedőn való részvétel: 5 pont 

 egyéb kategória, eredménytől függően (pl: tudományos munka): 20 pont 

Ugyanabban a versenyben a szintek kizárják egymást, a kedvezőbbel kell pontozni. 

3. Nemzetiségi kulturális tevékenység (max. 20 pont): 

 fellépéseken való rendszeres részvétel (ének)  

 fellépéseken való rendszeres részvétel (tánc) 

 nemzetiségi műsorokban való közreműködés 

4. Iskola közösségi életében való részvétel (max. 20 pont) 

5. Amennyiben a tanuló a pályázatra való jelentkezést megelőzően írásbeli figyelmeztetésben 

részesült, összpontszáma figyelmeztetésenként 5 ponttal csökken. 

Elérhető maximális pontszám: 100 pont 
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4. Helyi tanterv 

4.1. A tartalmi szabályozás rendszere 

“A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) a köznevelés feladatát alapvetően a nemzeti 

műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadásában, megőrzésében, az egyetemes 

kultúra közvetítésében, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésében 

jelöli meg. Feladata továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, 

ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a 

közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság 

megerősítése.” 

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott pedagógia elvek, nevelési célok, fejlesztési 

feladatok, kulcskompetenciák és műveltségi tartalmak a kerettantervek kiadásáról és 

jóváhagyásának rendjérőlól szóló EMMI rendelet (51/2012) (továbbiakban: kerettantervi 

rendelet) mellékleteként megjelent Kerettantervekben és a 2020. szeptember 1-jétől felmenő 

rendszerben az 1., 5., 9. évfolyamokon bevezetésre kerülő, az új Nathoz igazított kerettantervi 

tartalmakkal kerültek meghatározásra.  

Ezeket a Nat 2020 bevezetésével párhuzamosan, felmenő rendszerben kell alkalmazni. 

A kerettantervek tartalmazzák: 

 a Bevezetést, amely magába foglalja az iskolatípusok (illetve pedagógiai szakaszok) 

tantárgyi rendszerét és a heti minimális óraszámokat; 

 a kötelező tantárgyak kerettanterveit (egy- vagy kétéves ciklusokban); 

 egyes szabadon választható, illetve emelt óraszámú tantárgyak kerettanterveit. 

A kerettantervek alapján készülnek a tankönyvek. 

A Helyi tanterv a helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának megfelelően kialakított, a 

kerettantervekben meghatározottakat figyelembe vevő tanterv. A kerettanterv meghatározza a 

kötelező tantárgyakat és azok minimális óraszámát, a helyi tanterv kialakításánál a 

nevelőtestület dönt az évfolyamonkénti órakeret 20%-ának – szabadon tervezhető órakeret –

felhasználási módjáról. Az egyes tantárgyi kerettantervek a tantárgy rendelkezésére álló 
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órakeret 80 %-át fedik le. A fennmaradó időkeret felhasználásáról is a helyi tantervben lehet 

rendelkezni.  

A variálhatóságot a helyi sajátosságok és értékek megőrzése érdekében biztosítják a 

jogszabályok. A választások és a szabad órakeretről hozott döntések együttesen határozhatják 

meg az iskola illetve azok egyes évfolyamainak, osztályainak saját nevelési-oktatási arculatát. 

4.2. A nevelés-oktatás fő fejlesztési területei, nevelési célok, 

kulcskompetenciák 

A fejlesztési területek – nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös 

értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen 

kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának 

is. E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, 

az oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel – 

egyesítik a hagyományos értékeket és a 21. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 

A Nemzeti alaptantervben megjelenített nevelési célok, fejlesztési területek és 

kulcskompetenciák a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző 

szintjein, és valósulnak meg a nevelés folyamatában:  

 beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe, 

tartalmaiba; 

 tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az 

iskola helyi tanterve szerint; 

 1-4. évfolyamon tematizálják a tanítói munkát, a felsőbb évfolyamokon pedig 

elsősorban az osztályfőnöki órák témaköreit; 

 témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, 

egyéb iskolai foglalkozások, programok számára. 

A kerettantervek az egyes nevelés-oktatási szakaszokra külön-külön megfogalmazzák a 

fejlesztési területeket, nevelési célokat, a kulcskompetenciákat és ezek fő tartalmi jellemzőit.  

 

 



Pedagógiai program 
Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

1139 Budapest, Lomb utca 1-7. 

72 

Fejlesztési területek – nevelési célok 

 Az erkölcsi nevelés 

 Nemzeti és szlovák nemzetiségi öntudat, hazafias nevelés 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 A családi életre nevelés 

 A testi és lelki egészségre nevelés 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 Pályaorientáció 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Médiatudatosságra nevelés 

 A tanulás tanítása 

Intézményünkben a művészeti nevelés része a népitánc és népdalkultúra, a hagyományőrzés, 

melyet a testnevelés és tánc és ének-zene  tanítási órák, valamint tanórán kívüli szakkörök 

keretén belül is megismertetünk a tanulókkal. 

A gazdasági és pénzügyi nevelést a 3-6. és 7-10. évfolyamokon a matematika, a  technika és 

életvitel tantárgyak tartalmába való beépítéssel, valamint az EMMI minisztere által 

meghirdetett mindenkori Pénz7-hez kapcsolódó programokon való részvétellel valósítjuk 

meg. 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

Kulcskompetenciáknak tekinthetők mindenekelőtt a társadalmi és természeti környezetben 

való egyéni, hétköznapi tájékozódást, az ismeretek alkalmazását, más ismeretekkel való 

összekapcsolását segítő képességek. A kulcskompetenciák, mint például a szociális 

kompetenciák, a tanulási képességek, a személyes képességek, a közéleti vagy a gazdasági 

életben való részvételhez kapcsolódó képességek mindig komplex tudást jelenítenek meg, 

amelyet jól szervezett, témaspecifikus szakértelemre és jól működő alapkészségekre lehet 
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ráépíteni. A kulcskompetenciák alkotóelemei között rendkívül nagyok az egyéni különbségek, 

ezért fejlesztésük differenciált tanulásirányítást igényel. A tanulók ilyen jellegű 

teljesítményében az öröklött képességeken kívül a szociális környezet hatásai és a tanulási 

alkalmak mennyiségi és minőségi jellegzetességei jelentős mértékben közrejátszanak. 

Mindezen jellemzőket a tanulás tervezése során is fontos figyelembe venni.  

Kompetenciaterületek 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos és technikai kompetencia 

 Digitális kompetencia 

 Szociális, személyközi és állampolgári kompetencia 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 Fenntarthatósági kompetencia 

 Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák 
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4.3. Kerettanterv, helyi tanterv 

Intézményünk Helyi tanterve Az emberi erőforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről (kerettantervi rendelet) és 

a 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben az 1., 5., 9. évfolyamokon bevezetésre 

kerülő, az új Nathoz igazított kerettantervi tartalmakkal az alábbiakban felsorolt mellékletek 

alapján készült. 

Ezeket a Nat 2020 bevezetésével párhuzamosan, a kivezetésre kerülő tartalmakkal 

párhuzamosan, felmenő rendszerben kell alkalmazni. 

 1. melléklet - Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 

 2. melléklet - Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 

 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 

 Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve 

 10. melléklet A nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei 

 10.9 – a szlovák nemzetiségi –nevelés oktatás kerettantervei 

 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben az 1., 5., 9. évfolyamokon bevezetésre 

kerülő, az új Nathoz igazított kerettantervi tartalmak 

A helyi tanterv kialakításánál figyelembe vettük a nemzetiségi Irányelveket. 

 

 

 

 

http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/index_4_gimn.html
http://kerettanterv.ofi.hu/7_melleklet/7.1_NYEK/index_nyelvi_elokeszito.html
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4.4. Tantárgyi struktúra és óraszámok 

4.4.1. Általános iskola 

Az 1-8. évfolyam A 2022/23-as tanév végéig kimenő rendszerben 

1– 8. évfolyam 

 
1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. 

Szlovák nyelv és irodalom 7 5 6 6 5 5 5 5 

Magyar nyelv és irodalom 5 7 6 6 4 4 3 4 

Idegen nyelv 0 0 0 2 2 2 2 2 

Matematika 4 4 4 4 4 3 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
0 0 0 0 2 2 2 2 

Hon-és népismeret 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Biológia - egészségtan 0 0 0 0 0 0 2 1 

Fizika 0 0 0 0 0 0 2 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 0 0 0 0 

Természetismeret 0 0 0 0 2 2 0 0 

Kémia 0 0 0 0 0 0 1 2 

Földrajz 0 0 0 0 0 0 1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technika életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1 1 1 1 1 0 

Informatika 0 0 0 0 0 1 1 1 

Testnevelés és sport 3 3 3 3 3 3 3 3 

Testnevelés és tánc 2 2 2 2 2 2 2 2 

Osztályfőnöki 0 0 0 0 1 1 1 1 

Összes óra 27 27 27 29 30 30 33 33 
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Az 1-8. évfolyam 2020/21-es tanévtől felmenő rendszerben  

1– 8. évfolyam 

 
1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. 

Szlovák nyelv és 

irodalom 
5 5 5 5 5 5 5 5 

Magyar nyelv és 

irodalom 
5 5 5 5 4 4 3 3 

Idegen nyelv 0 0 0 2 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 4 4 4 3 3 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek 

0 0 0 0 2 2 2 2 

Szlovák népismeret 0 0 0 0 0 0 1 1 

Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Biológia - egészségtan 0 0 0 0 0 0 2 1 

Fizika 0 0 0 0 0 0 1 2 

Környezetismeret 0 0 1 1 0 0 0 0 

Természetismeret 0 0 0 0 2 2 0 0 

Kémia 0 0 0 0 0 0 1 2 

Földrajz 0 0 0 0 0 0 2 1 

Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0 

Dráma és színház 0 0 0 0 1 0 0 0 

Technika és tervezés 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0 0 

Digitális kultúra 0 0 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 3 3 3 3 3 3 3 3 

Testnevelés és tánc 2 2 2 2 2 2 2 2 

Közösségi nevelés 0 0 0 0 1 1 1 1 

Összes óra 23 23 25 26 31 30 33 32 

Az 5. osztályban a dráma és színház tantárgy szervezése tematikus hét keretében valósul meg. 
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4.4.2. Gimnázium 

A 12. évfolyam A 2020/21-as tanév végéig kimenő rendszerben 

 
12.évf 

Szlovák nyelv és irodalom 5 

Magyar nyelv és irodalom 4 

Idegen nyelv 3 

Matematika 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 3 

Hon- és népismeret 1 

Etika  

Biológia - egészségtan 2 

Fizika 0 

Kémia 0 

Földrajz 0 

Ének-zene 0 

Vizuális kultúra 0 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1 

Informatika 1 

Életvitel és gyakorlat 1 

Testnevelés és sport 3 

Testnevelés és tánc 2 

Osztályfőnöki 1 

Választható tantárgyak 4 

Összes óra 35 
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A 9-12 . évfolyam A 2022/23-as tanév végéig kimenő rendszerben 

 
9.évf. 10.évf. 11.évf. 12.évf 

Szlovák nyelv és irodalom 6 5 5 5 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2,5 2,5 2,5 3 

Hon- és népismeret 1 1 1 1 

Etika   1  

Biológia - egészségtan 
 

2 2 2 

Fizika 2 2 2 0 

Kémia 2 2 0 0 

Földrajz 1,5 1,5 1 0 

Ének-zene 1 1 0 0 

Vizuális kultúra 1 1 0 0 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 0 0 1 1 

Informatika 2 2 
  

Életvitel és gyakorlat    1 

Testnevelés és sport 3 3 3 3 

Testnevelés és tánc 2 2 2 2 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Választható tantárgyak 0 0 4 4 

Összes óra 36 37 36,5 34 
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A 9-12. évfolyam A 2022/23-as tanévtől felmenő rendszerben 

 
9.évf. 10.évf. 11.évf. 12.évf 

Szlovák nyelv és irodalom 5 5 5 5 

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 4 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 3 4 

Szlovák népismeret 1 1 1 1 

Biológia - egészségtan 2 1 1 0 

Fizika 2 2 1 0 

Kémia 1 2 0 0 

Földrajz 2 1 0 0 

Ének-zene 1 1 0 0 

Vizuális kultúra 1 1 0 0 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 0 0 1 1 

Digitális kultúra 2 2 1 1 

Testnevelés és sport 3 3 3 3 

Testnevelés és tánc 2 2 2 2 

Közösségi nevelés 1 1 1 1 

Természettudomány 0 0 0 0 

Kötött célú órakeret - emelt szintű oktatás 0 0 4 4 

Összes óra  34 34 34 34 
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Nemzetiségi nyelvi előkészítő évfolyam – a 2020/21-es tanévtől 

Nemzetiségi nyelvi előkészítő évfolyam 

Szlovák nyelv és irodalom 18 

Magyar nyelv és irodalom 1 

Idegen nyelv 2 

Matematika 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 1 

Szlovák népismeret 1 

Digitális kultúra 3 

Testnevelés és sport 3 

Testnevelés és tánc 2 

Közösségi nevelés 1 

Természettudomány 1 

Kötelező alapóraszám 34 

4.5. Választható tantárgyak, foglalkozások, pedagógus választás 

A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező, kötelezően választandó és 

szabadon választható tanítási óra. A tantárgyi struktúra és az óraszámok kialakításánál 

figyelembe vettük a következő, nemzetiségi intézményekre érvényes törvényi lehetőségeket: 

 A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást az órarendbe építve, a nemzetiségi iskolai 

nevelés oktatás többlet tanórai foglalkozásainak felhasználásával kell megszervezni. 

Nemzetiségi többletóra az általános iskolában +2, a gimnáziumban +3 óra. 

 A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás időkeretének biztosítására a nem kötelező tanórai 

foglalkozások időkerete is felhasználható. 

 Az idegen nyelv  tantárgy részben átcsoportosítható a nemzetiségi nyelv oktatására. 

 A készségtárgyakra előírt óraszámból heti 1 óra átcsoportosítható a nemzetiségi nyelv 

és irodalom vagy népismeret oktatására. 

 A szabadon tervezhető órakeret  (20% ) felhasználható a helyi arculat kialakítására. 
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Minden tagozaton kötelező tantárgyként jelenik meg : 

Tantárgy Évfolyam óra/hét 

Szlovák nyelv és irodalom 1 – 4. 5 – 6 

 5 – 8. 5 

 0 - 12 5 - 18 

Szlovák népismeret 1 1 – 6* 

 7 - 12 1 

Testnevelés és tánc 1 - 12 2 

*A szlovák népismeret az 1 - 6. évfolyamon a szlovák nyelv és irodalom, ének-zene, 

környezetismeret, testnevelés és tánc tantárgyakba integráltan jelenik meg. 

A testnevelés és sport tantárgy időkeretét minden osztályban két részre bontottuk, s az iskola 

nemzetiségi hagyományait, arculatát megjelenítő néptánc tantárgyat tanítunk. 

 általános iskola gimnázium 

testnevelés és sport 3 3 

testnevelés és tánc 2 2 

Kötelelezően választható tantárgyak  

A gimnázium 11 . – 12. évfolyamán  a szabadon tervezhető órakeret terhére minden tanuló 

kötelezően választhat 2 tantárgyat, amelyet heti 2-2 órában tanul. Ezek a tantárgyak a tanulók 

választása alapján a közép vagy az emelt szintű éttségi vizsgára való felkészülést segítik. 

Az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő órák választása nem jelent emelt szintű érettségi 

vizsga kötelezettséget. A választható tantárgyak, amelyeket ilyen módon magasabb 

óraszámban tanulhat a kötelező érettségi tantárgyak (szlovák nyelv és irodalom, magyar nyelv 

és irodalom, történelem, matematika), ezen kívül választható a szlovák népismeret, az angol 

nyelv, biológia, földrajz és a digitális kultúra.  
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A kötelezően és szabadon választott tanórák indítása a törvény szerinti csoportbontási 

létszámhatárt elérő számú jelentkezés esetén, valamint a fenntartó által finanszírozott 

óraszükséglet szerint valósul meg. 

A tantárgyválasztás egyéb szabályai, határidők: 

Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően 

közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, 

középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. 

A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat 

és az érintett nemzetiségi önkormányzat véleményét is. 

A tanuló május 20-ig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával 

kapcsolatos döntését.  Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. 

A szülő ezt a jogát attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét 

eléri - ha a gyermek nem cselekvőképtelen -, gyermekével közösen gyakorolja. A tanulónak, 

vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következő 

tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, továbbá ha 

jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára. A tanuló a tanév során egy alkalommal 

az igazgató engedélyével módosíthatja választását. 

Az iskolának minden év május 20-áig kell felmérnie, hogy a tanuló melyik egyház által 

szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy - az állami általános iskolában - kötelező erkölcstan 

órán kíván-e részt venni. A választott kötelező órára írásban kell jelentkezni. 

Ha a tanulót - kérelmére - felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, 

vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon 

részt venni. A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a 

mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében a helyi tanterv határozza meg. 

Iskolánk nem kívánja érdemjeggyel minősíteni a követelmények teljesítését. 
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4.6. Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezési elvei 

A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésénél figyelembe kell venni a 

rendelkezésre álló órakeretet, az osztály számára engedélyezett foglalkozási időkeretet és a 

tanuló terhelhetőség maximumát. Kapcsolataikat, évfolyamonkénti bontásban a következő 

táblázat mutatja. 

 Évfolyamok 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.Ny. 9. 10. 11. 12. 

tanórai rendelkezésre álló 

órakeret 
24 24 24 25 28 28 30 30 34 34 34 34 34 

nemzetiségi többletóra 

keret 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

a tanuló kötelező tanórai 

foglalkozásainak óraszáma 
23 23 25 26 28 28 30 30 33 34 34 33 33 

heti tanulói terhelhetőség 30 30 30 30 35 35 35 35 40 40 40 40 40 

Rendelkezésre álló órakeret: a tanuló számára kötelező és választható tanórai időkeret 

törvényileg meghatározott minimumküszöbe.  

Az osztály számára engedélyezett foglalkozási időkeret: a rendelkezésre álló órakeret és a 

további tanórákra, osztálybontásra és egyéb foglalkozásra (pl. korrepetálás, szakkör, napközi, 

sportkör stb.) tervezhető időkeret.  

A tanulói terhelhetőség maximumszáma a Nat. rendelet által évfolyamonként meghatározott 

küszöbszám, amely megmutatja, hogy a kötelező tanórai minimumtól hány órával lehet 

eltérni. (A napi/heti terhelés részletes korlátait a 110/2012 Korm. rendelet 8-9.§-ai 

tartalmazzák.) 

Az osztály számára engedélyezett heti időkeret és a tanuló heti tantárgyi kötelező óraszáma 

különbségeként kapott óraszámot (differenciakeret) a következő típusú foglalkozásokra 

fordítjuk: 

 tantárgyi órákra, osztálybontásra (de csak a tanulói terhelhetőség határáig) s az ezen 

felüli órákat: 

 napközis, tanulószobai foglakozásokra  
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 tanórán kívüli más foglalkozásokra (korrepetálás, szakkör, egyéni foglakozás stb.)  

A gimnáziumban lehetőség szerint alkalmazzuk a csoportbontást. Célunk ezzel, hogy az 

ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és a 

tanulók tudásának megalapozására. A csoportbontás az osztálylétszám függvénye.  

Csoportbontásban tanítjuk a 11. és 12. évfolyamon a kötelezően választható tantárgyakat, 

amelyek az emelt vagy közép szintű érettségire való felkészítés differenciált felkészítést 

szolgálják. A csoportbontásokhoz szükséges időkeretet a differenciakeretből valósítjuk meg. 

A kötelezően és szabadon választott tanórák indítása a törvény szerinti csoportbontási 

létszámhatárt elérő számú jelentkezés esetén, valamint a fenntartó által finanszírozott 

óraszükséglet szerint lehetséges. 

Iskolánkban jelenleg nincs lehetőség pedagógusválasztásra, nemzetiségi nyelven oktató 

szaktanárok létszáma miatt. Amennyiben lehetőség nyílik szabad pedagógusválasztásra, 

annak a rendje a következő: a tanuló az adott tanév tantárgyfelosztása előtt (04.15) írásban 

nyújtja be igényét, kérését az iskola vezetésének. A kérelemre az iskola igazgatója legkésőbb 

tanévkezdésig írásban köteles válaszolni. 

4.7. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

A taneszközök és tankönyvek kiválasztásánál a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

 A tankönyvek feleljenek meg a kerettantervi követelményeknek. 

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

 A taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fej-

lesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz 

állapotának megóvására. 

 Világos, logikus felépítésükkel és igényes, a korosztály számára érthető nyelvezetükkel 

segítsék a tananyag elsajátítását.  

 A tanulnivalót az eredményes elsajátításhoz szükséges részletességgel tárgyalják. 
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 Változatos, többféle munkaformát (egyéni, páros, csoportos) alkalmazó feladataik 

tegyék lehetővé a képességfejlesztést és a differenciált oktatást. 

 A tantárgyi integráció megvalósításával fektessen hangsúlyt más kompetenciaterületek 

(pl.nemzetiségi nyelv és irodalom, idegen nyelvi, digitális, természettudományi, tanulás 

tanulása) fejlesztésére is. 

 A tantárgyi kereteken belül a korosztály tapasztalatait, jellegzetes problémáit a 

középpontba helyezve, a tanulókat önálló véleményalkotásra ösztönözve adjanak teret 

az önismeret és az érzelmi intelligencia fejlesztésének, az erkölcsi nevelésnek.  

 A tanórákon a diákok az érdeklődési körükhöz közelálló témákon keresztül, gyakorlati 

oldalról sajátíthassák el az ismereteket.  

 Kezeljék kiemelten a vizuális elemeket. Képeik, ábráik segítsék a nyelvi információk 

megértését, gazdagítsák azok tartalmát. 

 A taneszközök legyenek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, 

sorozatok tagjai, amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak 

rendelkezésre (pl. munkafüzet, tudásszintmérő feladatlapok). 

 A taneszközöket egészítse ki olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az 

órai munkát feladatokkal, valamint olyan digitális hozzáférés, amely segíti a diákok 

otthoni tanulását az interneten elérhető tartalmakkal. 

 A tanulást segítő segédlet/eszköz ára ne legyen magas. 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket részesítjük, amelyek több 

tanéven keresztül használtatók.  

A tankönyvek és segédletek beszerzése a tankönyvellátó / tankönyvcentrum vállalat 

közreműködésével az intézmény feladata. 

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre, felszerelésre is szükség 

van: testnevelés, néptánc, technika és életvitel, vizuális kultúra, matematika stb. Az egyes 

évfolyamokon szükséges taneszközöket, felszerelést a szaktanárok határozzák meg. 

A taneszközök és a szükséges felszerelés beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.  

Intézményünk arra törekszik, hogy egyre több taneszközt, könyvet szerezzen be a könyvtár 

számára. A tankönyvi ellátás minden évfolyamon ingyenessé vált, a tartós tankönyvek 
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könyvtári állományba kerülnek, ahonnan a tanulók minden év elején kikölcsönzik, év végén 

pedig kötelesek leadni. Amennyiben a tankönyv megrongálódik, elveszik a tanuló köteles 

annak árát megtéríteni. 

4.8. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítása 

A mindennapos testnevelés célja: 

 testmozgás megszerettetése, 

 egészséges életmód alapvető ismeretinek elsajátítása, 

 a tanulók fizikai állapotának javítása, 

 természetes mozgásigény kielégítése, 

A mindennapos testnevelés feladatai: 

 hozza azonos szintre a tanulók mozgáskészségét, 

 mozgásos feladatokkal alakítsa a legfontosabb jártasságokat és készségeket, 

 fejlessze a gyerekek ügyességét, testi erejüket illetve állóképességüket, 

 keltse fel a tanulók mozgás, versengési és játékigényét, 

 testtartási hibák megelőzése. 

Megvalósítás módja: 

 kötelező tantárgyként az órarendben heti 3 testnevelés és heti 2 néptánc óra,  

 minden tanítási napon van testnevelés/néptánc, 

 1-4. évfolyamon tanulóinknak a tanév egyik félévében biztosítjuk az úszás lehetőségét, 

 szabadidős foglalkozással – testnevelés és néptánc szakkör, 

 napközi ideje alatt - udvari játékok (frizbi, tollaslabda, labdarúgás, streetball, 

ugrókötelezés, rollerezés, zsinórlabdás), 

 asztalitenisz, labdarúgás, floorball, kosárlabda, röplabda, sakk (rossz idő esetén), 
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4.9. A tanulók fizikai állapotának mérése, módszerei 

Az általános iskolában, középiskolában évente két alkalommal, ősszel és tavasszal 

gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának méréséről. Kondicionális képességek területén 

mutatkozó hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál 

mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítésében, 

lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai 

teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására. 

A törvény által megszabott kötelezettség végrehajtására a tanulók fizikai képességének 

mérésére egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható teszteket használunk, melyek 

mutatják a gyerekek fizikai felkészültségének mértékét. El kell érni, hogy az általános fizikai 

teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon követése, motivációs tényezőként hasson 

a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben helyet kapjon a rendszeres fizikai 

aktivitás is. 

Az intézmény az általános felmérést az országos NETFIT program mérései szerint végzi, 

melynek eredménye felkerül az intézmény honlapjára. 

4.10. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Az esélyegyenlőség megteremtése a hazai közoktatás egyik fontos feldata. Vizsgálatok 

alapján kimutatható, hogy a tanulók teljesítménye rendkívül szoros kapcsolatban áll a 

szociális hátterükkel. Minél alacsonyabb státusszal jellemezhető egy család, minél 

alacsonyabb a szülők iskolai végzettsége, annál nagyobb valószínűséggel várhatjuk, hogy az e 

családban felnövő gyermek az átlagosnál gyengébb eredményt produkál az iskolában.  

A gyermek- és ifjúságvédelem az iskolában azt jelenti, hogy a tanulókat - a környezete, 

családja vagy bármely más miatt - veszélyeztető körülmények felismerése, megelőzése, 

illetve megszüntetése érdekében az iskolának meg kell tennie azokat a lépéseket, amelyek egy 

iskolától elvárhatóak. A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók hátrányainak kompenzálását és 

az esélyegyenlőség előmozdítását az intézmény minden tevékenysége során igyekszik 

figyelembe venni.  
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Az osztályterem az első szintje az esélyegyenlőséget célzó beavatkozásnak. Fontos a gondos, 

folyamatos megfigyelés (monitoring).  Az esélyegyenlőség csak abban az esetben valósulhat 

meg, ha a kedvezőtlen helyzetben élő, jó adottságokkal rendelkező gyermekek, tanulók minél 

hamarabb hozzájuthatnak adottságaik, képességeik kifejlesztésének a lehetőségeihez. 

Az iskola kezdő évfolyamán a bemeneti mérések és a DIFER test (Diagnosztikus 

Fejlődsévizsgáló Rendszer) elvégzésével már a tanév elején kiszűrjük azon gyermekeket, akik 

a mindennapi tanulás terén elmaradnak társaiktól, akiknél az alapkészségek fejlesztését 

a későbbiekben hangsúlyosabban kell támogatni. A felsőbb évfolyamokon is figyelünk 

a gyengébben teljesítő tanulókra, s a lemaradást egyéni foglalkozáson, felzárkóztatáson, 

a differenciált oktatás-pedagógiai módszerek alkalmazásával igyekszünk csökkenteni. Fontos 

odafigyelni a tanulók olvasási-, szövegértési és íráskészségére, mivel ezek többi tantárgy 

teljesítményére is kihatnak. Probléma esetén hasznos az felzárkóztatás célzó intenzív 

beavatkozás, szükség esetén logopédus vagy fejlesztőpedagógus bevonásával. Fontos, hogy a 

lemaradók rendszeres segítséget kapjanak, így csökkenthető az évismétlések száma.  

Az iskola és az otthon hatékony, rendszeres kapcsolata nagy jelentőségű az oktatási eredmény 

szempontjából. A hátrányos helyzetű tanulók általában sajnos gyenge támogatást kapnak 

otthonról, ezért az iskola igyekszik erősíteni a hátrányos helyzetű tanulók szüleivel való 

kommunikációt, és igyekszik tanácsikat adni a tanulást segítő otthoni környezet 

kialakításához. 

Azon tanulók részére, akik bármely okból kifolyólag egyéni tanulási nehézséggel, a tananyag 

értelmezési problémájával küzdenek, mindenképpen javasoljuk a felzárkóztató és délutáni 

foglalkozások rendszeres látogatását (általános iskola), mivel a tanulók ott pedagógustól 

kapnak segítséget a házi feladatok elkészítéséhez, a tananyag megértéséhez és elsajátításához. 

A felzárkóztatáshoz - szükség esetén - fejlesztőpedagógus segítségét vesszük igénybe. 

Az intézmény kollégiuma is az esélyegyenlőség megteremtését szolgálja. Fontos célunk a 

vidéki, sokszor hátrányos helyzetből érkező diákok felkarolása és a hátrányok kompenzálása.  

 Az esélyegyenlőség megteremtését szolgálja a szociális támogató rendszerünk (térítésmentes 

vagy kedvezményes étkezés biztosítása, vagy tankönyv kölcsönzése az iskolai könyvtárból, az 

iskola eszközeinek ingyenes használata) és ugyanezt a célt szolgálja az a széles szakköri 

kínálat, amellyel a tanulók sikeresebb teljesítményét kívánjuk elősegíteni. 
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A vidéki, szlovák nemzetiségi nyelvoktató iskolákból érkező tanulóknak esélyegyenlőséget 

próbálunk biztosítani a tanórai csoportbontások, egyéni korrepetállások megszervezésével, de 

azzal is, hogy biztosítjuk számukra a nyelvi előkészítő osztály indításának lehetőségét. 

4.11. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha az adott évfolyamon a tanév végére minden 

tantárgyból teljesítette az intézmény helyi tantervében a továbbhaladás feltételeként 

meghatározott követelményeket. 

A követelmények teljesítését a pedagógusok a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 

érdemjegyei alapján bírálják el. Minden tantárgyból az „elégséges” év végi osztályzatot kell 

megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 

Ha a tanuló a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot szerez, a 

következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát tehet. Ha a tanulónak 

háromnál több tantárgyból van elégtelen osztályzata a tanév végén, az évfolyamot ismételni 

köteles. 

A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a 

tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha: 

 tankötelezettségét egyéni munkarend keretében teljesíti, 

 az intézmény igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 az intézmény igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

 hiányzásainak száma - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának 

kivételével - egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

eléri a kétszázötven tanítási órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc 

százalékát, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 

értékelhető és a tanuló kérelmére a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát 

tegyen, 
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A tanuló részére az általános iskola első osztályában, a tanév végén engedélyezhető az első 

évfolyam megismétlése abban az esetben is, ha a tanuló egyébként felsőbb évfolyamba 

léphetne, de a szülő kéri az adott év megismétlését. 

4.12. Az ismeretek értékelésének, számonkérésének rendje  

Az ellenőrzés és az értékelés alapelvei:  

 folyamatosság, rendszeresség,  

 korrektség,  

 igényesség,  

 objektivitás és empátia egészséges aránya,  

 a tanulói önkontroll fejlesztésének igénye.  

A számonkérésnek, a tanulói teljesítmény értékelésének, minősítésének követelményei  

 Számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez a 

tanuló tanára vezetésével, irányításával hozzájutott.  

 A számonkérésnek mindig a tanuló tudására (és nem tudásának hiányosságaira) kell 

irányulnia. A hiányosságok feltárásának célja a további ismeretszerzés, illetve a 

hiányosságok pótlásának segítése.  

 Lehetőséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok pótlására, 

hibák javítására.  

 A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás–képesség–teljesítmény 

egységében kell értékelni.  

 Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy szöveges 

minősítés mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, csoportban 

kialakult tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét).  

 A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a megerősítés 

útján történő fejlesztése az irányadó elv.  
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4.12.1.  Értékelés 

Szöveges értékelés 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 

minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített vagy 

felzárkóztatásra szorul. 

Az általános iskola 1. évfolyamán félévkor és év végén, a 2. évfolyamon félévkor szöveges 

minősítéssel fejezzük ki, hogy a tanuló kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelően 

teljesített  felzárkóztatásra szorul vagy nem felelt meg. A minősítés a tanuló teljesítményére, 

szorgalmára, magatartására vonatkozik. Dicséretet is adhatunk egy adott tantárgyból a 

kiemelkedő teljesítményért. Az év folyamán szóbeli dícséretekkel, jutalomkönyvekkel, 

pontokkal, csillagokkal, kedves mesefigurás állatpecsétekkel értékeljük a tanulók 

teljesítményét  

A felzárkóztatásra szorul minősítés estén a szülő bevonásával lépéseket teszünk a gyenge 

teljesítmény okainak feltárására és a felzárkóztatás módjának kidolgozására.  

Érdemjegyek 

Az érdemjegyek rögzítése az elektronikus naplóban történik 

A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen 

érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. Az érdemjegyek 

és osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). A 

félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. 

Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesítjük a Tájékoztató 

füzet segítségével. Negyedévente a gyenge előmenetelű tanuló szülőjének külön írásbeli 

értesítést küldünk. Az iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor 

értesítő, év végén bizonyítvány útján értesíti.  

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a 

pedagógus által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba 

lépéséről. 
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Az értékelés egyéb jellemzői, típusai 

 Diagnosztikus értékelés (feltáró) célja: helyzetfeltárás, a tanulók tudásának, 

képességének részletes feltárása, az egyénre, csoportra szabott nevelési-oktatási 

stratégia kialakítása.  

 Formatív értékelés (orientáló) célja: a folyamat közbeni irányítás, az azonnali 

visszacsatolás, megerősítés, segítés, korrekció – szöveges formában, mindig a gyermek 

konkrét tennivalóját jelöljük ki.  

 Szummatív értékelés (lezáró) célja: összegzés, adott téma, tantárgy, időszak vagy tanév 

eredményességének megállapítása, a tanulók kategorizálása, rangsorolása.  

Folyamatos értékelés visszajelzés a diáknak a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében, 

valamint jelzés a szülőknek a diák adott tantárgybeli előmeneteléről. A folyamatos értékelés 

lehet: 

 órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére),  

 szóbeli felelet értékelése,  

 gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és szóban 

(készségtárgyakbeli teljesítmény értékelésére),  

 írásos értékelés (írásbeli munka minősítésére: osztályzat + hozzáfűzött megjegyzések, 

tanácsok),  

 szülőknek üzenőfüzet vagy ellenőrző útján küldött jelzés a feltűnően gyenge, vagy a 

kiemelkedően jó teljesítményről  

Félévi és tanév végi - bizonyítványban rögzített értékelés, amely 

 félévkor: visszajelzése annak, hogy a tanuló hol tart a tantárgy ismeretanyagának, az 

abban való jártasságnak az elsajátításában. A félévi osztályzatnak kell kifejeznie azt, 

hogy a tanulói munka, aktivitás tendenciája megfelelő-e, a képességei szerinti 

legmagasabb szintű tudás megszerzéséhez vezet-e, visszajelzést kell adnia arról, hogy 

megtalálta-e a tanuló a tantárgy eredményes elsajátításához szükséges tanulási 

módszereket.  

 év végén: az osztályzatban kifejezett értékelés azt mutatja meg, hogy a tanuló milyen 

szinten sajátította el a tantárgy adott tanévre előírt követelményeit.  
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A félévi és év végi értékelés összhangban kell, hogy legyen az évközi értékelések során adott 

szóbeli, írásbeli és jegyekben kifejezett visszajelzésekkel. Az év végi osztályzat a törvényben 

foglaltaknak megfelelően születhet osztályozó vizsga eredményeként is. Ekkor az értékelés az 

adott tanév tantárgyi követelményeinek elsajátítási szintjét jelzi.  

Egyéb megkötések 

 Az érdemjegyek száma függ az adott tantárgy heti óraszámától. 

 Az érdemjegyek száma minimum 3/félév. 

 A témazáró dolgozatok száma minimum  2/félév. 

 Az értékelés 1-5 érdemjegyekkel történik, a legjobbak szaktanári dicséretben 

részesülhetnek. 

 A dolgozatokat, ha a jellegük megengedi, pontozzuk és az elért % alapján 

a következőképpen váltjuk át érdemjegyekre: 

 >90% ~5 

 >70% ~4 

 >50% ~3 

 >30% ~2 

 <30% ~ 1 

 A minimumszintet felmérő témazáróknál az 50% is lehet elégtelen. 

 Mivel célunk, hogy minden témaegységet a tanuló legalább elégségesre elsajátítson, azt 

a tanulót, aki témazáró dolgozatára 1-est kapott, egy alkalommal pótdolgozat írására 

kötelezzük. 

 Házirendünk alapján a tanuló témazáró dolgozatát köteles legkésőbb a félév végéig 

pótolni. Ha erre nem kerül sor, a meg nem írt témazáró dolgozat elégtelen osztályzatnak 

minősül. 

 Az egyes érdemjegyek nem egyenlő „súlyúak“, így azokat a félévi és év végi 

osztályzatok megállapításánál nem egyenlően számítjuk be. A témazáró dolgozatok és 

az „egyéb jegyek“ együttes átlagából kerül kiszámításra az osztályzat. A felfelé 

kerekítés 0,71-től történik (pl. 2,71  ~ 3) 



Pedagógiai program 
Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

1139 Budapest, Lomb utca 1-7. 

94 

 Az év végi osztályzat nemcsak a II. félév, de az egész évi teljesítmény alapján kerül 

megállapításra. 

 Az órákon előforduló fegyelmezetlenség, a felszerelés hiánya miatt szaktanári 

figyelmeztetés kerül beírásra. 

A szöveges értékelés osztályzatra történő átváltása 

Mivel az iskola az első és második osztály félévében nem alkalmazza az érdemjeggyel történõ 

értékelést  és  az  osztályzattal  való  minősítést,  de  arra  iskolaváltás  vagy továbbtanulás 

miatt szükség lehet, a félévi és az év végi minősítés osztályzatra váltása az alábbiak szerint 

történik: 

 kiválóan megfelet = 5  (jeles) 

 jól megfelelt = 4 (jó) 

 megfelelően teljesített = 3 (közepes)  

 felzárkóztatásra szorul = 2 (elégséges) 

 nem felelt meg = 1 (elégtelen) 

4.12.2.  ellenőrzés  

Fajtái:  

 szóbeli feleltetés,  

 házi feladat, füzetvezetés ellenőrzése,  

 írásbeli számonkérés, melynek formái:  

 írásbeli felelet (egy anyagrészből),  

 beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat kitűzése,  

 röpdolgozat (bejelentés nélkül, aznapi házi feladatból),  

 dolgozat (előző órán bejelentett, kisebb anyagrészből),  

 témazáró dolgozat (legalább egy héttel korábban bejelentett, összefoglalással 

előkészített, teljes témakört felölelő),  

 a tanuló produktumának (pl: rajz, technika órán előállított tárgy, testneveléssel 

összefüggő mozgásforma előadása) ellenőrzése, 

 online tesztek, feladatok. 
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Funkciói:  

 folyamatos munkára készteti a tanulókat,  

 folyamatos visszajelzést ad a tanárnak az egyes tanulók, illetve az egész csoport 

(osztály) adott anyagrészből elért tudásszintjéről,  

 a tanulók reális önértékelésének, következésképpen a reális pályaválasztáshoz vezető út 

megtalálásának eszköze.  

Elvek:  

 Bejelentés nélküli témazáró dolgozatot nem íratunk.  

 Egy napon lehetőleg nem íratunk két tantárgynál több tárgyból témazáró dolgozatot.  

 A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján 

született érdemjegyekből azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli 

kifejezőkészség fejlesztésére, amelyekből későbbi tanulmányaik során a tanulók szóbeli 

vizsgát kötelesek tenni (illetve tehetnek).  

 A bizonyítottan részképesség-hiányos (dyslexiás), illetve írásképtelenséget okozó 

fogyatékkal élő diákot az írásbeli számonkérés minden formája alól fölmentjük –

szakértői vélemény alapján.  

 Az írásbeli munkák ellenőrzése és a tapasztalatok visszajelzése során különös figyelmet 

fordítunk arra, hogy a diákokat megtanítsuk jegyzetelni.  

 Az írásbeli kifejezőkészség fejlesztésébe beleértendő az is, hogy megtanítjuk a diákokat 

az információhordozók használatára. (Pl. szövegszerkesztés, az Internet használata 

levelezésre, forrásgyűjtésre, prezentáció készítése demonstrációs eszközökkel, stb.)  

 A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját rövid időn belül 

értékelni, javítani kell: ellenkező esetben annak – fontosabb – visszajelzés jellege 

háttérbe szorul „jegyszerző” funkciója mögött.  
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4.13. A házi feladatok kitűzésének elvei és gyakorlata 

A házi feladat céljai:  

 újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat;  

 készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat;  

 önálló kutatómunkát végezni valamely témában;  

 alkotómunkát végezni valamely témában.  

Elvek:  

 A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, 

hogy a tanulónak naponta 5-7 órája van, és minden órán tűznek ki a számára kötelezően 

megoldandó feladatot.  

 Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló 

képes. (Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi 

feladatnak mindig legyen olyan része, amelynek elvégzésére/elkészítésére/ 

megtanulására mindenki képes.)  

 A házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra 

vonatkozóan) ellenőrizni kell.  

 Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell 

tenni a mulasztás okai szerint. 

 Meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha önhibáján kívül 

(igazolt betegség) mulasztotta azt el.  

 Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok 

elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell.  

 Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik 

óráról a másikra szokásos.  

 A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy 

internetes kutatómunka, modellkészítés, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz 
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készítése, forráselemzés) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb 

kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani.  

 A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó 

feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a 

versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta.  

4.14. A tantermen kívüli digitális oktatás elrendelése esetén, annak 

rendje intézményünkben 

A tantermen kívüli digitális oktatásrendje intézményünkben az alábbiak alapján valósul meg: 

1. A diákokkal (és szüleikkel) való kapcsolattartás eljárásrendje 

Platformok: 

 Moza - elektronikus napló, 

 intézményi honlap 

intézményi szintű információk megosztása a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal, 

 iskolai, illetve pedagógusok által létrehozott levelező: 

visszacsatolás, feladatok ellenőrzése, 

 zárt szülői és osztályközösségi csoportok: 

az osztály egészét érintő információk megosztása, 

 Microsoft 365 és Google szolgáltatások: 

elvégzendő feladatok, tevékenységek,  határidők, digitális tananyagok linkjei, online 

számonkérés: esszé, teszt, numerikus, skálás, százalékos kiértékelésű házi 

feladatok,  visszajelzések,  automatizálható kiértékelés, 
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 Online fogadóóra 

egyéni megsegítés, támogatás előre egyeztetett időpontban és támogató rendszeren 

(pl. Messenger, Skype)  

2. A tantermen kívüli digitális oktatás módszerei 

A pedagógusok módszertani szabadságuk egyéni felelősségének tudatában maguk döntenek a 

nevelési-oktatási didaktikájukról, a tantermen kívüli oktatás egységesen megfogalmazott 

alapelveinek betartásával.   

3. A tantermen kívüli digitális oktatás alapelvei 

A pedagógus tutori szerepénél fogva támogatja a tanulók önálló tanulását, információ 

felkutatását, információ-feldolgozását. 

A pedagógus: 

 lehetőséget ad arra, hogy a tanulók a saját időbeosztásuk szerint oldhassák meg a 

feladatokat, amellyel a helyes időbeosztást, felelősséget is erősítheti bennük, 

 hosszabb időtartamot (1-4 nap vagy még hosszabb) hagy a feladat visszaküldésére, 

 kialakítja az információ átadásának rendszerességét,  

 az elvárások tekintetében egyszerű és egyértelmű, időben tartható elvárásokat fogalmaz 

meg tanítványai számára. 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a szakértői bizottsági szakvélemények 

továbbra is érvényesek, az azokban foglaltak figyelembevételével kell a tanulókat a digitális 

munkarendben is oktatni 

4. A pedagógus kötelességei a digitális oktatás során 

 A pedagógus szerepköre: mint elsődleges információforrás, a tudás átadója, a különféle 

tanulói kompetenciák fejlesztője, a tanuló önálló tanulásának motiválója, irányítója.  

 A digitális munkarendben történő tanítás eszközeiről, részleteiről, elvárásairól a 

tanulók, a szülők, törvényes képviselők teljes körű, részletes tájékoztatása. 
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 Az online órarendnek megfelelően tantárgyi bontásban elérhetővé teszi a tananyagot. 

 Az egyéni bánásmód érvényesítése. 

 Szükség esetén az egyénre szabott segítségnyújtás, támogatás. 

 Ellenőrzés, értékelés, visszacsatolás, reflexió. 

 Kapcsolattartás a tanulókkal, szülőkkel. 

5. A tanuló kötelességei a digitális oktatás során 

 Nyomon követi az online órarendet az adott napon, tantárgyi bontásban. 

 Elvégzi a számára kijelölt feladatokat. 

 Számot ad a tudásáról a pedagógus által meghatározott formában. 

 Betartja a határidőket. 

6. A szülő a sikeres digitális oktatás megvalósítása érdekében… 

 Biztosítja gyermeke zavartalan felkészülését. 

 Támogatja gyermekét. 

 Figyelemmel kíséri gyermeke munkáját. 

 Együttműködik – gyermeke érdekében – a pedagógussal.  

Intézményünk nevelőtestülete nem várja el a szülőtől, hogy gyermekét tanítsa. 

7. Feladatok  

 A diákok kötelesek teljesíteni a feladatokat, a kiadott tananyagot feldolgozni. Az 

információ(k) feldolgozását visszacsatolás, értékelés követi a pedagógus részéről, ami 

történhet szóban, rásban, vagy érdemjeggyel. 

 A tanulói visszacsatolások során a pedagógus meggyőződik a megértés mélységéről, az 

elsajátítás mennyiségi mutatóiról, és az egyéni sajátosságokat maximális figyelembe 

véve elvégzi a szükséges beavatkozás(oka)t. 
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 A feladatok kijelölése során a pedagógus figyelembe veszi, milyen szintű a tanítványai 

digitális, tárgyi háttere, kompetenciaszintje. 

 Az átadott digitális tananyag feldolgozási ideje, a kiosztott feladatok megoldási ideje 

egyensúlyban kell hogy legyen a tanulók életkori sajátosságaival, terhelhetőségével, 

képességeivel. 

 A feladat hiányát a Moza-naplóban jelöli a pedagógus.  

8. A tanulási folyamat nyomon követése és az értékelés 

Célunk: motiválni a tanulókat rendszeres beszámoltatással – és főleg az önértékelés, 

önellenőrzés érdekében – online feladatokkal. 

Az értékelés, osztályozás a megváltozott munkarendben is a Pedagógiai programban 

meghatározott elvek és értékek szerint történik. 

Lehetséges módjai: önellenőrzést biztosító feladatok és tesztek, írásbeli, szóbeli feleletek, 

elektronikus tanulói portfólió, valós idejű tesztek, témazáró dolgozat, projektmunka, 

A beszámoltatás különböző formáinak sorozatos elmulasztása esetén a tanító, szaktanár 

döntése alapján a tanuló - minden támogatásunk ellenére is - elégtelen érdemjegyet kap. 

Amennyiben a tanuló a digitális munkarend ideje alatt érvényben lévő tananyag 

követelményeit nem teljesíti, osztályozó vizsgát köteles tenni az elmaradt tananyagból.  

1-4. évfolyamon a tanítás (online) órarend szerint történik, mely max. 3 online órát 

tartalmazhat naponta. A többi tanóra anyaga a pedagógus által biztosított, intézményünk 

oktatási felületén elérhető tananyagok, videók, feladatok, játékok és hivatkozások alapján, 

önálló feladatfeldolgozással és tanulással sajátítandó el szabadon választott időben a 

meghatározott határidők betartása mellett. A délutáni felkészítés a tanórákra, valamint a házi 

feladat készítése, a napközis pedagógusok online foglalkozásain valósul meg. Amennyiben a 

tanuló saját okán kívül nem jelenik meg a délelőtti online tanórákon, lehetősége van 

segítséget kérni a tananyag elsajátításához a napközis foglalkozás keretén belül ill. a saját 

tanítójától előzetes megbeszélés alapján.  

Amennyiben az iskola nem tud kapcsolatot tartani a gyerekkel, illetve a szülővel, felvesszük a 

kapcsolatot a gyermekvédelmi szolgálattal. 



Pedagógiai program 
Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

1139 Budapest, Lomb utca 1-7. 

101 

4.15. A magatartás és szorgalom minősítésének elvei  

A tanuló magatartása kifejezi a tanuló viszonyát az iskola értékrendjéhez, társaihoz, 

tanáraihoz, az iskola dolgozóihoz. Kifejezi a Házirendben rögzített viselkedési normák és 

íratlan viselkedési szabályok betartásának szintjét. A magatartás nem azonos a 

magaviselettel. A magatartásjegy kialakításában a tartás, a morális tulajdonságok 

(becsületesség, kudarctűrés, önfegyelem) játsszák a döntő szerepet.  

A magatartásjegy kialakításának elvei: 

A tanuló magatartásjegyében kifejezésre jut:  

 az iskolába járási fegyelme (a Házirendben meghatározott bizonyos igazolatlan 

óraszám, amely befolyásolja az értékelést)  

 társaihoz való viszonya (segítőkészség, szolidaritás, stb.);  

 a tanáraival szemben tanúsított magatartása (udvariasság);  

 óra alatti magaviselet (a fegyelmezettség szintje).  

 beszédstílusa, a kulturált magatartás szabályaihoz való viszonya az iskolában és az 

iskolai szervezésű rendezvényeken;  

 a tanuló korábbi magatartásához képest történt (pozitív vagy negatív irányú) változás;  

A tanuló szorgalma kifejezi a tanuló viszonyát a tanuláshoz, az aktivitását, érdeklődését.  

A szorgalomjegy kialakításának elvei:  

A tanuló szorgalomjegyében kifejezésre jut:  

 a tanuló tudás iránti igénye (szelektál-e a tárgyak között vagy minden tárgyat igyekszik 

tanulni),  

 a tanuló képességéhez mért teljesítménye,  

 a tanuló feladattudata (kötelező feladatai megoldásának, elkészítésének minősége, 

igényessége),  

 a tanuló részvétele az órák menetében (aktivitás),  
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 a tanuló írásos és manuális munkáinak külalakja, iskolai felszerelésére vonatkozó 

igényessége (pl. gyakran otthon hagy-e kötelező felszerelési tárgyat).  

A szorgalomjegyben kifejezett értékelés alapelvei:  

 az abszolút teljesítmény helyett a relatív, tehát a képességhez mért teljesítmény 

minősítésének eszköze,  

 az órai aktivitás csak a személyiségből fakadó tulajdonságok figyelembevételével 

minősíthető (a zárt, csendes, lassú, elmélyült tanuló nem kaphat elmarasztalást, amiért 

az órákon ritkábban jelentkezik, nyilvános szereplést nem szívesen vállal önként),  

 a szorgalomjegyben tükröződnie kell a változásnak (a korábban tanúsított szorgalom 

javulásának vagy romlásának). 

A magatartás és szorgalom minősítésének (a jegy kialakításának) formái  

Folyamatos minősítés:  

 A pedagógusok folyamatosan, rendszeresen, következetesen reagálnak a tanulók 

megnyilvánulásaira (órán és órán kívüli szervezett foglalkozásokon).  

 Kirívó magatartásbeli vétség, illetve a munkamorál feltűnő romlása esetén a szülőket 

szóban vagy írásban tájékoztatjuk.  

 Kiemelkedő teljesítmény (versenyeredmény, rendezvényen való szereplés, 

szervezőmunkában való részvétel, stb.) jutalma szóbeli és írásbeli dicséret.  

Félévi és év végi minősítés, jegy kialakítása:  

 a tanuló önértékelésének figyelembe vételével,  

 a Diákönkormányzat javaslatot tehet az osztályfőnöknek. 

A magatartás és a szorgalom jegy kialakításának pontos szabályait az iskola Házirendje 

tartalmazza. 
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4.16. A tanulók jutalmazásának elvei 

Az iskola tantestülete dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki 

 tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, 

 kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve, 

 hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, 

 eredményes kulturális tevékenységet folytat, 

 kimagasló sporteredményt ér el, 

 a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást 

tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

Az iskolai jutalmazás formái:  

Kiemelkedő munkáért odaítélhető díjak 

Dicséret: 

 szaktanári (iskolai, megyei verseny), 

 osztályfőnöki (közösségi munka), 

 igazgatói (országos verseny, iskolai szintű közösségi), 

 nevelőtestületi (kiemelkedő országos, nemzetközi tanulmányi, sportversenyek, 3 vagy 

több tantárgyi dicséret). 

Év végi jutalomkönyv és oklevél (kitűnő bizonyítvány, közösségi- és sportmunka) 

Komenszky Emlékplakett (kiemelkedő szaktárgyi eredményért – OKTV, adományozza az 

iskola igazgatója) 

Kimagasló teljesítményért könyvjutalom, illetve oklevél adható, szaktanári illetve 

osztályfőnöki javaslat alapján. Átadása tanév végén az iskolai közösség előtt történik a 

tanévzáró ünnepélyen. 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi dicséret kapnak a szaktanár 

javaslata alapján, amelyet a bizonyítványba kell bevezetni.  
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5. Az óvodai pedagógiai program 

Óvodánk a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

intézményéhez tartozik, közös igazgatási keretek között működik. 

Az óvodában 3 óvodai csoport működik: Katica, Méhecske, Kisvakond. 

5.1.  Az óvoda bemutatása 

Óvodánk az ország fővárosának XIII. kerületében, a szlovák kisebbség számára létrehozott 

többcélú intézmény épületében található. 

Óvodánkba Budapest különböző kerületeiből, és a főváros környéki szlovák kisebbség lakta 

falvakból kerülnek be gyerekek. A Szlovák Köztársaság Budapesti Nagykövetségéről szintén 

a mi óvodai csoportjainkba íratják be a 3-7 éves korú gyermekeiket. 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyították, hogy a családok megváltozott életkörülményei, 

a nyelvi környezet nagyban befolyásolja a gyermekek fejlődését. Ezen tapasztalatok 

ismeretében olyan óvodai csoportokat igyekeztünk kialakítani, ahol a gyermekeket körülvevő 

személyi, tárgyi és szlovák nyelvi környezet szerepe válik meghatározóvá. 

Kiindulási pontok: 

 Óvodai nevelésünk során, a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszünk, 

figyelembe véve a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait. 

 Figyelmet fordítunk arra, hogy a gyermeket – mint fejlődő személyiséget – különleges 

védelem illeti meg. 

 A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvodánk ebben csak 

kiegészítő szerepet játszik. 

Alapelveink közé tartozik: 

 A gyermeki személyiséget, tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze. 

 A nevelés segítse a gyermeki személyiség fejlődését, az egyéni képességek 

kibontakozását a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását. 
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Kiemelt alapelvünk: 

A szlovák kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával óvodásaink szókincsének 

megalapozása, gyarapítása és a nemzetiségi iskolai előkészítés. 

Célok és feladatok: 

 Óvodai nevelésünk célja, a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének 

megfelelően az anyanyelv – szlovák nyelv – megismertetése, elsajátítása. 

 Célunk továbbá, a szlovák kultúrához kötődő hagyományok, szokások ápolása, 

fejlesztése. 

Feladatnk: 

 Óvodásaink testi, lelki szükségleteinek kielégítése során, az anyanyelvhez – szlovák 

nyelv – való pozitív kötődés kialakítása. 

 A nemzetiségi identitástudat kialakításának segítése, fejlesztése. 

 Gyermekeink szlovák nyelvi szókincsének megalapozása, gyarapítása, felkészítése a 

szlovák nyelv, iskolai tanulására, a rendszeresen visszatérő kommunikációs helyzetek 

megteremtésével, az utánzáson alapuló nyelvelsajátítással. 

5.2. Az óvodai élet megszervezése 

5.2.1.  Az óvoda személyi feltételei  

A folyamatosan zökkenőmentes munka és hatékony óvodai nevelés érdekében az óvoda 

személyi feltételeit a három  óvodai csoporthoz szükséges igazítani (hat óvodapedagógus, 

három dajka, egy pedagógiai asszisztens). Az alkalmazás feltétele a szlovák nyelvi képesítés.  

A személyi feltételek így maximálisan biztosítják, hogy a gyermekek valóságos 

élethelyzetekben is elsajátíthassák a szlovák nyelvet. 

5.2.2.  Az óvoda tárgyi-dologi feltételei 

Az intézmény, államigazgatási intézményekkel körül ölelve csendes, védett környezetben lett 

felépítve. Az óvodai rész 2000-ben került átadásra, ekkor történt meg az óvoda átalakítása, és 

bővítése. Az óvodai csoportok az épület diákotthoni rész földszintjén kerültek elhelyezésre. 
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A csoportszobák, és a pihenőszoba, az iskolától elkülönítve, nyugodt biztonságos helyen, a 3-

7 éves korú gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve kerültek kialakításra. 

A csoportszobák berendezése nyitott polcokból, zárt szelvényekből és az óvodáskorú 

gyermekek testméreteinek megfelelő kisszékekből és többféleképpen variálható asztalokból 

áll.  A háló berendezése megfelel a 3-7 éves gyermekek testméretének. A fektetők alakja és 

mérete alkalmas a nyugodt pihenésre. Az intézmény épületéhez tartozó helyiségek, melyek az 

óvodáskorú gyermekek által is igénybe vehetőek: tornaterem, tornaszoba könyvtár, 

iskolaorvosi rendelő, aula. Az intézmény udvarán egy külön részt alakítottak ki az óvodások 

számára. 

5.2.3. Az óvodának a program céljaihoz rendelt eszközrendszere  

Óvodánk közös igazgatású közoktatási intézményben működik, így külön költségvetéssel nem 

rendelkezik. 

A játéktevékenység eszközei: A csoportszobai játékokat saját erőforrásból és a szülők 

adományaiból bővítjük és igyekszünk szponzorokat keresni.  

Az intézmény könyvtári állománya megfelelő mennyiségű szlovák gyermekkönyvet 

tartalmaz. Magyar nyelvű gyermekkönyvek szülői felajánlás útján is kerültek az óvoda 

tulajdonába.  

Egyéb tárgyi – dologi eszközök:  

Az óvoda tulajdonát nem képező eszközök használata biztosított, az intézmény eszközei az 

óvoda rendelkezésére állnak. 

5.2.4. Az óvodai élet megszervezése 

Az óvodai csoportok csoportszerkezete: 

Intézményünkben három óvodai csoport működik és a fővárosban egyedül ebben az óvodában 

folyik szlovák nemzetiségi gyermekek óvodai nevelése. Az óvodai csoportok szerkezete 

vegyes életkorú. 
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Az óvodai élet megszervezése: 

A gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend igen fontos, hiszen tudjuk, 

hogy a rendszeresen visszatérő ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekekben. 

A napirend általános időkeretei: 

11 órás nyitva tartás estén: 

 Játék és szabadidős tevékenység 5 óra 

 Étkezés, pihenés 3 óra 

 Öltözködés, tisztálkodás 1,5 óra 

 Két irányított foglalkozás naponta (kötött, kötetlen) 20-30 perc 

A jó napirendet a rugalmasság és a folyamatosság jellemzi. A napi – és heti rendet minden év 

elején a gyermekek életkorát figyelembe véve az óvodapedagógusok alakítják ki. 

Az óvodai év rendje megegyezik az iskolai év rendjével. 

Az óvodai nevelés tervezése: 

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramja 

 Nemzetiségi irányelv 

 Az óvodánk pedagógiai programja 

 Az éves munkaterv elkészítése 

 Az óvodai csoportok nevelési, fejlesztési terve, évszakonkénti bontásban. 

5.2.5.  Az óvoda kapcsolatai 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek 

fejlődését. Ennek érdekében fontosnak tartjuk a szülőkkel történő napi személyes 

kapcsolattartást. Melynek során a szlovák anyanyelvű szülőkkel szlovák nyelven 

kommunikálunk. A szülői értekezletek és az óvoda minden rendezvénye kétnyelvű. Többcélú 

intézmény révén igen jó és szoros a kapcsolatunk az iskolával annak is az alsó tagozatával. 
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Sok közös programunk van, mint: karácsonyi ünnepély a hulladékgyűjtés, egészséghét, 

kulturális seregszemle.  

Az intézmény így az óvoda is rendszeresen részt vesz a Szlovák Kulturális Intézet által 

szervezett programokon. Több éve szoros az óvoda kapcsolata a IX. ker. Szlovák 

Önkormányzattal. 

Óvodánk jó kapcsolatot alakított ki a Piliscséven, Békéscsabán, Szarvason működő szlovák 

nemzetiségi óvodákkal. 

Nem zárkózunk el a Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér 

kialakítása érdekében a külhoni magyar óvodákkal történő kapcsolatépítéstől és a szakmai 

kapcsolatok kialakításától. 

Szakmai szempontból figyelemre méltó, hogy az elmúlt években az Oktatási Hivatal 

Bázisintézményeként, bemutatató foglalkozásokat és továbbképzéseket tartottunk a Budapest 

környéki szlovák nemzetiségi óvodák óvodapedagógusai részére.  

5.3. Az óvodai nevelés általános feladatai 

Az óvodánk fő feladatai: 

Óvodánk feladatai közé tartozik az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése mellett, olyan szlovák anyanyelvi környezet biztosítása óvodásaink számára, 

melyben a kisebbségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományok, szokások fejlesztése és 

ápolása során felkészítjük őket a szlovák kisebbségi nyelv tanulására. 

Ezen feladataink végzése közben segíteni szeretnénk a kisebbségi identitástudat kialakulását. 

5.3.1.  Az egészséges életmód alakítása 

Célunk és feladatunk: 

 A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényeinek kielégítése. 

 A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének segítése. 

 Az óvodásaink egészségének védelme, edzése. 

 Az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 
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 Gyermekeink fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet biztosítása. 

 Fontosnak tartjuk a gyermekbalesetek megelőzését a rendszeres és alapos takarítást, 

fertőtlenítést 

A gyermekek gondozása során minden lehetőséget megragadunk a szlovák nyelv 

használatára, az élethelyzetekben történő alkalmazására. Miközben gondozzuk 

gyermekeinket, szlovák nyelven megnevezzük a tárgyakat, dolgokat, kéréseket, utasításokat 

intézünk hozzájuk.  

A gyermekek testi képességeinek fejlesztése, egészségük védelme, edzési lehetőségek: 

Az óvodapedagógusok által szervezett és kezdeményezett tevékenységek, mint a testnevelés 

nagymértékben segítik a gyermekek testi képességeinek fejlesztését. Ezen kívül, a szabadon 

történő mászások, futkározások szintén ezt a célt szolgálják. Naponta játszanak szlovák népi, 

mozgásos gyermekjátékokat. Szervezett kirándulásokon, sétákon vesznek részt évszakonként 

a Margit-szigeten, melyet az utóbbi időben a középsős és nagycsoportos korú gyermekek 

részére, már heti kirándulásokra bővítettünk és ezt a jövőben is szeretnék folytatni. 

Óvodásaink szlovák gyermektánc-szakkörön vesznek részt, ahol a hagyományőrzésen kívül 

harmonikusabb mozgásformákat sajátítanak el, fejlődik térérzékelésük a táncteremben 

felszerelt tükrök segítséget nyújtanak a testséma fejlesztésére és a tükörrel végezhető 

matematikai jellegű tapasztalatok szerzésére. 

Az edzés módja még a levegőzés, melyben naponta részesülnek gyermekeink. A pihenésre 

naponta megszokott időben, ebéd után 2 órányi alvást biztosítunk. A hálót fektetés előtt 

kiszellőztetjük, de a levegőcserét alvás alatt is biztosítjuk. Igyekszünk csendet és nyugalmat 

biztosítani a pihenő gyermekek számára. Minden gyermek saját kedvenc játékával pihenhet. 

Szülői segítséggel megszerveztük, hogy a hét minden napján legyen óvodásainknak, 

gyümölcs és zöldségkóstolás. 

Az elmúlt óvodai évig gyermekeink rendszeres egészségügyi vizsgálata, felügyelete 

akadozva, ugyan de működött. Reméljük, hogy a fenntartó változással ettől az óvodai évtől 

zavartalanul fog működni óvodásaink évenkénti háromféle orvosi vizsgálata./általános orvosi, 

fogászati és szemészeti szűrővizsgálatok/- törvény írja elő. 
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A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves korára eljut az első alakváltozáshoz. 

Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás.  A test arányosan fejlett, teherbíró. 

Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a 

finommotorika. Mozgását, viselkedését testi szükségleteinek kielégítését szándékosan képes 

irányítani. 

5.3.2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés  

Célunk és feladatunk: 

 Már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket. 

 Az óvoda dolgozói-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív érzelmi töltés 

jellemezze. 

 Az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését és én-

tudatának alakulását. 

 Az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse társas szükségleteit, 

nevelje a gyermeket a másság elfogadására. 

 Az óvoda segítse a gyermekek erkölcsi tulajdonságának és akaratának fejlődését. 

 Az óvoda segítse elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi 

környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. 

 A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvoda dolgozóinak 

viselkedése. 

 A hátrányos helyzetű, elhanyagolt, ill. kiemelkedő képességű gyermekek nevelése 

megfelelő odafigyelést, és megfelelő pedagógiai eljárások alkalmazását igényli. 

Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása óvodánkban 

Arra törekszünk, hogy az óvodai csoportokban barátságos, derűs légkör uralkodjon, hiszen ez 

biztonságérzetet ad a gyermekeknek. Ennek köszönhetően igen pozitív érzelmi kötődések 

alakulnak ki a gyermekek és az óvoda alkalmazottai között.  Ez egyébként pozitív hatással 

van a csoportban kialakuló társas kapcsolatokra is. 
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A csoportszobákat az évszakoknak megfelelően esztétikusan feldíszítjük a gyermekek 

segítségével. A gyermekek számára babasarkot alakítottunk ki, és lehetőséget adunk kuckók, 

bensőséges zugok kialakítására, melyek szintén a családias jelleget növelik. 

Az óvoda dolgozóinak kapcsolata óvodásainkkal, óvodánkban 

Óvodapedagógusaink magatartása határozott, de ugyanakkor szeretetteljes, barátságos, 

őszinte. Arra törekszünk, hogy a gyermekekkel igazságosan és egyéni sajátosságaikhoz 

igazodva bánjunk. A csoportok légkörét a kölcsönös bizalom hatja át. Az óvoda dolgozói 

magatartásukkal és szlovák nyelvi kommunikációjukkal is modellként hatnak az óvodai 

csoportok minden gyermekére. Arra törekszünk, hogy minden gyermek jól érezze magát 

óvodánkban, a csoportok tagjai figyeljenek egymásra, tisztelettel viselkedjenek a felnőttekkel 

és társaikkal szemben. Mivel csoportjainkba magyar és szlovák anyanyelvű gyermekek is 

járnak, így a másság elfogadására nevelés a napi gyakorlatunkban valósul meg. Fokozatosan 

alakítjuk tűrő és konfliktusmegoldó képességüket. Kezdeményezzük és segítjük a gyermekek 

közötti meghitt beszélgetéseket szlovák és magyar nyelven egyaránt. Segítséget nyújtunk 

azon gyermekeknek, akik a társaiktól elszenvedett bántalom, sérelem miatt fordulnak 

hozzánk. Mivel óvodai csoportjaink vegyes korcsoportúak, így a nagyobbakat arra 

ösztönözzük, hogy rendszeresen segítsenek a kicsinyeknek. 

Beszoktatás rendszere óvodánkban 

Óvodánkban a beszoktatás során arra törekszünk, hogy minél hamarabb jó kapcsolatot 

teremtsünk a csoportba érkező gyermekekkel. 

A családból érkező gyermekeket nagy türelemmel, gyengédséggel fogadjuk. A szülőknek 

lehetővé tesszük, hogy gyermekük beszoktatásánál napokon át jelen legyenek. A beszoktatás 

menetét gondosan megszervezzük. A bölcsödéből érkező gyermekek esetében is hasonló 

módon járunk el. Különösen odafigyelünk az új gyermekek délutáni pihenőjére, ami azt 

jelenti, hogy igyekszünk eloszlatni félelmeiket, az ágyuk mellé ülünk, simogatjuk, ébredésnél 

mellettük vagyunk. A csoport többi tagját is előkészítjük érzelmileg, hogy új társaikra ne 

legyenek féltékenyek, ők is segítsenek a beszoktatásban. 

A közös élményekre épülő tevékenységek óvodánkban 

Az óvoda megalakulása óta hagyomány a születés –névnapok megünneplése, ilyenkor az 

ünnepeltet az általa kért dallal köszöntjük fel. A csoport összetartozását segítik a közös 
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kirándulások, színházlátogatások, múzeum és könyvtárlátogatások, egyéb a Szlovák 

Kulturális Intézet által meghirdetett rendezvényeken való részvételek. Hagyomány még, hogy 

az iskolások kis műsorral kedveskednek a Mikulás ünnepségen. A szlovák nyelvű farsangolás 

mindig örömteli, vidám eseményt jelent gyermekeink életében. Év végén óvodai tanévzáró 

ünnepélyt rendezünk, melynek keretén belül az iskolába menő gyermekeket külön 

búcsúztatjuk. / Az ünnepély kétnyelvű. / 

A közösségi élet szokásai és a közösségi magatartás óvodánkban 

3-4 éves korú gyermekek már a beszoktatás kezdetén is szlovák nyelven köszönjenek a 

felnőttek segítségével, ha kapnak valamit, azt is szlovákul köszönjék meg az előbbiekhez 

hasonlóan. A kívánt játékszereket kérjék el egymástól, ill. várják meg, míg megkapják. 

Ezeket a kommunikációs élethelyzeteket igyekszünk a napi munkánk során kihasználni a 

szlovák nyelv elmélyítésére, gyakorlására. Arra neveljük gyermekeinket, hogy óvatosan 

bánjanak a játékszerekkel és más használati tárgyakkal. Vigyázzanak saját és társaik 

holmijára. Hagyják egymást nyugodtan tevékenykedni. Kezdjenek egymásnak segíteni. Az 

egy asztalnál ülők vegyék észre, ha valaki hiányzik közülük. Ha a hiányzó visszatér, az 

óvónővel együtt köszöntsék szlovák és magyar nyelven. Szívesen járjanak óvodába, segítsük 

kialakítani az együtt játszó párokat, csoportokat.  Kezdjenek eligazodni a csoport életében, 

napirendjében. 

Ha szükséges bátran forduljanak segítségért óvónőjükhöz. 

4-5 éves korú gyermekek a már korábban kialakult szokásokat önállóan alkalmazzák. Az 

óvoda és iskola dolgozóinak, társaiknak napszaknak megfelelően szlovák nyelven 

köszönjenek.  

A csoportba lépő vendégeket hasonló módon köszöntsék és kínálják hellyel. Segítsenek 

egymásnak és legyenek türelemmel egymás iránt. Vegyék észre a rendetlenséget és segítsenek 

annak megszüntetésében. Ha közölnivalójuk van, várják meg, amíg a társuk befejezi a 

mondanivalóját. Tevékenységeikben legyenek egyre önállóbbak. 

5-6-7 éves korú gyermekeknél a már kialakult szokások váljanak a gyermekek igényévé. 

Bátran és önállóan használják a különböző szlovák köszönési és megszólítási formákat. A 

közös tevékenységekben aktívan vegyenek részt. Szívesen segítsenek kisebb társaiknak. 

Vegyék számba a csoport tagjait, érdeklődjenek a hiányzók felől, ha tudják, közöljék a 

hiányzás okát. A közösen elért sikereknek örüljenek. Tisztelettel viselkedjenek a felnőttekkel, 
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és társaikkal szemben. Egy-egy társuk iránt mutassanak barátságot. Bíznak önmagukban és 

már önálló véleményalkotásra, döntésre is legyenek képesek. Az óvónő kérését, útmutatását 

érzelmileg és értelmileg egyaránt fogadják el. Az adott tevékenység által megkívánt 

magatartási formát önként vállalják. A megkezdett tevékenységet felszólítás nélkül fejezzék 

be. A vállalt feladatokért érezzenek felelősséget és akkor is végezzék el, ha az nehézséget 

jelent számukra. Legyenek képesek együttműködni a feladatok elvégzésében, fogadják el a 

feladat által megkívánt alá-, fölé- és mellérendelési viszonyokat. Legyenek képesek 

kívánságaikat módosítani, elhalasztani, ha ez szükséges. 

Óvodánkban egyéni jelentkezés alapján lehetőség van a délutáni alvás után szlovák nyelvű 

evangélikus és katolikus gyermek hittan foglalkozásokon részt venni. Ezzel a lehetőséggel a 

szülők élnek is, sok kisgyermek vesz részt ezen a foglalkozásokon. 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan 

egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és tanító elfogadására, képes a 

fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival. 

A szociálisan érett gyermek: 

 Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni: késleltetni tudja szükségletei kielégítését. 

 Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a 

feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg: kitartásának, 

munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a 

tevékenységet. 

5.3.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 Az óvoda a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra építve 

biztosít a gyermeknek változatos tevékenységeket, melyeken keresztül tapasztalatokat 

szerezhet a természeti és társadalmi környezetről. 

 Az értelmi nevelés fő feladata számunkra a szlovák (anya)nyelv fejlesztése és a 

kommunikáció, különböző formáinak alakítása- helyes mintaadással. Különösen a 

beszédkedv fenntartására, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések 

érvényesülésére, s a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani. 
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A gyermekek gondozása során minden lehetőséget megragadunk a szlovák nyelv 

használatára, az élethelyzetekben történő alkalmazására. Miközben gondozzuk 

gyermekeinket, szlovák nyelven megnevezzük a tárgyakat, dolgokat, kéréseket, 

utasításokat intézünk hozzájuk 

 Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett 

tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, másrészt az értelmi képességek / 

érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem képzelet, gondolkodás / és a kreativitás 

fejlesztése. 

 Óvodásainknak, /főleg a középsős és nagycsoportos korúaknak/ gyakran adunk apró 

kutató munkát 1-1 témával kapcsolatban, melyeket majd társaiknak is elmesélnek, 

természetesen az óvodapedagógus irányításával. 

5.4. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai  

5.4.1. A játék 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés 

leghatékonyabb eszköze. 

A játék által szinte észrevétlenül tanul a gyermek, hiszen az életben előforduló eseményeket 

kipróbálhatja, leutánozhatja, s ez által, új ismeretekre tesz szert. 

Családlátogatások alkalmával azt tapasztaltuk, hogy gyermekeink otthoni játékfeltételei igen 

jók. Játékaik között főleg építő és memória játékok vannak túlsúlyban. A szülőket arra 

ösztönözzük, hogy játszanak többet gyermekeikkel. 

Az óvodai építő és konstrukciós játéktárunkat fokozatosan felújítjuk.. A csoport óvónői igen 

sokat játszanak a gyermekekkel, főleg társas és memória játékokat, de az építő –konstrukciós 

játékokba is szívesen bekapcsolódnak. Különösen kedveljük a dramatikus játékokat melyek 

játszása során minden alkalommal a fejlesztő hatásuk mellett, közelebb hozzák egymáshoz a 

gyermeket és felnőttet egyaránt, jó lehetőséget nyújt a szlovák nyelvi fejlesztésre is.  
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Célunk és feladatunk: 

A játékhoz szükséges nyugodt légkör biztosítása, ezzel az elmélyült játék feltételinek 

előkészítése. Az optimális játéktér biztosításával csökkentjük a konfliktusok kialakulásának 

lehetőségét. Lehetőséget teremtünk minél több játékfajta azonos időben történő játszására. 

Arra törekszünk, hogy játék során egyre több szlovák nyelvi- kommunikációs helyzetet 

teremtsünk, melynek során fejleszthetjük gyermekeink szlovák szókincsét. A dramatizálást, 

bábozást, mint játéktevékenységet, s mint irodalmi alkotásokat közvetítő eszközt, a szlovák 

nyelv gyakorlására, elmélyítésére alkalmazzuk. 

A játékfajták megjelenési szintjei: 

 Gyakorlójáték: 

3-4 éves korú gyermekek kedvelt játéka, ahol húzható, öltöztethető, rakosgatható 

játékszerekkel azonos mozgás ismételgetése az öröm forrása. Ez a korosztály még igényli 

a felnőttekkel való együttjátszást. Ezt az együttjátszást használjuk ki a szlovák anyanyelvi 

nevelésre, ahol a tárgyakat megnevezzük szlovákul s a velük végzett mozgásokat is. 

5-6-7 éves korú gyermekekkel hasonlóan játszunk, mint a kicsinyekkel, de segítjük őket 

abban, hogy gyakorló játékuk szerepjátékká fejlődjön. 

 Szerepjáték: 

Nevelési szempontból a leggazdagabb nevelési lehetőséget nyújtó játékfajta.  

3-4 éves korú gyermekek elsajátítják a játékszerekkel és az együtt játszással kapcsolatos 

elemi szabályokat. Kis csoportokban játszanak, önállóan megkeresik az eszközöket és 

egyszerű cselekvéseket, kapcsolatokat eljátszanak. / állatok hangjának, mozgásának 

utánzása / 

4-5 éves korú gyermekeknél kialakul az együttjátszás, az igényes, főleg a szerephez való 

kötődés. Már képesek a cselekvések összehangolására, közös játékok megszervezésére. 

5-6-7 éves korú gyermekek már elfogadják játszótársaik elgondolásait a játékkal 

kapcsolatosan, alkalmazkodnak, a játék szabályaihoz vállalják a kevésbé érdekes 

szerepeket is, tudják a játékot vezetni is. 

 Építő, konstrukciós játék: 
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3-4 éves korú gyermekek építményeket hoznak létre, s közben megnevezik az eszközöket 

szlovák nyelven. 

4-5-6-7 éves korú gyermekek a játékelemekből már játékszereket is képesek készíteni. 

Ehhez a játékfajtához különböző színes műanyag, fa, fém építőelemeket, kirakókat 

szereztünk be./Legó, Dupló/ 

 

 

 Szabályjátékok: 

3-4 éves korú gyermekek számára olyan szabályjátékokat alkalmazunk, amelyek a 

gyermekek mozgásigényét kielégítik, szabályaik egyszerűek. 

4-5 éves korú gyermekeknél a mozgásos játékokon kívül az értelmi képességeket 

fejlesztő játékokat is alkalmazunk. 

5-6-7 éves korú gyermekeink esetében a nagyobb ügyességet, a szellemi erőfeszítést 

igénylő játékokat tervezünk. 

 Dramatizálás, bábozás: 

A gyermekek irodalmi alkotásokat szívesen dramatizálnak, elbáboznak. Ezért ezt a 

tevékenységet gondosan elő kell készíteni, megtervezni, különösen akkor, ha a kisebbségi 

nyelvi nevelésre kívánjuk alkalmazni. A megfelelő előkészítésen azt értjük, hogy van az 

óvoda csoportjainak 4-5 olyan meséje, melyeket nap, mint nap elmesélünk. Ezekhez a 

mesékhez elkészítjük a megfelelő bábokat, fejdíszeket, melyeket bármikor a nap 

folyamán elővehetnek a gyerekek. 

 Udvari játéklehetőségek: 

Az udvari játéklehetőségeknél főként azon szlovák népi játékokat részesítjük előnyben az 

éves tervezés során, melyek párbeszédesek is és mozgásosak is. Ezeket kedvelik a 

gyerekek és jól szolgálják a szlovák nyelvi nevelést is. 

Összegezve:  
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Gyermekeink az óvodáskor végére a megfelelő irányítás és feltételek mellett, fejlettebb 

mozgáskultúrával, értelmi képességekkel, megfelelő szlovák szókinccsel válnak iskolaéretté. 

5.4.2. Verselés, mesélés 

A szlovák gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok sok alkalmat kínálnak a 

mindennapos mondókázásra, verselésre, mesélésre. Gyermekeink óvodapedagógusainktól 

szeretik hallgatni az ismert szlovák mondókákat, verseket, meséket, gyakran maguk is 

ismételgetik a már ismerteket. Bevezettük a mindennapos mesélést mely nagyban elősegíti a 

dramatikus játékokat és a szlovák szókincs bővítését. 

Célunk és feladatunk: 

 Az évszakoknak és az óvodásaink életkorának megfelelően kiválasztani az irodalmi 

anyagot. 

 Igyekszünk gyermekeink magyar és szlovák nyelvű szókincsét bővíteni, fejleszteni. 

 Az irodalmi műveken keresztül a szlovák kultúra hagyományainak, értékeinek 

átörökítésére törekszünk. 

 Erősítjük gyermekeink pozitív érzelmeit az irodalommal és a könyvvel. 

 Az irodalmi műveken keresztül alapvető erkölcsi normákkal ismertetjük meg 

gyermekeinket. 

 Más népek, országok létezésének tudatosítása- a másság elfogadtatása. 

 A verselések, mesék dramatizálása során szóbeli emlékezet fejlesztése, gondolkodási 

műveletek gyakorlása. 

 Gyermekműsorok, előadások, színházlátogatások, könyvek, folyóiratok használata. 

A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére 

 Ismerik és alkalmazzák önállóan a nyelvi kapcsolatteremtés elemi szabályait. 

 Mondanivalójukat, érzelmeiket, érthetően, nyelvtanilag helyesen fejezik ki. 

 Képesek felidézni egy-egy ismert mese, történet legjellemzőbb momentumait. 

 Önállóan használják a mindennap elhangzó szlovák nyelvű kéréseket, köszönéseket a 

szlovák nyelvű utasításoknak megfelelően cselekszenek. 
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5.4.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

A gyermekek éneklési és ritmus-halláskészsége óvodánkban jó. Az óvodapedagógusaink 

felkészültsége, készsége, hozzáállása jó a zenei neveléshez.  

A zenei nevelés alapvető feltételeinek megteremtésén túl óvodapedagógusaink a 

gyermekektől megkívánják a tiszta éneklést, az esztétikus mozgást, közben fejlesztik zenei 

alkotókedvüket és sokféle formában élményhez juttatják őket. Az élményt nyújtó közös ének-

zenei tevékenységek során a gyermekek felfedezik dallam, a ritmus, a mozgás szépségét a 

közös éneklés örömét. 

Intézményünkben óvodásaink heti 1 alkalommal 20-30 perces időtartamú néptánc oktatásban 

részesülnek. Ez már hagyomány intézményünkben, mivel az általános iskolában néptánc és 

népismereti tantárgyak keretében tovább folytatják. Ezt szeretnénk a továbbiakban is 

folytatni. Ennek személyi feltétele, hogy az iskolában tanító néptánc pedagógus a 

továbbiakban is az óvodapedagógusokkal közösen vezethesse az óvodai néptánc 

foglalkozásokat.  

Célunk és feladatunk: 

Az érzelmekre hatva fejleszteni gyermekeink zenei hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét. 

Célunk és feladatunk továbbá a szlovák nemzetiség zenéjének, népi játékainak, 

gyermekdalainak megismertetése évszakokhoz kapcsolódva. 

Az ének, zene, énekes játékok óvodánkban: 

 Az óvodai csoportok dalanyagát, évszakokhoz kapcsolódva az ÉNÓ és a szlovák nyelvű 

keretprogram (Piesne, hry a riekanky szlovák zenei irodalmi gyűjtemény) segítségével 

készítjük el. Figyelünk arra is, hogy a dalok anyagában legyenek ünnepi és alkalmi 

dalok és a dalokhoz, kapcsolódjanak - változatos játékformák. 

 A zenehallgatásban szlovák, magyar és más népek dalai, énekes és hangszeres műzene, 

népdalok figyelmes hallgatása. 

 A magasabb és mélyebb hangok megkülönböztetése térben mutatással, éneklés közben 

a dallamvonal rajzolása a levegőben. 

 Szöveges motívumok visszaéneklése változatos dallam-és ritmusfordulatokkal. 
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 A halk és hangos fogalom pár megértése, alkalmazása egyénileg is. 

 Ismert dalok felismerése dúdolásról, hangszerjátékról. 

 Finomabb hangszínek különbségének meghallása. 

 Az egyenletes lüktetés kifejezése játékos mozdulatokkal. 

  Szöveges ritmusmotívumok visszhangszerű ismétlése egyénileg és csoportosan. 

 Az éneklés, körjáték közben tempótartás, egyszerű játékos mozgások egyöntetű, 

esztétikus végzése, táncos jellegű mozdulatok. 

 A dalok hangkészlete főleg a félhang nélküli ötfokúság dallam fordulatain mozogjon, de 

szerepeljenek az anyagban ünnepi és alkalmi dalok és más népek gyermekdalai is 

melynek során a dalokhoz tartozó új játékokkal, új térformákkal, ügyességi játékokkal 

ismerkednek meg. 

 Az egyenletes lüktetés és dalritmus megkülönböztetése és összekapcsolása, a dalok 

ritmusának hangoztatása belső hallás alapján, dalok és mondókák felismerése ritmusról. 

 A különböző tempók felismerése, kifejezése énekkel, mozgással, az esztétikus mozgás 

igényének fölkeltése. 

 Az ütőhangszerek használata önállóan az éneklés-kísérés, dallamok, kitalálása 

dallamfordulatokkal, mozdulatok kitalálása, énekes beszélgetés. 

 Óvodánkban a nap folyamán bármikor mondogatunk a gyermekek kívánságának 

megfelelően mondókákat, kiolvasókat, énekeket, énekes játékokat. 

A fejlődés várható jellemzői e területen: 

 Dalkultúrájuk sokoldalúan fejlődik, ritmusérzékük kifinomultabbá válik, az élményt nyújtó 

közös éneklés, mondókázás az esztétikai nevelést segíti, megalapozza a gyermekek ének-

zenei és tánc kultúráját, melyre biztonsággal építhet az általános iskola. 

5.4.4. Rajzolás, mintázás, kézimunka 

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka különböző fajtái, a 

műalkotásokkal való ismerkedés is fontos eszköze gyermekeink személyiség fejlesztésének. 
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Óvodai csoportunkban az egész nap folyamán lehetőséget biztosítunk ábrázoló 

tevékenységekre, mely lehetőséggel gyermekeink élnek is. Jól látható és hozzáférhető helyen 

tároljuk az e tevékenységhez szükséges eszközöket. 

Célunk és feladatunk: 

 A feltételek biztosításán túl, megismertetni gyermekeinket a különböző eszközök 

használatával, az anyagokkal, azok tulajdonságival, és a kézi munka technikai 

alapelemeivel. 

 A tevékenységek során használt eszközök szlovák nyelven történő megnevezésével 

gyermekeink szlovák szókincsének gyarapítása. 

 Egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segíteni a képi-plasztikai 

kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezőképességek alakulását, a 

gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését: a gyermekek 

tér-forma és szín képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését, esztétikai 

érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását.  

 Az ábrázolás, mint tevékenység a közvetlen irányítás helyett olyan tevékenységek 

sorozatát indítják el, amelyek segítik a gyermekek egyéni képi gondolkodásuk 

fejlődését, gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását, esztétikai érzékenységük, 

szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását.  

 Az ábrázolás a gyermekek többségének alapvető tevékenysége, elmélyülten vesznek 

részt benne. Képletei, emlékezete és képzelete alapján rajzol, fest, mintáz, így 

ábrázolásában sohasem hibázik. A tevékenységek irányítása közben nagyon fontos az 

oldott csoportlégkör megteremtése.  

 A képi, plasztikai gyermekmunkák kezelésében, elhelyezésében arra törekszünk, hogy a 

gyermekek érezzék produktumaik megbecsülését,  követendő példát lássanak a munkák 

gondos, igényes elhelyezésére, kezelésére.  

 Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a 

tehetségek bátorítására.  

 Az óvodai élet során sokféle tevékenység szervezésére van lehetőség (építés, plasztikai 

munkák, képalakítás, festés -papírra, -üvegre, -fára, textilre, rajzolás, barkácsolás, 
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gyöngyfűzés, tojásfestés, zsírkrétázás, nyomdázás, termés és süteményfigurák 

alakítása).  

 A szabad rajz gyermekkorban az egyik legjelentősebb önkifejezési forma. Az ábrázolás 

eszközeivel, színekkel, vonalakkal, formákkal sok mindent elárul önmagáról, belső 

világáról.  

 Fontos a testséma, testfogalom minél pontosabb kialakulása.  

 Egyéni fejlettségükhöz és képességükhöz igazodva segíteni gyermekeink tér-, forma- és 

színképzeteinek gazdagítását, képi gondolkodásuk fejlesztését, esztétikai 

érzékenységük, igényességük alakítását. 

Rajzolás, mintázás, kézimunka óvodánkban 

 Képalakítás rajzlapon, udvaron, vonalas rajzokkal, emberalak, helyzet és tárgyak 

rajzolása, rajzolás: bottal földre, krétával: táblára, papírra: filctollal, zsírkrétával. 

Rajzolás során az eszközök szlovák nyelvű megnevezése /kezesség megfigyelése, 

helyes ceruzafogás figyelése, kialakítása/. 

 Képek festése ujjakkal, ecsettel, /gombfesték, tempera használata/ viasz vagy 

zsírkrétával, sokkféle méretű, anyagú és alakú papírra /az ecsetek helyes használata/. 

 Különböző kompozíciók készítése lenyomattal, karcolással. 

 Képalakítás spárga és fonalak textil alapra történő applikálásával. 

 Színes papírlapra tépéssel, vágással kialakított papírfoltok felragasztása. 

 Plasztikai munkák: természeti tárgyak gyűjtése, emberalakok, állat- és játékfigurák 

mintázása, egyszerű ajándéktárgyak készítése, bábok, díszletek készítése. 

 Gyurmázások során az alakíthatóságra vonatkozó tapasztalatszerzések /gömbölyű, 

testes, lapos, szögletes stb./ arányviszonyok érzékeltetése. 

 Építések: térbeli alakzatok formálása a mozgásos játékok alkalmával, különféle 

anyagokból történő építések, homok, hó, építőkockák, dobozok felhasználása. 

A fejlődés várható jellemzői e területen 

Az ábrázoló tevékenységek során fejlődik a gyermekek manuális készsége, képi-plasztikai 

kifejezőképessége, térbeli tájékozódó és rendező képessége. 
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Fejlődik képi gondolkodásuk, esztétikai érzékenységük. 

A tevékenységek alkalmával a tevékenységekhez konkrétan kapcsolódó szlovák nyelvi 

kifejezésekkel ismerkednek meg, melyek előkészítik gyermekeinket az iskolai nyelv 

tanulására /pl. színek, eszközök, elemi tevékenységek megnevezése szlovák nyelven /. 

Figyelemmel kísérjük a rajz, mintázás, kézi munka területén megjelenő technikákat, és 

módszereket. Ezekből a nálunk alkalmazhatóakat beépítjük mindennapjainkba. 

 

5.4.5. Mozgás 

Az egészséges életmód kialakításánál hangsúlyoztuk fontosságát gyermekeink életében. 

Célunk és feladatunk: 

Különösen fontosnak tartjuk, hogy amikor csak lehetséges, /szinte heti rendszerességgel/ 

kiránduljunk a Margit-szigetre. 

 A mozgásos tevékenységekkel, tornával, a mozgásos játékokkal fejleszteni kívánjuk 

gyermekeink teljesítő és teherbíró képességét, motoros képességeiket, kondicionális - és 

koordinációs képességeiket. 

Javasolt mozgásanyag: 

Játékok: szerep-, futó-, szabály-, labdajátékok 

 Szervezési gyakorlatok: sorakozás, térbeli alakzatok kialakítása 

 Gimnasztika: Szabad-, páros-, kézi szer -, padgyakorlatok 

 Kartartások, testhelyzetek, kar-, törzs-, lábmozgások 

 Járások 

 Futások 

 Ugrások 

 Támaszgyakorlatok 

 Gurulások 
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 Függések 

 Labdagyakorlatok 

 Dobások 

E területen nemzetiségi jellegünk abban nyilvánul meg, hogy az eszközöket szlovák nyelven 

megnevezzük a fontosabb vezényszavakat, utasításokat szintén kisebbségi nyelven intézzük 

gyermekeink felé. 

A fejlődés várható jellemzői: 

A testileg egészségesen fejlődő gyermek 6 éves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. 

Megváltoznak testarányai, teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, 

harmonikusabb. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani 

képes. A szlovák nyelvű vezényszavakat, utasításokat megérti, azoknak megfelelően 

cselekszik. 

5.4.6. A külső világ tevékeny megismerése 

Minden gyermek rendelkezik bizonyos fokú és mennyiségű tapasztalattal közvetlen és tágabb 

természeti- emberi- tárgyi környezetéről, annak formai, mennyiségi, téri viszonyairól. 

Célunk és feladatunk: 

A már meglévő gyermeki tapasztalatokat tevékenységek sorozatának biztosításával, 

rendszerezzük, megszilárdítsuk, folyamatosan az életkori sajátosságoknak megfelelően 

bővítsük. 

Arra neveljük óvodásainkat, hogy óvják, és vigyázzanak környezetük tisztaságára, 

takarékoskodjanak a vízzel, elektromos árammal. 

Csatlakoztunk az iskolai hulladékgyűjtéshez. /ősz és tavasz/ 

Gyermekeink ismerjék meg a hazai szlovákság néphagyományait, szokásait és tárgyi 

kulturális értékeit a megismerésen kívül tanulják meg ezek szeretetét, megőrzését. 

A környezet számos matematikai tartalmú tapasztalatszerzési lehetőséget kínál, melynek 

kihasználására megfelelő helyet, időt, alkalmat kell biztosítanunk. 
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Óvodánkban a külső világ tevékeny megismerése párhuzamosan történik a szlovák környezeti 

és matematikai neveléssel. Ez gyermekeink számára nem okoz gondot, hiszen a tapasztalat-

szerző séták alkalmával szlovák és magyar nyelven egyaránt közvetítenek ismereteket a 

csoportok óvodapedagógusai. 

A természeti-, emberi-, tárgyi környezet megismerését szolgáló témakörök 

Ismerkedés az óvodával, annak közvetlen környezetével./óvása, tisztántartása/ 

Ismerkedő játékok.  

Óvodai szokások kialakítása, ésszerű magyarázatok mit, miért teszünk. 

Ősz – tél – tavasz - nyár. Az időjárás folyamatos megfigyelése /hűvösödik, pára, köd, eső /. 

Az időjárás hatása az emberre /öltözködés ruhanemű felsorolása az öltözőben történő 

öltözködés alkalmával /. 

Testünk testrészeink védelme. 

Betegségek: az orvos gyógyító munkája. 

Időjárás hatása az állatra /költöző madarak: gólya, fecske /. 

Időjárás hatása a növényekre.  

Évszakoknak megfelelő munkák a kertben. 

Séták a Margit-szigetre, termések gyűjtése, megfigyelések végzése. 

Séták alkalmával az alapvető KRESZ szabályok gyakorlása. 

Az évszakok színei. 

A család /összetétele, családtagok száma, azok szerepe /. 

Emberek munkája /rendőr, tűzoltó, postás, fodrász, orvos, villamos vezető, autóbusz vezető /. 

Naptári ismeretek /év, hó nap, napszakok /. 

Személyi adatok /név, születési adatok /. 

Háziállatok. 

Állatkerti állatok. 

Vadon élő állatok. 

 Matematikai jellegű tapasztalatok: 

Összehasonlítások: tárgyak, személyek felhasználásával szabadon, egy-egy kiemelt, 

megnevezett tulajdonság szerint. 

Szétválogatások: tárgyak személyek felhasználásával ismert tulajdonság szerint, elrontott 

válogatás javítása, tárgyak szétválogatása szín, alak, forma szerint. 
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Sorba rendezés: tárgyakkal, személyekkel, halmazokkal mennyiségi tulajdonságok szerint, 

nagyság szerint, szín szerint stb.  

Összehasonlítás szavakban, megállapítások igazságának eldöntése, változások felismerése. 

Irányított összehasonlítás: Melyik a magasabb? Melyik az alacsonyabb? Melyik a hosszabb? 

Melyik a rövidebb? Melyik a nagyobb? Melyik a kisebb? Melyikbe fér több? Melyikbe 

kevesebb? Melyik a több? Melyik a kevesebb? 

Mennyiségek összemérése: tárgyak összemérése hosszúságuk, tömegük, űrtartalmuk szerint; 

Ismerkedés az összemérés eszközével, módjával; a magasabb, alacsonyabb, rövidebb, 

nehezebb, könnyebb, több, kevesebb kifejezések tartalmának pontosabbá tétele becsléssel, 

összeméréssel;  

Kis számok összkép alapján: az 1, 2, 3 és a semmi észlelése, megnevezése számlálás nélkül. 

Számlálás 6-os 10-es számkörben. 

Tapasztalatok a geometria körében:  

 Építések különféle elemekből pl. lakótelep építése. 

 Papírnyírás: síkbeli alakzatok nyírása /háromszög, négyzet, téglalap, stb. /. 

 Építőelemek, építmények összehasonlítása, szétválogatása különféle geometriai 

tulajdonságok alapján. 

Tevékenységek tükörrel: mozgások tükör előtt,/táncterem/ építések a tükör előtt, a tükör 

mögött, festékfolttal tükrös alakzatok létrehozása. 

Tájékozódás térben: irányok egyeztetése és megkülönböztetése /elé, mögé, alá, fölé, mellé, 

közé, jobbra, balra, stb. /. 

A matematikai tevékenységek legfontosabb feladata a gyermekek számfogalmának 

megalapozása játékos feladatokon keresztül. 

5.4.7. Környezettudatos magatartásra nevelés megalapozása 

A környezeti nevelés óvodai élet során egy környezettudatos, környezetre figyelő magatartás 

megalapozását tartalmazza. Ebben az életkorban nyílik lehetőség azoknak a szokásoknak, 

magatartásformáknak a kialakítására, megalapozására, melyek a környezettel való 
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harmonikus együttélést biztosítják későbbi életvitelükben.    Az óvodai környezeti nevelés, 

alapozó jellegű, így meghatározható szerepet játszik az egyén környezetkultúrájának 

alakításában. 

Óvodai nevelésünk célja ezen a nevelési területen: 

 A gyermekek közvetlen környezetében lévő világ értékeinek megismertetetése, 

megszerettetése. 

 A természeti és a társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása. 

 Környezettudatos életvitel kialakítása /energiával, vízzel, árammal való takarékoskodás, 

szelektív hulladékgyűjtés/. 

 Élő és élettelen környezeti tényezők összefüggéseinek megláttatása. 

Céljainkból adódó feladatok: 

 Lehetőség szerint a foglalkozások az eredeti környezetben történjenek a gyermek 

folyamatos tevékenykedtetésével. 

 Olyan feltételek, eszközök megteremtetése, melyek lehetővé teszik, minél több  

 Tapasztalat szerzését a természetben, és a közvetlen környezetben. 

 Ismerni óvodásaink családi hátterét, a társadalmi-környezeti tényezőket a gyermekek 

szokásrendjét. 

A fejlődés várható eredménye: 

Óvodáskor végére a gyermek elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről, 

tudja nevét, lakcímét, szülei nevét, foglalkozását, felismeri a napszakokat, ismeri szűkebb 

lakóhelyét, a környezetében élő állatokat, növényeket, azokat gondozni képes, ismeri az 

öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Képes a gyalogos közlekedés alapvető szabályai 

szerint közlekedni. Ismeri és alkalmazza az alapvető udvariassági szabályokat, magatartási 

formákat. Elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

Az óvodai környezeti nevelés, megalapozza és nagyban meghatározza a gyermekek jövőbeni 

környezetkultúrához való viszonyulásukat és kiemelkedő szerepet játszik annak alakításában. 

i 
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5.4.8. Munka jellegű tevékenységek 

A munka jellegű tevékenységek a személyiségfejlesztés fontos eszközei, mely a játékkal sok 

vonatkozásban azonosságot mutat. 

Célunk és feladatunk: 

 A munka jellegű tevékenységek iránti pozitív viszony kialakítása. 

 Saját szűkebb és tágabb környezetük rendben tartása 

 Kitartásra serkentés, felelősség- és kötelességtudat erősítése. 

 A munka eredményének megbecsülésére való nevelés. 

 Az egyes célirányos tevékenységek során ismeretek nyújtása. 

Az óvodai csoportunkban alkalmazott munka jellegű tevékenységek: 

 Önkiszolgálás: 

Testápolás 

Öltözködés 

A gyermek személyes holmijának megóvása, rendben tartása 

 Naposi munka: 

Étkezések /terítés / 

Teremrendezés és ennek ellenőrzése 

Eszköz előkészítés 

 Közösségért végzett munka: 

A környezet rendben tartása 

Segítségnyújtás a társaknak és a kicsinyeknek 

Üzenetek közvetítése 

Növények gondozása 

 Alkalmi munkák, feladatok: 

Ajándékkészítés, dekorálás 



Pedagógiai program 
Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

1139 Budapest, Lomb utca 1-7. 

128 

Várható eredmény az óvodáskor végére: 

 Szívesen vállal kisebb megbízatásokat. 

 Munkavégzésében pontos, megbízható, igényes. 

 Szívesen segít a felnőtteknek és társainak. 

 Munkavállalása önkéntes és önálló 

5.4.9.  A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Az óvodában a tanulás folyamatos, melynek feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a 

közvetlen, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás lehetőségének biztosítása. 

A tanulás lehetséges formái óvodánkban: 

 az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás, szokások 

alakítása; 

 a spontán, játékos tapasztalatszerzés; 

 a játékos, cselekvéses tanulás; 

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés; 

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés; 

 a gyakorlati probléma - megoldás; 

 az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósuló tanulás; 

Ezen tanulási formák a szlovák nemzetiségi nyelv elsajátíttatásának szempontjából 

elmaradhatatlanok a napi munkánkból. 

A szlovák nyelvi nevelés területén várható eredmény óvodáskor végére 

 Megszokják, hogy az óvodai környezetben állandóan hallják a nemzetiségi nyelvet. 

 Megértik a leggyakrabban használt utasításokat. 

 A napszaknak megfelelő köszönési formákat megtanulják és azt a helyes módon 

használják. 

 A nemzetiségi nyelven felismerik saját valamint társaik nevét, jelét. 
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 Fejlettségi szintjüknek megfelelően képesek bemutatkozni, az alapvető udvariassági 

formulákat használni. 

 Az utánzó és szituációs játékokhoz kapcsolódva képesek ki? mi? mit csinál?  milyen? 

kérdésekre válaszolni a begyakorolt mondatmodellek segítségével. 

 Képesek testrészeik és ruhaneműik megnevezésére. 

 A megismert népi játékokat szívesen játsszák. A jól ismert meséket kedvvel 

dramatizálják. 

 Az óvodáskor végére megpróbálnak önállóan is megnyilatkozni szlovák nyelven. 

Képessé válnak a szlovák nyelv, iskolai tanulására. 

5.5. Gyermekvédelmi munka az óvodában 

Az óvodapedagógusok gyermekvédelmi feladata: 

A csoportok óvónői kísérik figyelemmel, hogy kik azok a gyermekek, akik más körzetből 

érkeztek. 

Figyelemmel kísérik a leendő iskolások mulasztását és figyelik a leendő iskolások 

iskolaérettségét, ha szükséges felveszik a kapcsolatot a megfelelő szakszolgálattal, de előtte 

informálják közvetlen felettesüket és az intézmény vezetőjét. Az ok nélkül sokat mulasztó 

gyermekek szüleit hivatalos levélben felkérik a mulasztás igazolására. Ezt jelezik az 

intézmény helyettes vezetője és igazgatója felé is, aki a szükséges intézkedéseket megteszi. 

A rászoruló gyermekek részére, keressük a hatályos jogszabályi megoldások általi 

segítségnyújtási lehetőségeket. A legfontosabb feladatunknak azt tartjuk, hogy szinte napra 

készen ismerjük a reánk bízott gyermekek családi, és szociokulturális hátterét. A megszerzett 

információkat diszkréten, tapintattal kezeljük. 

5.6. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek óvodánkban 

A folyamatos gyermekmegfigyelések során, minden óvodapedagógus az első, de legkésőbb a 

második óvodai év során, már jól megismeri a gyermekek családi hátterét és a reá bízott 

gyermekeket. A megfigyeléseik alapján képet kapnak arról, hogy kik azok a gyermekek, 
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akiknél majdan tanulási problémák léphetnek fel, vagy magatartászavarok miatt válhatnak 

problémás gyermekekké, ill. kivételes képességekkel rendelkeznek, tehetségesek. 

Óvodapedagógusaink feladata 

 Napi kapcsolatot tartanak óvodásaink szüleivel (ld. gyermekvédelmi munka az 

óvodában) 

 Részletesen, alaposan megismerik a saját csoportjukba járó gyermekeket. A 

gyermekekről a fejlődésnaplóban rögzítik tapasztalataikat, megfigyeléseiket és évente 

két alkalommal a szülőket tájékoztatják gyermekük fejlődéséről.  

 A szlovák anyanyelvű gyermekek szüleinek gyermekeikről, a „Školská zrelosť – (Čo by 

malo dieťa vedieť pred stupom do školy)- Jiřina Bednářová; Vlasta Šmaradová EDIKA 

BRNO 2012; ISBN 978-80-266-0049-7; könyv adaptációját használjuk.  

 Középső csoport év végén és nagycsoport év elején, szükség szerint iskolaérettségi 

vizsgálat elvégzése a következő könyv alapján: „Amit az óvónőnek észre kell venni” 

Aszalai Anett; Horváth Judit; Horváthné Csapucha Klára; Dr. Rónáné Falus Júlia, - 

(Tájékozódó vizsgálat a nagycsoportos óvodások képesség- és készsészinjéről) - 

FALCUS KIADÓ BUDAPEST, 2015; ISBN 978-615-5278-27-3 

 Folyamatos információcsere az intézmény vezetőjével a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekekről a velük kapcsolatos intézkedésekről, teendőkről. 

 A fejlesztő munkához külső segítség igénybe vétele. 

Külső segítők: 

 A Fővárosi Beszédjavító Intézet logopédusa.  

 A gyermekek lakóhelye szerinti illetékes Gyermekjóléti Szakszolgálatok 
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6. A kollégium nevelési programja 

6.1. Bevezetés 

Nemzetiségi intézményünk a 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól, valamint a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény megfogalmazott alapelveit és hatályos 

rendelkezéseit betartva működik. 

Pedagógiai programunk összeállításánál alapul vettük a kollégiumi nevelési országos 

alapprogramja 46/2001. (XII. 22. ) OM rendelet hatályos módosításai által megfogalmazott 

nevelési célokat, követelményeket, valamint, diákjaink és szüleik, nevelőtestületünk tagjai, 

illetve a kapcsolódó iskolák elvárásait, igényeit.    

E három alapvető jogszabály határozza meg a kisebbségi oktatás jelenleg érvényes kereteit, 

mint ahogy figyelembe vesszük a kapcsolódó iskolák pedagógiai programját.  

Az intézmény neve: Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Kollégium  

Az intézmény fenntartója: Országos Szlovák Önkormányzat 

Az intézmény telephelye: 1139 Budapest, Lomb utca 1-7 

A kollégiumi férőhelyek száma: 153 fő (fiú, lány) 

Kollégiumunk az értéktisztelet, a gyermekszeretet, a tanulói személyiség tiszteletben tartása 

jegyében neveli és oktatja a bentlakásos nevelésben részesülő tanulókat. Minden kollégánk 

vallja, hogy kollégiumunk olyan alkotó pedagógiai, emberi és szellemi környezet, amely 

alkalmas a folyamatos megújulásra. Pedagógiai programunk hozzájárul egy jó hangulatú, 

egymást becsülő, az emberi méltóságot tiszteletben tartó diákotthoni közösség megtartásához, 

továbbfejlesztéséhez. Kollégiumunk minden dolgozója - erejéhez és tehetségéhez mérten - 

ebben nyújt segítséget. 
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6.2. A kollégium nevelési alapelvei, célkitűzései, értékei  

6.2.1. Nevelési alapelveink 

A tanulók napirendjét, tanulását, szabadidejük eltöltését úgy szervezzük meg, hogy 

érvényesüljenek mind az egyéni, mind az intézményi elvárások, lehetőségek, s a szlovák 

nemzetiségi jelleghez kapcsolódó tevékenységek. 

Nevelésünk során kiemelt fontosságot élveznek: 

 nemzetiségi jogok, 

 az alapvető emberi jogok, 

 a diákjogok, 

 a tanulói igények, 

 tehetséggondozás,  

 a szülői elvárások, 

 a kollégiumhoz kapcsolódó iskolák és a fenntartó igényei. 

Kollégiumunk alapfeladata, hogy a tanulóink számára biztosítsa a megfelelő lakhatási és 

tanulási feltételeket. Segítse a tanulóinkat a hátrányok leküzdésében, esélyeket teremtsen, 

biztosítsa az integrációt és a hozzáférést az jó minőségű tudáshoz. Kollégiumunk minden 

nevelőjének hitvallása, hogy a tanulás feltételeinek megteremtése mellett a tanulók számára 

szociális ellátást, biztonságot, valamint érzelmi védettséget nyújtson. 

6.2.2. Nevelési célkitűzéseink 

Napjaink új kihívásai a kollégiumi nevelésben is jelentkeznek, teret követelnek, így nagyobb 

figyelmet kell fordítanunk különösen a tehetséggondozására, a felzárkóztatására a szlovák 

nemzetiséghez való pozitív kötődés kialakítására, az identitástudat ápolására. Tanulóinknak 

ismereteket kell nyújtani változó világunkról. Fel kell készíteni őket a választópolgári 

szerepre, valamint tisztába kell lenniük azzal, hogy mit jelent egy európai uniós tagország 

állampolgáraként élni. Egyik legfontosabb feladatunk, hogy segítsük a diákokat reális céljaik 

megfogalmazásában és azok elérésében. Irányt mutassunk az emberi együttélés és 

együttműködés erkölcsi alapelveit és gyakorlatát illetően.  
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Alapfeladataink ezen kívül a következők: 

 a tanulmányi munka színvonalának emelése, 

 nemzetiségi nevelés 

 szlovák nyelvi felzárkóztatás / tehetséggondozás 

 az egészséges életmódra nevelés, 

 diákjaink személyiségének megismerése, fejlesztése, adottságaik, képességeik 

kibontakoztatása, önismeretük fejlesztése, 

 a középiskola elvégzéséhez adott feltételek megteremtése, 

 a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, 

 a kollégumi közösségi élet kialakítása, továbbfejlesztése, 

 a hátrányos helyzetű tanulókkal való fokozott egyéni törődés, 

 a pályaválasztás segítése, továbbtanulásra való ösztönzés, 

 környezetünk kialakítására, - védelmére, - ápolására való nevelés. 

6.2.3.  Értékeink 

A kollégiumot igénybe vevők részére, tanulmányaik alatt, magas színvonalú szellemi és 

fizikai környezet biztosítása. Tudatosan vállalt feladatunk, hogy segítsük tanulóinkat abban, 

hogy kiegyensúlyozott személyiségű, optimista beállítottságú, az egészséges életmód 

szabályait ismerő, elfogadó és gyakorló emberek legyenek. Akiknek szilárd az értékrendszere, 

igényesek önmagukkal szemben, képesek a szellemi megújulásra, az önálló ismeretszerzésre, 

óvják és kímélik a környezetet. A nevelésnek hangsúlyt kell fektetnie a magyarországi 

szlovák nemzetiség értékeinek megismertetésére, a különböző etnikai, vallási csoportok iránti 

tiszteletre és megbecsülésre. 
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6.3. A működés belső feltételrendszere 

6.3.1.  Kollégium tárgyi környezete 

 A kollégium 153 fő részére, három szinten biztosít teljes körű ellátást. Egy épületben 

helyezkedik el az iskolával, óvodával. A tanulók korok és nemek szerint kényelmes 

háromágyas szobákban laknak. Az egészségügyi helyiségek megfelelőek.  

 A nyugodt tanuláshoz az iskola tantermei és szaktantermei állnak a tanulók 

rendelkezésére. 

 A tanulóknak lehetőségük van az esti órákban a felzárkóztató szilencium keretében, 

lakószobáikban felkészülni a tanóráikra. A kollégium rendelkezik számítástechnika 

teremmel. Az iskolában található könyvtárat, tornatermet az udvart a kollégium lakói is 

igénybe vehetik. 

 A kollégiumi infrastruktúra fejlesztése folyamatos.  

A diákjaink rendelkezésére áll: 

 szintenként televízió, mosógép, centrifuga, jól felszerelt teakonyha,  

 számítástechnikai terem, saját Internet hálózattal és részleges wifi lefedettséggel, 

 az iskola tornatermének használata, 

 saját klubszoba, 

 társasjátékok. 

A kollégium működéséhez szükséges eszközöket folyamatos pótoljuk. A szabadidő hasznos 

eltöltéséhez szükséges eszközöket lehetőségünk szerint bővítjük, cseréljük.  

6.3.2. Humán erőforrás 

A nevelési feladatokat a Nkt.-ben meghatározott végzettséggel rendelkező kollégiumi 

nevelőtanárok látják el. Munkájukat a kollégiumvezetővel szoros szakmai együttműködésben 

végzik. 

A nevelők rendszeres önképzéssel vagy szervezett továbbképzéssel megújított szakmai 

ismeretekkel rendelkeznek. Munkájukat az egyenlő bánásmód, az igazságosság és az 
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egészséges életmódra nevelés határozza meg. A kollégiumvezető feladata a kollégák 

munkájának összehangolása, a kollégiumi szintű szervezési feladatok ellátása. 

A nevelőtestület képes a nevelési folyamat megtervezésére, megszervezésére, irányítására, 

ellenőrzésére, értékelésére, jártas különböző pedagógiai eljárások, módszerek 

alkalmazásában. Egyéniségükkel, megjelenésükkel, felkészültségükkel, műveltségükkel, 

életmódjukkal követendő példaként szolgálnak a kollégisták számára. 

Támogatást tudnak nyújtani a szlovák nyelv, ill. a magyar nyelv és irodalom tantárgyak 

tananyagainak elsajátításában. 

Azokból a tárgyakból, amelyek problémát okoznak tanulóinknak, és nevelőink nem tudnak 

segíteni, az iskolában tanító szaktanár kollégák nyújtanak segítséget egyéni megbeszélés 

alapján. 

Kollégáink érdeklődési körét, egyéni felkészültségét felhasználva lehetővé vált, hogy 

sokszínű szakköri tevékenység bontakozzon ki. Így tanulóink számtalan szakkörön mérhetik 

meg magukat pl. szlovák színjátszó szakkör, szlovák (kezdő,haladó) nyelvi szakkör, aktív 

életmód szakkör. 

6.3.3.  Szervezeti struktúra 

Az intézmény első számú felelős vezetője az intézmény igazgatója. A kollégiumban folyó 

pedagógiai, ellátási és gazdasági munka irányítója, szervezője és ellenőrzője a kollégium 

vezetője igazgatóhelyettesi beosztásban. A közvetlen nevelő-oktató munka szakmailag önálló 

szervezői és végzői a nevelőtanárok. 

 Kollégiumi igazgató-helyettes 

 Kollégium-munkaközösségi vezető  

 Csoportvezető kollégiumi nemzetiségi nevelőtanár 

 Csoportnélküli kollégiumi nemzetiségi nevelőtanár 

 Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak: 

A takarítók, karbantartó, akik az iskolai feladatokkal együtt látják el feladataikat portások, 

akik a portásfülke az iskolával közös épületben helyezkedik el, munkájukat az iskola és a 

kollégium működési szabályai szerint végzik. 

A takarítók, a karbantartók és a portások napi, élő kapcsolatban állnak a tanulókkal, 

pedagógusokkal. Ismerik a házirend, a napirend szabályait, rendszeresen visszajelzik 
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észrevételeiket a nevelőtanároknak, közvetítik elvárásaikat a diákok felé. A kollégistákhoz 

való jó viszonyuk elősegíti a jó közérzetet és a kollégiumról kialakított kedvező képet. 

6.4. A kollégium kapcsolatrendszere 

6.4.1. Kollégiumunk tágabb környezete 

A kollégium a XIII. kerületben, 1992-ben kezdte meg működését. A kollégium a főváros 

frekventált helyén fekszik és a jó közlekedési lehetőségeket igyekezünk kihasználni. Könnyen 

és gyorsan juthatunk el színházba, moziba, kiállításokra, hangversenyekre, nemzetiségi 

rendezvényekre. A főváros által nyújtott egyéb lehetőségekkel is megpróbálunk élni. 

Rendszeresen járunk sportversenyekre, kulturális rendezvényekre. 

6.4.2. Kapcsolattartás iskolákkal, szülőkkel, egyéb külső 

intézményekkel 

Intézményünkben a szülők és a tanárok kapcsolata, olyan egyenrangú szövetség, akik 

egymást kiegészítve felelősen fáradoznak a diákok szellemi és testi fejlődésén. Összefogásuk, 

közös gondolkodásuk és harmonikus együttműködésük fontos tényezője a nevelésnek. 

Találkozásaik – melyek részben szervezettek (fogadóóra, szülői értekezlet, e-mail, 

elektronikus napló, közösségi oldalak), másrészt rugalmasan alkalmazkodnak egymás 

igényeihez – a kölcsönös tájékoztatást és a felmerülő problémák együttes megoldását 

szolgálják. Nem is működhet ez intézményünkben másként, hiszen van olyan tanulónk a 

kollégiumban, általános iskolai tanulóként kerül hozzánk.  

A kapcsolattartás elvei:  

 A rendszeres, korrekt tájékoztatás.  

 A kapcsolat kölcsönös tiszteletre és bizalomra épüljön.  

 Az érintkezés közöttük legyen elfogadó, nyílt, őszinte és jóindulatú.  

 A tanulóval kapcsolatos problémák esetén legyenek nyitottak egymás érveire, álljanak 

készen arra, hogy közösen keressék a legjobb megoldást.  
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 Adjon a csoportvezető a tanuló iskolai munkájáról, kollégiumi magatartásáról érdemi 

tájékoztatást, gondok jelzésekor tapintatosan járjon el, szükség esetén tanácsaival is 

segítse a szülőt.  

 Hallgassa meg figyelmesen a szülők véleményét, kívánságait, esetleg panaszait, és az 

érintettek bevonásával segítsen a problémák megoldásában.   

 A személyes, családi vonatkozású információkat kezelje diszkréten, azokat csak a 

legszükségesebb esetben, nevelési szempontokat mérlegelve ossza meg más illetékes 

személyekkel.  

 A kollégium illetve az intézmény belső életével kapcsolatos bizalmas információkat 

köteles titokként kezelni, igyekezzen erősíteni a szülők bizalmát az intézmény iránt.  

 A szülővel kialakított személyes kapcsolata – legyen az személyes barátság vagy 

valamilyen konfliktus – semmiképpen nem befolyásolhatja a tanuló objektív megítélését 

és nem származhat belőle sem előny, sem hátrány más tanulók számára sem.  

Kapcsolattartás az iskolákkal 

A kapcsolódó iskolák elvárásai a kollégium felé a tanulásra való felkészítésben 

fogalmazódnak meg hangsúlyozottan. Ennek érdekében a csoportvezetők rendszeresen 

konzultálnak az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal. A kollégiumi élet szervezésével 

összefüggésben, szükség esetén felveszik a kapcsolatot a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelősökkel és a szabadidő szervező kollégákkal is. Az iskolák és a kollégium között vezetői 

szinten is rendszeres az együttműködés. Kölcsönös a rendezvényekre való meghívás, 

látogatás. 

Kapcsolattartás a szülőkkel 

A szülők elsősorban nevelési problémákkal fordulnak hozzánk. Ritka a személyes találkozás a 

települések távolsága miatt. Az intézményi szülői értekezletek és fogadó órák alkalmával, 

azonban felkeresik kollégiumunkat is. Kollégáink telefonon és digitális kapcsolatban állnak 

azon tanulók szüleivel, akik vagy magatartásbeli, vagy tanulmányi problémákkal küszködnek. 

Amennyiben nem tudunk segíteni gondjaikon, megkeressük azokat a fórumokat számukra, 

ahol megoldást kaphatnak. 
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Kapcsolattartás más intézményekkel 

Nevelő munkánkat a kapcsolódó iskolákon és a szülőkön kívül eredményesen segítik a 

városban található alábbi intézmények: 

 Országos Szlovák Önkormányzat 

 Fővárosi Szlovák Önkormányzat 

 Kerületi Szlovák Önkormányzat (XIII;IV.) 

 Szlovák Kulturális Intézet  

Egyéb kapcsolataink 

Jelzéseink alapján a lakóhely szerinti települési önkormányzatok támogatják a szociálisan 

rászoruló tanulóinkat, pl.: étkezési térítési díj átvállalásával vagy támogatásával. 

6.5. A kollégium tanulóinak életrendje, tanulása, szabadidő 

szervezésének pedagógiai elvei 

6.5.1. A tanulók életrendjének elvei 

 nevelőtestületünk tudatosan törekszik arra, hogy mintával szolgáljon diákjainknak, 

 az egészséges, harmonikus életrend kialakítását a megfelelő napirend elkészítésével kell 

segítenünk, 

 gondoskodnunk kell a nyugodt felkészülésről, 

 a lehetőségekhez mérten törekszünk az egyéni tanulási szokások figyelembe vételére, 

biztosítanunk kell a tanulás utáni pihenés, szórakozás, sportolás, kikapcsolódás 

lehetőségét, 

 biztosítanunk kell az egészséges, nyugodt alvás lehetőségét. 
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6.5.2. A tanulók tanulásának, felkészülésének elvei 

 biztosítanunk kell diákjaink részére a nyugodt felkészülést megfelelő helyiségek, 

berendezések, eszközök igénybevételének lehetőségével, 

 az eredményes és hatékony ismeretszerzés érdekében lehetőséget kell biztosítanunk 

arra, hogy tanulóink megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket, 

időbeosztást, 

 törekednünk kell arra, hogy minden tanulóban igényként is megfogalmazódjék a 

rendszeres tanulás szükségessége. 

6.5.3. A tanulók szabadideje szervezésének elvei 

Törekednünk kell: 

 a szabadidő igényes, tartalmas eltöltésének megszervezésére, 

 a minél változatosabb és egyre színvonalasabb tevékenységek lehetőségeinek a 

megteremtésére, 

 a kultúra közvetítésre, 

 az általános műveltség megszerzésének elősegítésére.  

6.5.4. A tanulók fejlődésének elvei 

 a testi szükségletek (tisztálkodás, étkezés, testápolás, öltözködés) alapvető 

érvényesülése,  

 a testi, szellemi képességek fejlesztése és folyamatos karbantartása, az ezekhez 

kapcsolódó szokások kialakítása,  

 olyan ismeretek átadása, mely elősegíti tanulóinkat az egészségük megőrzésében, a 

káros szenvedélyek elkerülésében,  

 tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy diákjaink családias légkörben érezzék 

magukat,  

 a kollégiumon belüli élet teremtse meg annak lehetőségét, hogy későbbi életükre 

életmódmintát adjon. 
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6.6. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 

6.6.1. Fejlesztési feladatok tanulásban akadályozott tanulók esetében 

Tanulási nehézségekkel küzdő tanulók (diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia) esetében az alábbi 

fejlesztési feladatokat látjuk el: 

 kudarctűrő képesség növelése, 

 önbizalom, önismeret, önértékelés fejlesztése, reális énkép kialakítása, 

 gyógypedagógiai segítség, 

 speciális módszerek, egyéni sajátosságokhoz igazított segítő technikák alkalmazása. 

6.6.2. A tehetséggondozás elvei 

Tanulóink kapjanak olyan motívumokat: 

 melyek felkeltik bennük a megismerés és a felfedezés vágyát, 

 melyek nemcsak kötelességteljesítés érzéseként, hanem belső igényként jelentkeznek.  

 kollégiumban olyan szervezeti és módszertani megoldásokat kell alkalmaznunk, 

melynek segítségével mélyebben megismerhetjük diákjaink képességeit, érdeklődését. 

Meg kell teremtenünk annak lehetőségét, hogy a tehetségesek képességei tovább 

fejlődjenek. 

6.6.3. A felzárkóztatás elvei 

 törekednünk kell arra, hogy a tanulóink között meglévő képességbeli különbséget 

kezelni tudjuk,  

 folyamatosan segítenünk kell a tanulásban lemaradt diákokat, biztosítva annak a 

lehetőségét, hogy megtanuljanak tanulni, elsajátítsák választott szakmájukat, és 

eredményesen fejezzék be középiskolai tanulmányaikat. 
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6.6.4. A pályaválasztást, az önálló életkezdést elősegítő tevékenység 

elvei 

 elő kell segítenünk, hogy diákjaink az egyes szakmákat, hivatásokat, álláskereső 

technikákat megismerve tudatosan készüljenek a pályaválasztásra, a továbbtanulásra és 

a munkába állásra,  

 törekednünk kell arra, hogy érdeklődésük elmélyedjen, képességeik megszilárduljanak 

és fejlődjön önismeretük,  

 törekednünk kell arra, hogy az önálló életkezdéshez szükséges gyakorlati 

ismereteketmind szélesebb körben megismertessük diákjainkkal. 

6.6.5. A művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei  

 a kollégium kulturális és sportélete járuljon hozzá az egészséges életvitel és a helyes 

életmódminta kiválasztásához,  

 változatos kulturális programok szervezésével segítsük az egyes tanulók közötti 

műveltségbeli különbségek kiegyenlítését. 

6.7. A kollégium pedagógiai tevékenység szerkezete 

6.7.1. Szervezés és tartalom 

A kollégiumi tevékenységek a csoportos, egyéni, kötelező és választható foglalkozások 

keretében történnek. A fenti tevékenységek után fennmaradó szabadidőt a diákok egyéni 

belátásuk szerint töltik a kollégiumban vagy kimenő időben a kollégium kívül. 

Felkészítő foglalkozások: 

Szilencium 

 Célja, hogy minden tanuló készüljön a foglalkozásokon, senki ne menjen felkészülés 

nélkül iskolai órára. Ennek érdekében az alábbi feladatokat kell nevelőtestületünknek 

elvégeznie: 

 a napi felkészülés megszervezése, kikérdezés, ellenőrzés, segítségnyújtás, 

 közvetlenül és közvetetten tanári segítséget igénylők különválasztása, 
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 egyénileg és csoportosan tanulást végzők beosztása, 

 a valamelyik tantárgyból lemaradt tanulók szintre hozása, felzárkóztatása, 

 nyugodt felkészülést biztosító körülmények (megfelelő helyiség, kényelmes 

bútorok, megvilágítás, csend, tiszta környezet) kialakítása. 

 Ideje 

hétfő-csütörtök  16.00 – 18.00 

 19.00 - 20.00 

 Szervezés formái: 

 közös felkészülésen vesznek részt kötelezően a 9. évfolyamosok és a felsőbb 

évfolyamosok közül a csoportvezetők által közös szilenciumi foglalkozásra 

kötelezett tanulók, 

 az a kollégista, akinek a tanulmányi átlaga eléri a 4,3-et a csoportvezető 

engedélyével, egyénileg döntheti el, hogy önállóan tanul szobájában, vagy 

igénybe veszi a közös tanulás lehetőségét, 

 a szilencium ideje alatt a nevelők folyamatosan ellenőrzik és segítik a 

tanulókat. 

 Szervezés elvei: 

 tanulmányi eredmény, 

 adottságbeli, képességbeli tényezők, 

 tanulási szokások különbözősége. 

Felzárkóztatás - korrepetálás 

A napi ismeret elsajátítása kapcsán tapasztalt hiányosságok alapján folyamatosan 

szükségük van tanulóinknak korrepetálásra. A kezelhetőség és eredményesség 

érdekében kis létszámú csoportok vannak beosztva e foglalkozásokra. 

Tehetséggondozás 

Érdeklődő, tehetséges tanulóinkat felkészítjük és ösztönözzük különböző versenyeken 

való részvételre.  
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Csoportfoglalkozás 

 Csoportfoglalkozások keretében a csoport életével kapcsolatos feladatok, 

tevékenységek megbeszélése, értékelése és a mindennapi élettel kapcsolatos ismeretek 

átadása történik. 

 Közös rendezvényekre a csoport által vállalt szervezési, kulturális feladatokat szintén 

ebben az időkeretben valósítjuk meg. 

 Év elején minden csoportvezető nevelőtanárnak feladata, hogy baleset- és tűzvédelmi 

oktatásban részesítse csoportját. 

 Csoportfoglalkozások keretében történik a csoport fejlettségi szintjének felmérése, az 

elérendő célok, feladatok meghatározásához szociometriai felmérés, neveltségi szint-

felmérés, otthonról hozott értékek feltérképezése alapján. 

 A csoportfoglalkozáson feldolgozott témákat, az átadás módszereit, a szükséges 

eszközöket a csoportvezető nevelők, illetve a foglalkozást tartó nevelők a “Kollégiumi 

nevelés országos alapprogramja” útmutatása alapján tervezik. 
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A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma 

 Évfolyamok 

TÉMAKÖR 1–8. 

9.  

9./N 

9./Kny 

9./Ny 

10.  11.  12.  13–14.  

A tanulás tanítása 4 3 2 2 2 1 

Az erkölcsi nevelés 2 2 2 2 1 1 

Nemzeti öntudat, hazafias 

nevelés 
2 2 2 2 1 1 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 
1 2 2 2 1 2 

Az önismeret és a társas 

kultúra fejlesztése 
1 1 1 1 1 1 

A családi életre nevelés  1 1 2 2 3 3 

Testi és lelki egészségre 

nevelés  
2 2 2 2 2 2 

Felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség 
2 2 2 2 1 1 

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 
2 2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 2 2 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi 

nevelés 
2 2 2 2 3 3 

Médiatudatosságra 

nevelés  

1 1 1 1 1 1 

  22 óra 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 

A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a 12-13-14. évfolyamon 33 nevelési héttel), ezen 

belül minden héten egy kötelező csoportfoglalkozással kell számolni. Ennek 60%-ára, azaz 

22, illetve 20 csoportfoglalkozásra (órára) e rendelet kötelezővé teszi, hogy az itt megjelölt 

témákkal foglalkozzanak a kollégiumokban. A további idő a csoport és a kollégium, 

valamint a csoport tagjainak ügyeivel, szervezéssel, közösségi feladatok megszervezésével 

telik. 
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Feladataink 

Téma Feladat Sikerkritérium Módszer 

Humán 

erőforrás, 

eszköz 

Felelős 

Nemzeti, etnikai, 

kisebbségi 

nevelés 

Erősítjük a 

kisebbségi 

önazonosságtudat 

megőrzését 

Kulturális értékek 

és hagyományok 

szélesebb ismerete, 

„szlovák 

nemzetiségű 

vagyok” 

Hagyományok 

ápolása, 

részvétel a 

szlovák 

rendezvénye- 

ken 

Kollégiumi 

munka-

közösség, 

iskolai 

szaktanárok 

Kollégium-

vezető 

Tanítás tanulása, 

tanulási kultúra 

fejlesztése 

A pedagógusok 

szakmai 

továbbképzése 

Szakmai 

kompetencia 

kialakulása 

Kooperatív 

tanulási 

technikák 

Kollégiumi 

munkaközös- 

ség  

Kollégiumi 

nevelők, 

kollégiumvezető 

Énkép és 

önismeret, 

pályaorientáció 

Lehetőségek 

feltárása a 

tanulószobában a 

munka 

eredményességé-

nek növelése 

érdekében 

Javul a tanulók 

tanulmányi 

eredménye 

Egyéni és 

kiscsoportos 

foglalkozások, 

a munkakultúra 

fejlesztése 

Kollégiumi 

munkaközös- 

ség 

Kollégiumi 

nevelők, más 

szaktanárok 

Kommunikációs 

kultúra 

A szlovák nyelvi 

kommunikáció 

erősítése 

Gyakoribb szlovák 

nyelvű 

kommunikáció 

Személyes 

példamutatás, 

társalgási körök 

bevezetése 

Kollégiumi 

munka-

közösség 

Kollégiumi 

nevelők, 

kollégium-

vezető 

Hátrány-

kompenzáció, 

felzárkóztatás  

Szakmai 

támogatási 

rendszer 

kidolgozása az 

iskolával együtt 

Jobb tanulmányi 

eredmények, 

harmonikus 

személyiségfejlődés 

Kiscsoportos, 

és egyéni 

foglalkozások, 

az iskolával 

közösen 

Kollégiumi 

munka-

közösség, 

iskolai 

szaktanárok 

Szaktanárok, 

kollégiumi 

nevelők 

Tehetséggondo-

zás 

A tehetséges 

kollégista tanulók 

lehetőségeinek 

javítása 

Eredmények, 

sikerek megléte 

Versenyeztetés, 

az önállóság, 

öntevékenység 

fejlesztése 

Kollégiumi 

munkaközös-

ség 

Iskolai 

szaktanárok, 

kollégiumi 

nevelők 

Közösségi 

nevelés, társas 

kapcsolatok 

Pozitív közösségi 

szokások 

közvetítése 

Fejlett tolerancia, 

kooperáció és 

konfliktuskezelés 

Közösség-

építés, 

modellezés 

Kollégiumi 

munka-

közösség, 

diákközösség 

Diák-közösség, 

nevelőtanárok 
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Téma Feladat Sikerkritérium Módszer 

Humán 

erőforrás, 

eszköz 

Felelős 

Környezeti 

nevelés és 

egészségnevelés 

Testi fejlesztés  

Környezetvéde-

lem,  

Táplálkozási 

ismeretek,  

Drogmegelőzés  

Javul a természeti 

értékek tisztelete és 

a kollégium 

tisztasága, a tanulók 

egészséges életmód 

iránti 

elköteleződése 

Kreatív 

tevékenység, 

Környezet-

rendezés, 

önkiszolgálás 

(alsó- és felső 

tagozat) 

Kollégiumi 

munka-

közösség, a 

kollégiumban 

dolgozó 

felnőttek 

Kollégiumi 

nevelők, 

 iskolai 

szaktanárok 

,külső előadók 

(pl.: Iskolai 

egészséghét) 

Mentálhigiénés 

kultúra, sport 

Önismeret, 

sportolás, 

testmozgás igénye 

Személyiség 

fejlődés, edzett 

akaraterő 

  

Sporttevé-

kenységek 

(főként 

középiskola és 

az előírt 

kötelező 

testmozgás 

biztosítása) 

önismereti 

foglalkozások 

Kollégiumi 

munka-

közösség 

Kollégiumi 

nevelők, 

A részletes kidolgozásnál figyelembe veszik a csoport:  

 életkori sajátosságait,  

 kapcsolódó iskolákhoz való tartozását,  

 fejlettségi szintjét,  

 tagjainak nemét.  

A csoportfoglalkozások heti 1 óra időtartamúak, szükség esetén ezeket átcsoportosítjuk. 

Hagyományaink szerint egyes csoportfoglalkozásokhoz külső előadók, szakemberek 

segítségét vesszük igénybe (orvos, védőnő, kozmetikus, fodrász, virágkötő). 
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Szabadidős foglalkozások: 

 Ismerd meg Szlovákiát szakkör 

 Szlovák- és nemzetiségiszlovák szakkör 

 Aktív életmód szakkör 

 Kezdő szlovák szakkör 

 Szlovák haladó szakkör 

  Szlovák színjátszó szakkör 

 Szókincsfejlesztő szlovák szakkör 

 Szlovák filmklub 

kollégiumon kívül: 

 szlovák nemzetiségi rendezvények látogatása 

 színházlátogatás, 

 mozi,  

 múzeumlátogatás,  

 külső csoportfoglalkozások (a mindenkori éves munkatervben meghatározottak alapján) 

Egyéni törődést biztosító foglalkozások 

A személyes törődést biztosító foglalkozások jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy a 

beszélgetések során a tanulók feltárják egyéni gondjaikat, problémáikat. E foglalkozások 

keretében a nevelőnek lehetősége nyílik arra, hogy mélyebben megismerje diákja 

személyiségét, közvetlen környezetét, örömeit, bánatait, és odafigyelő, segítő 

magatartásával megnyerje bizalmát. Ezek a foglalkozások részben tervezhetőek, illetve 

folyamatosan kezelhetők 

Kollégium élet szervezése 

A kollégiumi közösség mindennapi életével kapcsolatos tevékenységek megszervezése 

elősegíti, hogy kialakuljon a rendszeresség, a közösség szokásrendje. Az ezt elősegítő 

szabályzatok kollégiumunkban a házirend, a napirend és a szobarend. Fontos, hogy 

e feladatoknak a rákerülés sorrendjében valamennyi diákunk részese legyen. 
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E feladatok rendszeres napi ellenőrzése, értékelése, tapasztalatok megbeszélése, díjazása 

(szobarend verseny) elősegíti, hogy rendezett, tiszta környezetben éljék diákjaink a 

napjaikat, s a rend, fegyelem természetes szokásukká váljék. 

6.7.2. Feladatok, tevékenységkategóriák 

6.7.2.1 A környezettudatosság és gazdasági racionalitás  

 korunk alapvető kihívása a környezet és az anyagi javakkal történő hatékony 

gazdálkodás kérdése  

 környezettudatos viselkedésformák kialakítása  

 pénz időértékének meghatározása  

 alapvető pénzügyi tranzakciók végrehajtására való képesség kialakítása 

6.7.2.2 Tanítás, tanulás 

 a helyes tanulási szokások, stratégiák, megfelelő időbeosztás kialakítása (9. 

évfolyamosoknál kiemelt feladat),  

 felzárkóztatás, korrepetálás megszervezése, 

 tanulmányi munka folyamatos ellenőrzése: szóbeli feladatok, írásbeli feladatok, 

memoriterek, órai ismeretek számbavétele, az iskolában kapott érdemjegyek havonkénti 

ellenőrzése, tájékozódás az osztályfőnököknél, szaktanároknál, 

 gyengébb képességű tanulók rendszeres segítésének megszervezése: tanulópárok 

kialakítása, feladatok közös megoldása, 

 tehetséges tanulók képességeinek elmélyítése, versenyeken való részvétel ösztönzése, 

házi versenyek szervezése. 

Pályaorientációs tevékenység 

 kollégiumunk megpróbál megfelelő mennyiségű információt adni diákjainknak a 

továbbtanulás lehetőségeiről, a munkaerőpiac elvárásairól, 

 ösztönözzük diákjainkat a pályaválasztási börzén való részvételre, illetve a középfokú 

és felsőfokú intézmények nyílt napjainak látogatására, 

 segítünk eligazodni a továbbtanulási és pályaválasztási dokumentumokban 
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 segítséget nyújtunk a pályaválasztási dokumentumok kitöltésében 

Önálló életkezdés támogatása 

Csoportfoglalkozások, egyéni beszélgetések, szabadidős foglalkozások során megfelelő 

ismereteket és gyakorlati tanácsokat adnunk diákjainknak: 

 a háztartás vezetéséről, gazdasági élet törvényszerűségeiről, 

 a párkapcsolatok, a család fontosságáról, 

 a családon belüli munkamegosztásról, 

 a költségvetés készítéséről, a takarékoskodás lehetőségeiről, 

 a gyermeknevelés örömeiről és nehézségeiről, 

 a hivatali ügyek intézésének módjairól. 

6.7.3.  Diákönkormányzati tevékenység 

Célunk, hogy 

 a diákönkormányzati munka váljék a demokratikus joggyakorlás színterévé, 

 segítse a helyes kritikai szellem alakulását, az önvezérlő képesség fejlesztését, az 

önállóság erősödését, az érdekek érvényesítését, 

 a diákok ismerjék és gyakorolják a jogszabályban megfogalmazott jogaikat, 

 végezzék megfelelő önállósággal a munkát, legyen lehetőségük helyzetbe kerülni, hogy 

önkormányzó képességeik ténylegesen fejlődjenek, 

 kapjanak megfelelő képzést: jogok, tervezés, munkamegosztás, konfliktuskezelési 

technikák, vitakultúra körében. 

Diákönkormányzat feladatai 

A diákönkormányzat feladata a hatályos oktatási törvény, végrehajtási rendeleteinek keretei 

között: 

 a tanulói jogok és kötelességek összhangjának biztosítása,  

 a tanulók (diákok) érdekképviseletének és érdekvédelmének megszervezése,  
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 a kollégiumi és a kollégiumon kívüli közéletben való részvétel lehetőségének 

 megteremtése és támogatása. 

A diákönkormányzat működése:  

 a diákönkormányzat munkáját patronáló pedagógus segíti. 

 a diákönkormányzat önkormányzati elven, demokratikus módon, ügyeit széleskörű 

nyilvánosság előtt intézi,  

 a diákönkormányzat tevékenységében alanyi jogon részt vehet a kollégium valamennyi 

tanulója, aki elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseit,  

 a diákönkormányzat tagjai jogaikat közvetlenül, illetve közvetve választott képviselők 

útján gyakorolják, csoportközösségi keretek között,  

 minden csoport, a csoport képviseletére választással 1 csoporttagot delegál a 

diákönkormányzat vezetőségébe,  

 a választott képviselők mandátuma egy tanévre szól,  

 minden diák választó és választható, a csoportképviselők személyére jelölést bárki 

adhat,  

A diákönkormányzat szervezeti felépítése 

A diákönkormányzat szervei: 

 csoportközösségek 

 diákönkormányzat vezetősége 

 diákönkormányzat vezetője 

 csoportképviselők  

A diákönkormányzat jogai 

Véleményezési jogot gyakorol:  

 a nevelőtestület diákokat érintő valamennyi döntéséről,  

 a diákönkormányzat határozatairól, a diákönkormányzat által kidolgozott szabályokról 

és eljárásokról,  
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 az SZMSZ-ben foglaltakkal kapcsolatban 

 a Házirend szabályaival 

 egyes diákok ellen foganatosított intézkedésekkel kapcsolatban 

 egyéb a kollégiumt és a diákokat érintő kérdésekben.  

Döntési jogot gyakorol: 

 ügyrendjének és napirendjének elfogadásáról, 

 a diákönkormányzat elnökének személyéről, 

 a DÖK SZMSZ elfogadásáról, 

 beszámoltatja a diákönkormányzatot a két ülés közt végzett munkájáról, 

 a diákönkormányzat feloszlatásáról. 

6.7.4. Hagyományőrzés és ápolás 

A közösségi élet alakítói, a kollégiumhoz való kötődés erős szálai a hagyományok, 

nemzetiségi hagyományok, melyeket várnak, szerveznek a diákok és nevelők egyaránt. 

kollégiumunknak kiépült hagyományrendszere van, évről – évre ismétlődő 

rendezvényekkel. Általánosan elfogadott szemlélet a tartalmas, értékes tradíciók 

megtartására való törekvés. 

Hagyományos rendezvényeink, ünnepeink, megemlékezéseink: 

 tanévnyitó,  

 gólyabál, 

 Mikulás, 

 karácsonyi ünnepség, 

 farsang, 

 húsvét  

 ballagás,  

 tanévzáró. 
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Szabadidős tevékenységek 

A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló foglalkozások a kollégium személyi, tárgyi 

lehetőségeire építve lehetőséget adnak diákjaink részére, hogy hasznosan pihenjenek, 

kikapcsolódjanak. E foglalkozások tervezésekor, szervezésekor is törekszünk arra, hogy 

megvalósuljanak az alábbi célok: 

 egészséges életmód kialakítása, 

 kulturált viselkedés, megnyilvánulás, kommunikáció kialakítása 

 a testi képességek fejlesztése, 

 a természeti és tárgyi környezetünk megóvása, ápolása, 

 művészeti képességek fejlesztése, 

 érzelmi tartalmak kibontakoztatása, 

  kollégiumi közösség erősítése. 

6.7.5. Gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos pedagógiai 

feladatok, tevékenységek 

Feladatunk, hogy tanulóinkra odafigyelve érzékeljük a meglévő problémákat és segítő, 

megértő magatartással forduljunk feléjük. Amennyiben kollégiumunk nem tud hatékonyan 

segíteni a megoldásban, úgy törekszünk arra, hogy minél szélesebb körben megtaláljuk 

azokat a szakembereket, intézményeket, akik orvosolni tudják diákjaink és családjaik 

gondjait. 

A szülő, a kollégista, a pedagógus együttműködésének formái, a továbbfejlesztés 

lehetőségei. 

A szülőkkel való kapcsolattartás és kommunikáció sok esetben egyirányúnak mutatkozik. 

A szülők egy része – sajnos - ritkán érdeklődik gyermeke kollégiumi életéről.  
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Diákjaink magatartási és tanulmányi eredményéről tájékoztatják csoportvezető nevelőink a 

szülőket. A lakóhelyek távolsága miatt nehéz a szülői értekezlet összehívása. A szülőknek 

év elején a beköltözéskor tartunk tájékoztatást, illetve az iskolai szülői értekezletek és 

fogadó órák alkalmával kereshetnek fel bennünket személyesen. Ha ezen kívül is szeretnénk 

kikérni valamely kérdésben a véleményüket, akkor írásban kérjük fel őket erre. 

Célunk, hogy a szülők még jobban megismerjék kollégiumunk munkáját, rendszeresen 

jelezzék felénk észrevételeiket, kívánságaikat. Az együttműködés erősítése, lehetőségeinek 

bővítése elengedhetetlen feladatunk.  

6.7.6. Gondoskodás, szocializáció 

Kollégiumunk nevelőtestületének attitűdje, pedagógiai törekvéseink lehetővé teszik, hogy 

biztonságos, érzelmileg stabil, gondoskodó, de szabályokat elfogadó környezetben éljenek 

diákjaink. 

Törekszünk arra, hogy: 

 életvitelünkkel példát mutassunk, 

 közvetítsük a társadalmi értékeket és normákat, 

 kialakítsuk a pozitív szociális szokásokat. 

Biztosítjuk: 

 az egészséges, otthonos lakókörnyezetet, 

 egészségügyi ellátást, 

 a mindennapos tisztálkodás lehetőségét, 

 az elegendő, változatos étkezést. 

Gyermekszerető, elfogadó, segítő, esetenként korlátozó nevelési légkörben neveljük 

diákjainkat, s próbáljuk pótolni a szülői házat. Minden tanulónak igyekszünk megadni a 

tudáshoz jutás esélyét, és hozzájárulni a különböző élethelyzetből induló gyerekek 

esélyegyenlőségéhez. 

 

 



Pedagógiai program 
Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

1139 Budapest, Lomb utca 1-7. 

154 

6.8. A kollégiumban folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési-, értékelési 

rendszere 

6.8.1. A Kollégiumi nevelés eredményessége 

A kollégium a szülővel és a kapcsolódó iskolákkal együttműködve érje el, hogy a tanuló a 

nevelési folyamat végén: 

 képessége szerint teljesítse tanulmányait, 

 rendelkezzen reális társadalomképpel,  

 rendelkezzen a társadalomba való beilleszkedéshez szükséges alapvető ismeretekkel, 

képességekkel, 

 képzettsége párosuljon az új ismeretek befogadásának, megújulásának képességével, 

 legyen képes együttműködésre, kapcsolatok kialakítására, 

 legyen megértő és toleráns a mássággal szemben.  

6.8.2. A tanulói neveltség és teljesítmény ellenőrzése, mérése, 

értékelése 

Célunk, hogy: 

 az ellenőrzés és értékelés segítse a helyes szokások, a belső motiváció kialakulását, 

 hívja elő a pozitív értékrend igenlését, 

 járuljon hozzá a jó légkör és a belső rend kialakításához, 

 segítse a tanulók ellenőrzési, értékelési képességeinek fejlődését, az öntevékenység 

kibontakozását, 

 az értékelés legyen segítő szándékú, fejlesztő hatású. 

Az értékelés alapvető szempontjai: 

 a tanulmányi munka értékelése a tanuláshoz való viszony és az eredményesség alapján, 

 az általános viselkedési normák betartása, 

 a Házirend előírásainak betartása, 
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 a közösségi munkában való részvétel és a feladatok elvégzésének színvonala, 

 a szakkörökben, a rendezvényeken, foglalkozásokon végzett tevékenység színvonala. 

Elsősorban a tanulási teljesítményeket, és a nevelési eredményeket vizsgáljuk. Nyomon 

követjük a diákok fejlődését különböző vizsgálati módszerek segítségével (megfigyelés, 

interjú, szociometriai felmérés, iskolai, kollégiumi dokumentumok elemzése). A szobák 

rendjének értékelése pontrendszer alapján történik, kisebb jutalmazással havonta. Kiváló 

tanulmányi eredményért, kiemelkedő tevékenységekért év végén a diákok dicséretet, 

jutalmat kapnak. A jutalmazásnál, büntetésnél a fokozatosság elvét és a tevékenység súlyát 

vesszük figyelembe a fejlődési lehetőség biztosítása mellett. Nevelőtestületi 

megbeszéléseink alkalmával, időszakos, összegező értékelést állítunk össze tanulóinkról. 

6.8.3. A pedagógiai munka ellenőrzése, mérése, értékelése  

A nevelők munkájának ellenőrzése folyamatosan történik az évente összeállított – 

kollégiumi munkaterv részét képező – belső ellenőrzési terv alapján. Az ellenőrző munkát 

végzi: 

  a kollégiumi igazgatóhelyettes 

Az igazgató az Intézmény Ellenőrzési Terve szerint ellenőriz, külső szakértő bejelentés 

alapján. 

A pedagógiai munka ellenőrzése elsősorban az alábbi terültekre terjed ki:  

 a nevelő-diák kapcsolatra, a tanulói személyiség tiszteletben tartására, 

 a szülőkkel való kapcsolattartásra, 

 a nevelői munka színvonalára. 

Ezen belül különösen fontos ellenőrzési területek: 

 a nevelő munkája és magatartása, valamint egyénisége, 

 a nevelő előzetes felkészülése és tervező munkája, 

 a csoportfoglalkozások felépítése és szervezése, 

 a nevelői munka során alkalmazott módszerek, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, 
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 a felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

 a tanulók továbbtanulásának segítése, irányítása.  
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7. Záró rendelkezések 

7.1. A pedagógiai program érvényessége 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az igazgató jóváhagyásával válik 

érvényessé.  

Az intézmény e pedagógiai program szerint szervezi meg munkáját. 

7.2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A pedagógiai programban meghatározott célokat és feladatokat folyamatosan figyelemmel 

kell kísérni, megvalósulásukat értékelni. Az intézményi ellenőrzések és értékelések a 

mindenkori pedagógiai program alapján készülnek. 

A pedagógiai program érvényességének utolsó tanévében el kell végezni a pedagógiai 

program beválásának komplex vizsgálatát. 

7.3. A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

 az intézmény igazgatója, 

 a tantestület bármely tagja, 

 a tantestület szakmai munkaközössége, 

 a Szülői Munkaközösség, 

 a Diákönkormányzat, 

 az intézmény fenntartója. 

A szülők és diákok képviselőik útján teszik meg javaslataikat. 

A módosított pedagógiai program csak a mindenkori következő tanév kezdetétől lehet 

érvényes. 
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7.4. A pedagógiai program nyilvánossága 

A pedagógiai program nyilvános, mindenki számára megtekinthető. Az intézményvezető 

vagy az általa kijelölt pedagógus a szülők, tanulók részére kérésre tájékoztatást ad a 

pedagógiai programról. 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő helyeken, illetve személyeknél 

tekinthető meg: 

 az intézmény fenntartójánál, 

 az intézmény irattárában, 

 az iskolai könyvtárban, 

 az intézmény igazgatójánál, 

 az igazgatóhelyetteseknél, 

 az intézmény honlapján 

 a KIR közzétételi listáján 

7.5. Jóváhagyó rendelkezések 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 26. § (1) értelmében: A nevelő és oktató 

munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. A 

pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A 

pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a 

működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. A 

pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. 
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8. Vonatkozó jogszabályok 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről1 (Nkt.) 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (hatályos rész) 

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról (Nat rendelet) (módosította a 73/2013. (III. 8.) Korm. Rendelet!) 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról  

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről (kerettantervi rendelet)  

 17/2013 (III.1) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 

nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 
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9. Záradékok 

A Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Pedagógiai 

Programját a 2011. évi CXC. köznevelési törvény jogkörömnél fogva jóváhagyom. 

Budapest, 2020. augusztus 31.  

 ___________________________ 

 Szabóné Dr. Marlok Júlia 

 igazgató 

A Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

nevelőtestülete az intézmény Pedagógiai Programját a 2020. augusztus 31–én megtartott 

nevelőtestületi értekezletén elfogadta. 

Budapest, 2020. augusztus 31.   

 ____________________________   ______________________________  

 Fray Rózsa Kosár Bartalos Ágota 

 igazgató – helyettes a nevelőtestület nevében 

A Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

Diákönkormányzata az intézmény Pedagógiai Programját a 2020. szeptember 01-jén 

véleményezte és elfogadta. 

Budapest, 2020. szeptember 01.  

 ___________________________ 

 Sándor Valéria Viktória 

 DÖK elnök 
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A Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Szülői 

Munkaközössége az intézmény Pedagógiai Programját a 2020.augusztus 31–én megtartott 

online SZMK-n véleményezte, s a nevelőtestületnek elfogadásra javasolta. 

Budapest, 2020. augusztus 31. 

 ___________________________ 

 Schütz-Jámbor Katinka 

 SZMK-elnök  
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10. Mellékletek 

A részletes, tantárgyakra lebontott helyi tanterv az iskola titkárságán hozzáférhetõ, vagy 

letölthető az intézmény honlapjáról. 


