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A. 

BEVEZETŐ 

I. A nevelési-oktatási intézményiek pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi 

előírások:   

1. 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 

 2. 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (NAT 

rendelet) 

 3. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései. 
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II. Császártöltés község bemutatása   

 Császártöltés Bács- Kiskun megye déli harmadában, az 54-es főút mentén Bajától 38, Keceltől 14 km-

re fekszik. Sajnos nagyobb városoktól viszonylag távol esik, így a munkalehetőségek korlátozottak.  

A település környezete szép, a természet bőkezűen bánt térségünkkel. A faluba érkezőt rendezett 

utcák, házak fogadják, sok a zöld terület.  

Belterülete 351 ha, külterülete 7955 ha. A határ nagyobb része kiskunsági, kisebb része sárközi jellegű. 

A település határán terül el a Vörös-mocsár tájvédelmi terület. A településen műemlék nincs. Késő római 

stílusú oldaltornyos római katolikus templomát szép festett üvegablakok díszítik. A község képét korábban 

meghatározó paraszt-barokk stílusú házak szinte teljesen eltűntek.  

Lakóinak száma 2300 fő, sajnos csökkenő tendenciát mutat, ami maga után vonja a tanulók számnak 

csökkenését is.  

A faluban élők sorsát sokáig a mezőgazdaság határozta meg. Különleges jelentőségű volt a 

szőlőművelés, a terület híres borvidék. Az ipari, kereskedelmi és szolgáltató szektor az utóbbi évtizedekben 

előretört, munkalehetőségeket nyújt az itt élő embereknek. A családok közgondolkodását, életszemléletét a 

gazdasági életben bekövetkezett változások nagymértékben meghatározzák. Egyre inkább megfigyelhető az 

anyagi polarizáció növekedése a családok között. A szülők nagy része megfelelő anyagi körülmények között 

él, taníttatja gyermekeit, - ám egyre inkább nő a szociálisan hátrányos helyzetű családok, tanulók száma. 

Császártöltés sváb nemzetiségi település a sváb nyelvet az idősebbek a mai napig használják. A német 

nyelv oktatása már az óvodában kezdődik, s eredményesen működik az általános iskolában. A nemzetiségi 

nyelv, a kultúra, a hagyományok ápolása fontos feladata Császártöltés minden lakójának és kiemelten fontos 

feladatának tartja ezt intézményünk és a Német Nemzetiségi Önkormányzat.   

Községünk infrastruktúrája (út, víz, villany, telefon, gáz, szennyvízcsatorna, kábel TV, stb.) megfelelő 

körülményeket biztosít a lakosság számára. Egészségügyi ellátása jónak mondható.  

A falu központjában, egymás mellett található az iskola, az óvoda, a könyvtár, a teleház, a sportcsarnok, a 

tájház épületegyüttese, melyek kiváló helyszínt biztosítanak változatos közösségi rendezvényekhez.  
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III. Iskolánk bemutatása, története 

A község első, egy tantermes iskoláját és a hozzá kapcsolódó kántori lakást 1762-ben építette föl a község. 

 1941-43-ban az összes iskola- épületeket, valamint a kántori lakást is lebontották, és annak a helyére épült 

egy teljesen új, egyemeletes, modern iskola. 

 A Hajóson 1762-ben megtartott Visitatio Canonica szerint a falu első tanítója Schille Ádám kántortanító volt. 

Egy érseki levéltári irat szerint a saját házában tanított. Schille Ádám még Németországban született, 

valószínűleg ő is a betelepülőkkel érkezett.  

A falu 2. tanítója Schütz György volt. Ő 1782 és 1810 között tanított, eleinte csak német nyelven értett és 

beszélt.  

A község harmadik tanítója Wutsing Ádám volt. 1810-ben kezdte meg munkáját. Az 1810 évi Visitatio 

Canonica szerint magyarul és németül is beszél. Jól orgonál, és jól tanít.  

1844-től Kuhl János végezte a tanítói feladatokat.  

1848/1849- től pedig a gyermeklétszám már megkövetelte egy segédtanító alkalmazását is, őt Fuchs 

Józsefnek hívták.  

A tanító székben Kuhl Jánost 1857-ben Schlachter János követte. 

 Spitz Konrád küllődi származású tanító kezdte 1863 őszén a tanítást, de csak a következő év januárjáig 

töltötte be ezt a posztot.  

Az elemi iskolai tankötelesek száma, a fennmaradt adatok szerint a XIX. század végén, a XX. század elején: 

1880-ban 179 1890-ben 352 1900-ban 303 1910-ben 391.  

A helyi iskolákat igazgató-tanítók vezették, akiknek felügyeletét a helyi egyházközség látta el az iskolaszéken 

keresztül. Az iskolaszék tagjait három évre nevezték ki: elnöke a plébános, tagjai a tanítók voltak, de felkértek 

kívülálló személyeket is tagnak. Az egyházi elnök mellé világi elnököt is választottak. Ezt a világi elnöki posztot 

három évtizeden keresztül Gallina Frigyes jegyző töltötte be, aki sok más elfoglaltsága mellett az iskolai 

oktatás ügyét is szívügyének tekintette.  
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A Főtanfelügyelőség az iskolák államosításig - 1948-ig - irányította az iskolákat. Spitz Konrád tragikus halálát 

követően a vaskúti származású Hárs József töltötte be a kántortanítói posztot 1864 márciusától egészen 

1900-ig. Német nyelven tanított. Hárs József 36 éven keresztül szolgálta az oktatás ügyét Császártöltésen.  

1881-től a segédtanítói állást Szabó József töltötte be.  

1885-ben szervezték meg a harmadik tanítói állást, ami női állás volt. A női állásokban szinte évente történt 

a csere, férjhez mentek, és lemondtak az állásukról a tanítónők. Így követték az egymás utáni években Jakula 

Mária, és a bácsalmási Hirmann Mária egymást. Ekkor az iskolaszék megelégelte a gyakori váltást és 

elhatározta, hogy a megüresedett második és a harmadik női állásra ezután férfitanítót fog alkalmazni. Az 

1888/89-es évben a harmadik állást Rákos István töltötte be, őt váltotta Nigrényi Erzsébet, aki két évig 

dolgozott itt. A leírások szerint ő felkészült, lelkes pedagógus volt.  

Az 1890 tanév végi vizsgák eredményei, sajnos elkeserítőek voltak. Az iskolaszék ekkor szembesült a gyakori 

tanítóváltások következményeivel, és ekkor határozta el, hogy rendezi a tanítók javadalmazását. A 

kántortanító fizetését évi 145 Ft-ban, 60 mérő rozs értékében, ami 180 Ft-ban, 24 k. hold szántó érékében, 

ami 120 Ft-ban, 1129 négyszögöl rét értékében, ami 40 Ft-ban állapították meg. A lakáshoz 40 Ft-ot kapott. 

Így összesen 565 Ft-ra emelkedett az addigi 400 Ft-os éves bér. 1892-ben az iskolaszék határozata szerint a 

tanítás nyelve a magyar lett, ám a német nyelvre, mint kisegítőre ezután is szükség volt. 1892-ben szervezték 

meg a negyedik tanítói állást. 

1896-ban elérkezett az ország ezeréves fennállásának jubileumi esztendeje. Ez alkalomból május 17-én 

nagyszabású ünnepély rendezett az iskola. A tanítói kar ekkor négyfős volt Hárs József, Eppler Márton, Baka 

Mátyás és Keresztes Lajos volt. Ez utóbbi 1897-ben elköltözött a községből, helyébe Fáncsy Emil tanító került 

Váradolasziból.  

Fáncsy Emil megüresedett helyére Zala Sándor került. Az 1899-ben megszervezett gazdasági ismétlő 

iskolának is ő lett a vezetője. Hárs József halála után, 1900-ban Stadler Dezsőt választották meg tanítónak és 

a bácsbokodi származású Balaton Józsefet. 

 1909-ben megszervezték a V. tanítói (női) állást. A tanulói létszám már régen megkövetelte volna az öt 

tanerő munkáját: 1880-ban 179 fő, 1890-ben 352 fő, 1900-ban 303 fő 1910-ben 391fő az elemi iskolai 

tankötelesek száma, és gazdasági ismétlő iskolába is jelentős számban iratkoztak.  
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Egyre égetőbbé vált az iskola bővítésének kérdése. Csak 1912-től kezdve tudta a községi elöljáróság a belső 

tantermeket fokozatosan felújítani, új padokkal, ablakokkal ellátni. A tanulók létszáma ekkor már közel volt 

a 400-hoz. Az öt tanítóra tehát fejenként 80 tanuló jutott egy-egy elemi iskolai osztályban.  

1914-ben kitört az I. világháború megszűnt a rendes pedagógiai munka, mert három tanítót besoroztak 

katonának. Amikor kettőnél többen voltak itthon, a rekvirálást, és egyéb megalázó feladatokat is el kellett 

végezniük. A gyermekek közül sokan apjuk helyett voltak kénytelenek erejüket meghaladó munkákat 

elvégezni, és így sok fiatal fölött elszaladtak a tanköteles kor évei anélkül, hogy meg tanultak volna írni-

olvasni.  

1922-ben a községi képviselő- testület egyszerre megszervezte a VI., a VII., és a VIII. tanítói állást. Még ez év 

nyarán Epres Istvánt, Gönczi Józsefet és Dencsák Lászlót választották a nevelőtestületbe, 1923 nyarán pedig 

Epres Józsefet a III. számú állásba, Szálas Bélát a IV. számú állásba vették föl. 

Az oktató-nevelői munka igazi, nagyszabású fejlődése 1925-ben indult meg az új tanterv gyakorlati 

alkalmazásával. Iskolaigazgatónak 1926-ban Stadler Dezsőt választották meg. Az oktatás körülményei még 

mindig messze elmaradtak az ideálistól: hét pedagógus öt teremben kényszerült tanítani. 1927-ben 

analfabéta-és ismeretterjesztő tanfolyamokat tartottak, ezzel próbálták meg pótolni az első világháború 

iskoláztatásának hiányait. Ezek a látogatott és eredményes tanfolyamok a harmincas években a gazdasági 

világválság idején megszűntek, nem volt pénz a tanfolyamok költségére. A gazdasági világválság hatása a 

településen is érződött. A tisztviselők és a tanítók sokszor késve kapták meg a fizetésüket. 

 Az 1928/29-es tanévben hónapokra megszakította az oktatást a súlyos diftéria járvány.  

1934-1937 végéig a szabadságra, majd nyugalomba vonult Stadler Dezső helyét az igazgatói állásban Gönczi 

József látta el. Az ő tanítói állására Epres Istvánt alkalmazták, akit 1937 végén igazgatóvá nevezett ki az érseki 

hatóság. Lelkiismeretes, szakszerű irányító munkát végzett.  

Az 1940. évi XX. törvény elrendelte a nyolcosztályos népiskolák létesítését. Az általános iskola egységes 

alapműveltség elsajátítását biztosította 6-14 éves korig. Mivel az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi 

feltételek a háború miatt nem voltak meg, sok helyen csak később került bevezetésre ez a forma.  

Alsócsalán (ma Kiscsala), külterületi iskola építésébe kezdtek.1941-ben indult meg a tanítás, nevezett 

időszak alatt mindvégig Epres János és felesége Epres Jánosné Szabó Márta alkalmazásával. A háború itt is 

akadályokat gördített a folyamatos tanítás elé. Kórházzá alakították. Az iskola berendezése, padjai is a 
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háború áldozatává váltak, az 1947/1948-as tanévre teljesen használhatatlanok lettek. 1947-ben a német 

nyelv tanulására is lehetőséget kaptak a diákok.  

A Császártöltés- Középcsalai római katolikus elemi népiskola működését 1946-ban szervezte meg az 

Egyházközség, egy tanítói állással. A tantermet minden második vasárnap istentiszteleti célra is használták. 

A tanítás 1946. március 4.-én kezdődött, igen mostoha körülmények között. Az Kalocsai Érseki Levéltár 1946-

os adatai szerint: tankönyv, taneszköz nincs. Az 1946/1947-es tanévnél „Hiányos berendezés, felszerelés” 

bejegyzés olvasható. A tárgyalt időszak alatt Vajda Józsefné Salamon Anna végezte a tanítói teendőket. Az 

1946-os tanévre 41 fő tanuló, az 1946/1947-es tanévre 49 fő tanuló, az 1947/1948-as tanévre 46 fő tanuló 

jelentkezett.  

A belterületi iskola tervei is elkészültek 1940-ben, és sikerült állami hozzájárulást is szerezni az építkezéshez. 

Az egyemeletes épület 1941-1943-ban épült a lebontott római katolikus kántortanítói lakás és iskola helyén. 

A telek és az iskola a község tulajdonát képezte, de a fenntartója a római katolikus egyház volt. Az épületben 

kilenc tanterem, kettő szertárhelyiség, egy gyakorlókonyha, kettő irodahelység került kialakításra. A 

népiskolához tartozó gazdasági gyakorló terület nagysága 12.500 m2, a játszótér pedig 840 m2. Az egyes 

tantermek mérete 60 m2. Berendezése, felszerelése az akkori háborús viszonyokat tükrözi: öt tanterem 

teljesen üres. Ifjúsági és tanítói könyvtár is működött. Az iskola építésének befejezése már a háborús évek 

közepette történt. A tanárok katonai szolgálatra történő behívása, a szabadságolások miatt hosszabb-

rövidebb időn keresztül helyettes tanítók alkalmazására is sor került. 1948-ban a kitelepítés miatt kellett 

szünetet elrendelni. A háború, és kitelepítés nehéz esztendeiben nagyon sok gyerek - főleg a felsőbb évesek 

- nem járhattak iskolába, mivel a katonának behívott, illetve „málenkij robotra” elhurcolt családfenntartók 

helyett nekik kellett a megélhetésért dolgozniuk. A kitelepítésre került családok egy idő után 

visszaszivárogtak, de gyerekeiket nem merték az iskolába elengedni, így azok nem tanulhattak. 1948. június 

16-án lépett életbe az 1948. XXXIII. törvénycikk az iskolák államosításáról. Az 1947/1948-as tanévben - a 

csehszlovák-magyar lakosságcsere folytán a községbe telepített felvidékiek, akik teljes egészében református 

vallásúak voltak- kezdeményezték Szilva Árpád reformátustanító munkába állítását.  

A jelenlegi iskolaépületünk 1943-ban épült, azóta több alkalommal is bővítették, felújították, legutóbb 2010-

ben teljes rekonstrukción esett át. 1952 óta tanítanak németet iskolánkban, mely azóta a település szellemi 

központja. Iskolánkban már az első osztálytól kezdődően arra törekszünk, hogy ébren tartsuk gyermeki 

kíváncsiságukat, játékos kedvüket. Lényegesnek tartjuk, hogy megtanuljanak tanulni. Fontos, hogy az általuk 

megszerzett tudás ne csak cél legyen, hanem eszköz, iránymutató, amelynek segítségével teljes életet tudnak 

majd élni. Intézményünk jellegzetessége, hogy már az első évfolyamtól kezdve heti öt órában oktatjuk a 
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német nemzetiségi nyelvet. A fokozatosság elvét betartva, az induláskor játékokkal, versekkel, zenével, 

tánccal, míg a felső tagozaton a kommunikációt előtérbe helyezve, igyekszünk színesíteni a tanórákat. 

Játékos formában a hagyományokra, a szokásokra építve megismerik Császártöltés és a magyarországi 

németek történelmét, dalait, zenéjét, táncait. Hagyományőrző iskolai és települési programokon vesznek 

részt, amelyek erősítik az identitást, a közösséghez való tartozás érzését. A környező sváb települések 

iskoláival szoros kapcsolatot ápolunk, rendszeresen részt veszünk az általuk rendezett eseményeken, és 

meghívjuk őket a mi programjainkra (pl. nemzetiségi versmondó verseny) Településünk Nemzetiségi 

Önkormányzata minden nyáron hagyományőrző tábort szervez.  Intézményünkben nemzetiségi táncot 

minden diák tanul, hiszen a heti öt testnevelés óra egyikén néptáncolnak a gyerekek. Táncukkal színesítik a 

települési, iskolai rendezvényeket, részt vesznek táncgálákon, együttműködnek településünk felnőtt 

nemzetiségi néptánccsoportjával.  

A német nemzetiségi program nyitott a német nemzetiséghez tartozók és azok számára is, akik meg 

szeretnék ismerni ezt a kultúrát, ezt a nyelvet.  

A nemzetiségi nyelv oktatása mellett komoly hangsúlyt fektetünk a közismereti tárgyak oktatására is. A 

tanulás mellett igyekszünk a szabadidő hasznos eltöltésére is számos lehetőséget biztosítani (sport, kerámia, 

tűzzománc, modern tánc, néptánc, stb.). A nálunk eltöltött nyolc év után nyitva állnak gyermekeink előtt 

rangos gimnáziumok, szakközépiskolák kapui, illetve a szakképző iskolákban megfelelő elméleti alapokkal 

kezdhetik meg a szakmatanulást.  
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IV. Jogi státusz   

 

 Az intézmény neve: 

Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola 

 

Az intézmény székhelye: 

6239 Császártöltés, Kossuth Lajos utca 1. 

 

Az alapító okiratot jóváhagyó határozat:    

Császártöltés Község Képviselőtestületének 22/2015 (05.28) sz. határozat 

 

Az intézmény fenntartója és működtetője:   

Német Nemzetiségi Önkormányzat 6239 Császártöltés, Keceli utca 107. 

 

Az intézmény jogállása:    

Önálló jogi személy, vezetője az igazgató, akit a fenntartó Önkormányzat Képviselő-testülete nevez ki. 

 

Feladatellátást szolgáló vagyon:    

1421 helyrajzi számú ingatlan, ingó vagyon az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása és selejtezési 

jegyzőkönyve szerint. 

 

Az intézmény típusa: 

Általános iskola 
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Évfolyamainak száma:   

8 

 

Az intézmény működési körzete: 

Császártöltés Község 

 

Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:      

Általános iskolai nevelés-oktatás, nyelvoktató német nemzetiségi nevelés-oktatás általános iskola alsó és 

felső tagozatán, sajátos nevelésű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, enyhe 

értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők). 

 

Az iskola alapításának éve: 

1762 

 

A pedagógiai program benyújtója:  

Stadlerné Csányi Éva intézményvezető 
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B. 

 

Mottónk: 

„Az iskola a gyermekért van, a gyermek pedig a jövőért… 

Az iskola a jövőnek gyűjt, a jövőnek őrzi, a jövőnek adja tovább  

Amit elődeink felhalmoztak a múltban,  

Az iskola kérdése: a jövőnk kérdése!”  

                                                                               Korzenszky Richárd  

 

 

AZ ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAM 

 

I. Általános pedagógiai célok  

1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei  

A Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi 

nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni.   

1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.    

Ennek keretében:  

 a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

 a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 
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 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit 

várunk el tőlük, 

 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és 

életének egyéb problémáiban, 

 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: tanuló és tanuló, 

tanuló és nevelő, szülő és nevelő, nevelő és nevelő között.   

2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, 

képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink 

szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.  

 Ennek érdekében:  

 a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, a 

mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, 

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

technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, 

világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben,  

 az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk, 

 fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák, az egyéni tanulás módszereit, 

 szeretnék elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete 

legyen, 

 törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 

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

 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes 

formáinak kialakítására,  

 szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő 

személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben 

a haza, a szülőföld iránti szeretetet.   

 

3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk 

életében. 

 Ennek érdekében:  

 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal, 

 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél 

többet megismerhessenek a szülők, valamint településünk érdeklődő polgárai, 

 ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a térségünkben található iskolákkal és közművelődési 

intézményekkel, 

 nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven – továbbra is 

képviseltesse magát a különféle településszintű rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett 

községi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában maga is részt vegyen.   
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4. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti 

magában az alábbi tulajdonságokat: 

  humánus, 

 erkölcsös,  

 fegyelmezett, 

  művelt,  

  kötelességtudó, 

  érdeklődő, nyitott,  

  kreatív, alkotó, 

  becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 

 képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

  gyakorlatias, 

  képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 

  jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), 

  van elképzelése a jövőjét illetően, 

  becsüli a tudást,  

  öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 

  ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

  képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 

  tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 

  képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és írásban, 

  a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,  

  ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket és a természet, a 

környezet értékeit, más népek értékeit, hagyományait, az egyetemes kultúra legnagyobb 

eredményeit, 

  a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben,  

  ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, 

  ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító 

szabályokat, 

  ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és 

módszereit, 

  viselkedése udvarias,  

  beszéde kulturált, 

  társaival együttműködik,  

  szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli,  

 képes szeretetet adni és kapni, 

  szereti hazáját,  

 megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

 szellemileg és testileg egészséges, edzett, 

 egészségesen él, 
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  szeret sportolni, mozogni, 

 megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.   

Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes hozzánk járó 

tanuló személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a 

lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel.  

 

2. Az iskolában folyó nevelő és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai  

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal 

történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.   

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és 

aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink 

elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, 

magatartásukat.    

a. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme, 

szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. 

b.  Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kulturált 

életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkodás, 

öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások 

ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése). 

c.  Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). 

Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Nyitottság az 

élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. 

d.  Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, 

egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

e.  A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.  

f.  Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak 

és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés 

az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre.  

g.  A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint 

az önálló tanulás képességeinek kialakítására.  

h. A szülőföld és Magyarország, a német nemzetiség lakta vidékek megismerése, szeretete, megóvása. A 

nemzeti-nemzetiségi kultúra ápolása: a nemzeti -nemzetiségi múlt megismerése, megértése, 

emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti -

nemzetiségi önbecsülés és hazaszeretet kialakítása. Egészséges nemzeti, nemzetiségi önbecsülés és 

hazaszeretet ötvözése a közös Európában. 

i.  A hazánkban élő nemzetiségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik 

tiszteletben tartása.  

j.  Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségének 

elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és 
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problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia 

érvényesítésére. Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek 

elsajátítását elősegítse.  

Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és 

tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos 

értékelés.  

  Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre 

irányuló eljárások, nevelési módszerek.   

 

 

3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

A személyiségfejlesztés lényegéül a következőket jelöljük meg:  
- minden tanulóban a benne rejlő képességek teljes kibontakoztatása,  

- minden tanuló kulcsfontosságú kompetenciáinak fejlesztése a személyes erősségeire alapozva  

- esélyegyenlőség biztosítása  

- a gyermek alanya és ne tárgya legyen a nevelésnek  

- a szülő partnerként való bevonása a nevelésbe  
 
Célok és feladatok:  
 

 CÉLOK  FELADATOK  

Tudjuk diákjainkat segíteni abban, hogy 
stabil, harmonikus, fegyelmezett 
személyiségekké váljanak.  

- A nevelés színvonalának és 
hatékonyságának növelése  
- Legyenek tanulóink tisztában az emberi 
személyiség jelentőségével és 
fejleszthetőségével  
- Ismerjék a legfontosabb 
személyiségjegyeket  
 

Ismerjék meg tanulóink önmagukat.  - Személyes erősségek, pozitív értékek 
erősítése  

Tudják önmagukat következetesen és 
tudatosan alakítani.  

- Kellő motivációval új, értékes szükségletek 
beépítése, szokásformáló eljárások 
kialakítása olyan módszerek alkalmazása, 
amelyek lehetőséget adnak az egyéni 
erősségek kibontakoztatására.  
- Legyenek képesek permanens önnevelésre.  
 

Váljanak képessé érzelmi életük 
egyensúlyban tartására, sikereik és kudarcaik 
egészséges feldolgozására, szorongásaik 
oldására.  

- Tudatosítsuk az iskola tagozati elvárásait, 
tantárgyanként a maximum és minimum 
követelményeket.  
- Szituációs játékokkal fejlesszük a konfliktus 
feldolgozási problémát!  
- Szeretetteljes, őszinte légkör kialakításával 
oldjuk a szorongást.  
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Önbecsülés, tisztességes becsvágy 
kialakítása.  

- Ismerjék meg az alapvető erkölcsi 
értékeket, utasítsák el a tisztességtelen 
érvényesülést!  
 

Törekedjenek mások megértésére, egymás 
jogainak, emberi méltóságának tiszteletben 
tartására!  

- A szociális kompetencia fejlesztésével 
emelnünk kell a toleranciaszintet, 
törekednünk kell a konfliktusok békés 
eszközzel való megoldására!  
 

Rendelkezzenek felelősségtudattal és 
lelkiismeretességgel!  

- Fejlesztenünk kell az iskolája iránti 
felelősségtudatát, a másokról való 
gondoskodás igényét, felelősségvállalást 
saját tetteiért és következményeiért!  
 

Tartsák be a társadalmilag elfogadott 
együttélési és viselkedési normákat!  

- Tudatosítanunk kell a normák és a szokások 
magatartás és tevékenységformáló szerepét, 
ki kell alakítani, illetve tovább kell 
fejlesztenünk a kulturált magatartás, 
kommunikáció és együttműködés készségeit 
és szokásait.  
 

Legyen érték számukra a tevékenység, az 
alkotó életforma!  

- Vállalják a többletfeladatokat, a többoldalú 
ismeretszerzés lehetőségét!  
- Értékeljék iskolánk képzései által nyújtott 
többlettudást, vállalják az ezzel járó 
többletfeladatokat!  
 

Rendelkezzenek kellő kommunikációs 
kultúrával!  

- Meg kell tanítani a verbális és a nem 
verbális kommunikáció eszközeinek kulturált 
használatát. (pl. hangnem)  
- Véleményszabadság biztosítása mások 
jogainak tiszteletben tartásával.  
 

A természetben és az emberi alkotásokban 
jelen lévő szépség felismerése, önkifejező 
képesség fejlesztése.  

- Kiemelten kell kezelni a természeti és 
környezetvédelmi, esztétikai nevelést!  
- A művészeti nevelés erősítése az ének-
zene, tánc, rajz, irodalom tantárgyon 
keresztül. 
 

Tanulóinkat a haza szeretetére, a 
hagyományok, a nemzetiségi kultúra 
ápolására, megbecsülésére és követésére 
neveljük  

- Sokrétű, sokszínű ismeretek közvetítése 
hazánkról, népünkről, jövőbeli 
lehetőségeinkről!  
- Ismerjék meg szűkebb környezetüket 
(Császártöltés, Bácska)! 
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- Ismerjék meg az ünnepek, népszokások, 
hagyományok tartalmát és módját!  
 

 

 
 
Tevékenységi területek a célok és feladatok megvalósítására  
 
Szinte minden iskolai és iskolán kívüli tevékenység a személyiség sokoldalú fejlesztését kell, hogy szolgálja. 
  
A tanulás – tanítás folyamatában  
 
A pedagógiai munkában a legfontosabb a tanítási-tanulási tevékenység, mely középpontjában a motiváló 

tényezők állnak. Vizsgálatok bizonyítják, hogy a gyermekek tanulását elsősorban a pozitív megerősítés segíti 

elő. A sikerélmény kitartó tevékenységre sarkall, teljesítményképes tudást eredményez. Az iskolának le kell 

mondania arról az illúzióról, hogy „kész” tudást adjon. Feladata, hogy szilárd alapot teremtsen, tegye 

nyitottá, fogékonnyá az értékek befogadására a fiatalokat és kreatívvá a szerzett képességek 

alkalmazásában. Ezért törekszünk arra, hogy iskolánkban minden ez irányú tevékenységet a szemléletesség, 

a cselekedtetés, az önálló munkáltatás és a differenciáltság hasson át. Minden tantárgy tanítása, tanulása 

során az a cél, hogy azt szívesen tanulja a diák, hogy tanulja meg a tanulás sajátos módjait, tanuljon meg 

tanulni, és ennek birtokában jusson el saját képessége maximumához. A tanítás-tanulás folyamatában fontos 

a felfedezés örömének megteremtése, a kreatív gondolkodás fejlesztése. A tanulás aktív folyamat, amelyben 

a tanuló maga konstruálja tudását. Az ismeretszerzés ma már nem kizárólag az iskolában történik. Ezért az 

eddigieknél nagyobb szerepet kell biztosítanunk az önálló olvasásnak, a tankönyvön kívül más könyvek, 

kézikönyvek, lexikonok, elektronikus adatok, információk használatának, s az egyéb ismerethordozók 

(internet, TV, videó, film, CD, DVD) által megszerezhető tudásnak. 

Fontos szerepe van a könyvtárnak a könyvtárhasználat tudatos elméleti és gyakorlati elsajátíttatásában. 
 A tanulás tanítása 
 Minden pedagógus teendője:  

  Keltse fel az érdeklődést a különböző szaktantárgyi témák iránt  

  Útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban  

  Tanítsa meg a gyereket tanulni  
 
Minden pedagógus törekszik arra, hogy:  

  A tanulók fokozatos önállóságra tegyenek szert  

  Vegyenek részt a kedvező körülmények kialakításában  

  A tanulók élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus 
feltételeiket  

 
Minden pedagógus fontos feladta, hogy:  

  Megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, stratégiáit, stílusát, szokásait.  

  Vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit, és ezekre alapozza a tanulás 
fejlesztését  

  Válassza meg a fejlesztés tárgyi-cselekvéses, szemléletes-képi és elvont-verbális útjait, és életszerű 
tartalommal töltse meg azokat  
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  Törekedjen a gondolkodási képességek, a következtetés, és problémamegoldás fejlesztésére  

  Olyan tudást alakítson ki, amelyet a tanuló új helyzetekben is alkalmazhat  
 
 
1-4. évfolyamon:  
 
1. Tanulási motívumok kialakítása és fejlesztése:  
 
Az örökölt tanulási motívumok megerősítése, teljesítménymotivációk kialakítása. Tanítványi kötődés, mint 
fontos motívum kialakítása. Helyes tanulási szokások kialakítása.  
 
2. Értelmi képességek fejlesztése:  
 
Megismerési képesség: szemléletes megfigyelési lehetőségek biztosítása, szóbeli megfogalmazás, szókincs 
növelése.  
Kommunikációs képesség: olvasási készség, íráskészség, beszédkészség fejlesztése, szövegértés, 
szövegképzés gyakorlása. 
 Gondolkodási képesség: kiemelten a rendszerezési, kombinatív, szabályindukciós képességekre. 
 
3. Informatikai képesség: IKT eszközök, kézikönyvek, szótárak, lexikonok használata.  
 
4. Idegen nyelvi képesség: játékos módszerekkel a nyelv megszerettetése a cél, majd a fokozatosság elvével 
a rendszeresség és terhelhetőség kialakítása. Beszéd és szövegértő képesség fejlesztése első évfolyamtól.  
 

5. Művészeti képesség: ének-zene megszerettetése, közös szereplések, színházi előadások látogatása. 
Kapcsolódó művészetek erősítése: előadói, rajz, tánc.  
 
 
5-8. évfolyamon:  
 
1. Tanulási motívumok fejlesztése: A tanulási tevékenységet szándékos, céltudatos tevékenységgé kell 
alakítani. A tanulás és tudás értékének tudatosítása. Új belépő tantárgyaknál tanulási módszerek tanítása.  
 
2. Értelmi képességek:  
 
 megismerési képesség: megfigyelések önálló lejegyzése, 
 gondolkodási képesség: absztrakció, problémamegoldás fejlesztése, 
 kommunikációs képesség: szövegértési képesség fejlesztése szóban és írásban. 
  
3. Informatikai képesség: A könyvtár használata váljon képesség szintűvé. A személyi számítógép, Internet, 
oktatóprogramok használata épüljön be a munkába  
 
4. Idegen nyelvi képesség: Jussanak el a német nyelv eszközszintű használatáig  
 
5. Művészeti képesség: Alakuljon ki az igényük a művészetek iránti érdeklődésre: ének, zene, tánc, rajz, 
előadás, alkotás.  
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Tanulócsoportok  
 
Iskolánkban évfolyamonként egy osztály van. 
 A tanórák többségét osztálykeretben tartjuk. 
A gyengébb képességű, hátrányos helyzetű tanulókat integrálva oktatjuk, neveljük. Fejlődésük érdekében 
képesség kibontakoztató foglalkozásokat és egyéni fejlesztéseket szervezünk.  
 
Csoportbontásban tanítunk:  
1-8. évfolyamig német nemzetiség nyelvet, azokban az osztályokban, ahol az átlaglétszámot meghaladó a 
tanulók száma. Célunk, hogy minden osztályban megvalósítsuk a csoportbontást német órákon. 
 Oka:  
- Beszédcentrikus nyelvoktatás feltétele a kis létszámú foglalkoztatás.  

- Képesség és tudás szerinti célok kitűzése és a sikerek erősebb motivációs bázist biztosítanak.  
 
7-8. évfolyamon: Informatika - technika:  
Informatika bontás oka: 
 IKT eszközök, munkaállomások száma.  
Technika bontás oka: 
 terem adottságok, a tárgy sajátosságai.  
 
Egyéb tevékenységi területek : 
 
Sportfoglalkozások, szakkörök, művészeti alapiskola, tanulmányi versenyek, könyvtárhasználati lehetőség, 
DÖK működtetése, osztályprogramok, ünnepélyek, hagyományok, szereplések. 
Előadások: Prevenciós jelleggel az alkohol, dohányzás, kábítószer hatásairól, az internet veszélyeiről, 
egészséges életmódról. 
 Nevelő-oktató tevékenység az iskola falain kívül:  
- tanulmányi kirándulások,  

- táborok (nyári táborok: kézműves, nemzetiségi),  

- múzeum, színház, mozi, kiállítás látogatások,  

- túrák,  

- üzemlátogatások.  
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4. Iskolai egészségnevelési program  

1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai:  

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal 

rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló 

tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat;  

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében 

– foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel 

  a táplálkozás, 

  az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, 

  a családi és kortárskapcsolatok,  

  a környezet védelme, 

  az aktív életmód, a sport, 

  a személyes higiénia, 

  a szexuális fejlődés területén. 

 2. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás feladata.  

3. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

 a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: testnevelés órák; játékos, egészségfejlesztő 

testmozgás az első-negyedik évfolyamon; sportszakkörök (foci, kézilabda), táncszakkörök, 

táncfoglalkozások (néptánc, modern tánc, társastánc); úszásoktatás; 

 A természetismeret, biológia, kémia, földrajz tantárgyak, valamint az ötödik-nyolcadik évfolyamon 

az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek;  

 az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: gyalog- vagy kerékpártúra a környékre; 

játékos vetélkedő az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan;  

 az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, fogorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele: igény 

esetén több alkalommal minden évfolyamon osztályfőnöki óra megtartásában; 

  a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezéséhez.   

 

A testi nevelés rendje   
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Az egészséges tanulókat a testnevelés óráról átmeneti időre is csak az iskolaorvos mentheti fel szakorvosi 

vélemény alapján A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos könnyített 

vagy gyógytestnevelési foglalkozást írjon elő a számukra. A könnyített testnevelés során az érintett tanuló 

részt vesz ugyan az óratervi testnevelés órán, de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat – állapotától függően 

– nem kell végrehajtania. Az iskolaorvos – a szakorvosi vélemény figyelembe vételével – a tanulókat 

gyógytestnevelési foglalkozásokra utalhatja, ahol megjelenésük és aktív részvételük kötelező. 

 

 

5.  Az elsősegély-nyújtás alapismeretek elsajátítása  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, biológia és testnevelés 

óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg.    

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:  

a. már gyermekkorban a vészhelyzetbe került emberek megsegítését és a számukra nyújtott elsősegélyt 

magától értetődővé tenni,  

b. telefonon történő segítséghívás és a vészhelyzettel kapcsolatos kérdések helyes megválaszolása,  

c. kisebb sebek ellátása, kötözése,   

d. közlekedésbiztonság,   

e. veszélyes gyógyszerek és mérgező növények felismerése.   

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:   

a. előadások az iskolai védőnő bevonásával,  

b. oktatófilmek vetítése osztályfőnöki órákon, 

c. a tavaszi egészségnapok programjain, 

d. tanórákon feldolgozott ismeretek.    

 

Az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, ennek keretében minden tanévben (lehetőség 

szerint) meghívjuk őket egy bemutató tartására. 

 

6. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok   

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők és a 

tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség 

ráhatásán keresztül érvényesül.   

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk 

nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.   

 A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:   
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a. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

 Feladat: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) 

kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői 

fejlesztése. 

b. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. 

 Feladat: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral 

változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm - a felnőttek elvárásainak megfelelni 

akaró - személyiségének lassú átalakulásától az autonóm - önmagát értékelni és irányítani képes 

- személyiséggé válásig.  

c.  Az önkormányzás képességének kialakítása.  

Feladat: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői 

segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon 

tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.  

d.  A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.  

Feladat: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek 

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség 

által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által 

szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi 

együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 

e. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

 Feladat: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, 

formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.  

7. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló 

tevékenységi rendszer és szervezeti formák   

1. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási tanulási folyamatba 

illeszkedő tanítási óra. Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten 

fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

         a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a gyermekeket 

tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. 

        b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a 

módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását 

biztosítják (közös, szóbeli kommunikáción alapuló önálló, egyéni munka, kiscsoportban végzett munka, 

csoportmunka, páros munka, a fentiek kombinációja egy tanórán belül, projektmunka).  

       c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a 

pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók 

egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. 
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 A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó 

munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára 

támaszkodnak.   

2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli tevékenységek segítik: 

 a) Hagyományőrző tevékenységek  

Általános pedagógiai jelleggel:  

 méltó megemlékezés nemzeti ünnepeinkről (október 6., október 23., március 15.) valamint a nemzeti 

összetartozás napjáról (jún. 4.) 

 egyházi ünnepek, hagyományok ismerete,  

 iskolák közötti tanulmányi és egyéb versenyben való részvétel.  

A német nemzetiségi programból adódóan: 

 fotók, dokumentumok gyűjtése, megőrzése, 

 egyházi szertartások, ünnepek megismerése, látogatása, 

 temetőlátogatás, 

 nemzetiségi táncok elsajátítása, 

 tájházlátogatás.  

Ünnepélyek, megemlékezések az iskola hagyományinak megfelelően:  

tanévnyitó, 

az ötödikesek felsőssé avatása, 

 települési búcsú, 

 szüreti bál,  

Aradi vértanúk napja október 6., 

 Köztársaság Napja október 23., 

tökfaragó délután, 

Laternefest, 

 Adventi készülődés, Advent 1. vasárnapján Jótékonysági vásár, 

Mikulásvárás, Mikulás teadélutánok, 

Mindenki Karácsonya, 

A magyarországi németek elűzetésének (kitelepítésének) emléknapja-január 19., 

 Magyar Kultúra Napja január 25., 
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 farsangi jelmezbál, 

 megemlékezés 1848. március 15-ről, 

jó tanulók köszöntése,  

Húsvétváró- hagyományőrző nap, 

vers-és prózamondó verseny, 

A Felvidékről kitelepítettek emléknapja – április 12.,  

Kistérségi német, sváb vers- és prózamondó verseny, 

Madarak és fák napja,  

osztálykirándulások,  

 a nemzeti összetartozás napja június 4. , 

ballagás-évzáró,  

Falunapok  rendezvénysorozata, 

a Holokauszt, a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja.   

b) Napközi otthon.  

Az ellátást igénylők zömmel az alsó tagozatból jelentkeznek. Törekszünk a csoportok lehető legteljesebb 

homogenizálására. A napköziotthon szolgáltatás- koordináló funkciót is ellát; a tanórán kívüli 

tevékenységekbe bekapcsolódó tanulók a foglalkozások idejére – heti rendszerességgel – kiválnak a 

csoportokból. 

Céljai, feladatai: 

- a tanulók tervszerű felkészítése a következő napi tanórákra (tanulási technikák, sorrendiség, 

segítségátadás módjának egyeztetésével), 

- az ellenőrzés-önellenőrzés képességének szisztematikus fejlesztése, 

- adjon teret a játék és mozgás iránti vágynak, 

- fejlessze a tanulók személyiségét; az értelem művelésével, segítő életmódra neveléssel, egészséges 

és kulturált életmódra neveléssel (önkiszolgálás, önértékelés-önmegismerés-önfejlesztés 

képességének fokozása), 

- átgondolt, jól szervezett napirenddel és a tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítsa, hogy e 

foglalkozási keretek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a közösséghez való tartozás 

érzését, 
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- oldottabb légkörben, de szervezett keretek közt készítsék el a tanulók feladataikat, 

- a feladatok sorrendjéhez – igény esetén – kapjanak segítséget a pedagógustól, 

- a tanulóidőt következetes, megfelelő munkavégzéssel töltsék, 

- sajátítsák el az eredményes tanuláshoz vezető, célszerű eszközhasználatot, 

- hiányosságaik pótlásához kapjanak tanári segítséget, illetve megfelelő tankönyvet, taneszközt. 

Fontos a nevelő rendszeres kapcsolattartása tanítványai tanítóival, a tanítási módszerekben való megfelelő 

jártasság, a tanulók tanulmányi előmenetelének ismerete. 

c) Diákétkeztetés. 

 A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A 

napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – ebédet (menzát), tízórait és ebédet biztosít az 

intézmény.  

A tanulók étkeztetési rendje:  

A második – harmadik óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben étkezhetnek. A 

tanulók főétkezése 12:35-kor kezdődik (azok, akiknek öt órájuk van). A többi tanuló 13:20-től 14:00-ig 

étkezhet. A tanulók étkeztetése a tanév elején elkészített beosztás szerint történik. A tanulók pedagógus 

felügyeletével, csoportosan étkeznek. Rendkívüli esetben írásos engedéllyel lehet ettől eltérni.   

A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje:   

A Szülő gyermeke részére egy hónappal korábban rendeli meg az étkezést, mely szolgáltatásért étkezési 

térítési díjat fizet. A térítési díj mértékét az iskola fenntartója költségvetései évenként állapítja meg. Az 

esedékes térítési díjról a szülőket tájékoztatjuk.   

A befizetések rendje:   

Az iskola fenntartója által megállapított étkezési térítési díjakat az iskola titkárságán a kijelölt napokon kell 

befizetni.  Az iskola a hiányzó tanuló étkezési díját a szülőnek csak akkor tudja visszatéríteni, ha a szülő vagy 

a tanuló az étkezést egy nappal előre lemondja a titkárságon.    

d) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a 

tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó 

tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.  A tehetséggondozó és felzárkóztató 

foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével az iskola 

nevelőtestülete dönt.   

e) Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen 

közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembe vételével –az iskola nevelőtestülete dönt.  
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f) Versenyek, vetélkedő, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, 

sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A 

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, 

vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai 

munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik.  

g) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy tantárgy néhány 

témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle közművelődési 

intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való 

részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

h) Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat 

azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős 

programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, 

táncos rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük.  

i) Települési-iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható 

könyvtár segíti. A nemzetiségi kiadványok, folyóiratok, szótárak, oktatási segédanyagok, német nyelvű 

gyermek folyóiratok beszerzése a nemzetiségi költségvetés terhére történik. A megvalósítás a mindenkori 

költségvetés függvénye.  

j) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók igényei alapján 

előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. 

sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan 

használják.  

k) Hit- és vallásoktatás. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 35.§ (1) és 97.§ (7) bekezdései 

alapján - a 2013. szeptember 1-jétől az első és ötödik évfolyamon, felmenő rendszerben – tantárgyként 

bevezetésre került kötelező erkölcstan helyett választható hit- és erkölcstan foglalkozás. A jelentkezési 

felmérést az intézmény végzi el a szülői nyilatkozatok alapján. Az iskola többi évfolyamán kimenő 

rendszerben a területileg illetékes, bejegyzett egyházak az iskola nevelő és oktató tevékenységétől 

függetlenül – hit és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára 

önkéntes.    

 

 

 

8.  A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A 

pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.    
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 a tanítási órákra való felkészülés,  

 a tanulók dolgozatainak javítása,  

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése,  

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

 osztályozó és javító vizsgák lebonyolítása,  

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása,  

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,  

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,  

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.   

Egy-egy kompetenciaterület a tantárgyakhoz kötötten különböző hangsúllyal jelenhet meg a 

kulcskompetenciák fejlesztése. Ám a felsorolt tevékenységek végzése lényegében minden pedagógus 

feladata, függetlenül az általa oktatott tantárgytól. Ugyanakkor - a fejlesztés szempontjából – a tantárgyak 

tanulásával egyenlő fontosságot igyekszünk tulajdonítani a tanórán kívüli tevékenységeknek, a mindennapi 

kommunikáció terepének is.  

A kompetencia alapú oktatás bevezetésének céljaia sikeres munkaerő piaci alkalmazkodáshoz 
szükséges,  

 az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése, 

  kompetencia alapú oktatás elterjesztése.  

 A kompetencia-alapú oktatás megvalósításához illeszkedő módszertan széleskörű megismerése, és 

megvalósítása,  

 a nevelőközösség módszertani kultúrájának fejlesztése,  

 a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése 

 az esélyegyenlőség érvényesítése 

 újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése 
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 szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása 

 egyéni fejlesztési tervek készítése 

 digitális írástudás elterjesztése 
 

A kulcskompetenciák fejlesztése érdekében az iskola pedagógusai által alkalmazott munkaformák és 

módszerek: 

 

Módszertani elemek: 

 óvoda-iskola átmenet 

 hatékony tanuló megismerési és segítő technikák, pedagógiai diagnosztizálás. 

 habilitációs és rehabilitációs tevékenység 

 az inkluzív nevelés 

 attitűdváltást segítő programok pedagógusoknak 

 multikulturális tartalmak 

 tanórai differenciálás (heterogén csoport) 

 kooperatív tanulás 

 a drámapedagógia eszközei 

 tevékenységközpontú pedagógiák eszközei 

 projektmunka (egyéni és csoportos) 

 prezentációs technikák 

 tanulói értékelési formák gazdagítása 

 módszerek a korai iskolaelhagyás megelőzésére. 

 

A tanulásszervezés módszerei: 

Alapmódszerek: 

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

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

 individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok. 

Motiváló módszerek: 

− páros munka 

− csoportmunka 

− játék 
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− szerepjáték (drámapedagógia) 

− vita 

− kutató-felfedező módszer  

− kooperatív módszerek 

− projekt módszer. 

A tanulásszervezés alapelvei: 

 differenciálás 

- egyéni különbségek figyelembevétele 

- tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas kezelése. 

 szociális készségek fejlettsége-szociális kompetencia  

- divergens gondolkodás, problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs készségek 

(metakommunikáció), önismeret, önkifejezés, társismeret. 

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

A digitális pedagógiai elterjesztésével kapcsolatos tevékenységek, célkitűzések: 

A digitális pedagógiai módszertan 3-as célú kompetenciafejlesztés: 

 Tantárgyi ismeretek bővítése, rendszerezése 

 IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése 

 A konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális kompetenciák fejlesztése 

Az IKT által támogatott tanulásszervezési módok: 

 Csoportmunka 

 Pármunka-tanulópár 

 Egyénre szabott munka 

 Részben egyénre szabott munka 

 Önálló munka 

A digitális pedagógiai módszertan többszintű differenciálásra is lehetőséget biztosít, amelynek a következők 

a megvalósulási formái: 

 Mennyiségi differenciálás 

 Minőségi differenciálás 

 Tanulási követelmények differenciálása 
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Ajánlott óratípusok: 

 Új ismeretanyag feldolgozása 

 Alkalmazás-gyakorlás 

 Összefoglalás, ellenőrzés-diagnosztikus mérés 

Alkalmazására szánt feladattípusok: 

 Problémamegoldó csoportfeladatok 

 Alkotó feladatok 

 Felfedező, kutató feladatok 

 Érvelésre-vitára alkalmas feladatok 

 Ellenőrzés, értékelés 

Digitális tartalmak: 

 az iskola saját honlapja, diákoknak, szülőknek, tanároknak szóló információkkal, 

 az adott intézmény (pl. iskola) saját belső hálózatán tárolt digitális oktatási anyagok, 

 multimédia tartalmak (pl. képek, mozgóképes állományok, animációk, hangállományok), 

 multimédia CD-k, DVD-k, egyéb tömegtároló eszközök, 

A tanórán alkalmazott diagnosztikus, fejlesztő-formatív és szummatív célú pedagógiai ellenőrzési, 

értékelési, mérési eljárások és feladatok IKT eszközök és szolgáltatások alkalmazásával, 

támogatásával történő megvalósítása, elősegítve ezzel a NAT célkitűzéseinek megfelelően az egyénre 

szabott tanulási követelmények érvényesülését, a differenciált tanulásszervezési eljárások 

elterjedését, valamint a hatékony és önálló tanulás kialakulását. 

Az IKT-val támogatott mérési, értékelési módszerek alkalmazása a tanár és tanuló számára azonnali, 

egyénre szabott visszajelzést tesz lehetővé, támogatja a tanulók egyéni tanulási stratégiáinak 

kialakítását, illetve elősegíti a tanulók aktivitásának optimális kibontakozását, a digitális kultúra 

elterjedését. 

Lehetőségek: 

 számítógép segítségével kitöltött tesztek, más, értékelésre alkalmas feladatok megoldása 

(önértékelési, központi kiértékelési lehetőséggel) 

 bemeneti (a tanóra elején) mérés (pl. annak megállapítására, hogy a tanulók felkészültsége 

megfelelő szintű-e az új tartalom befogadására, elsajátítására) 
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 fejlesztő célú mérés, értékelés (a tanóra során ellenőrző feladatok megoldása a továbbhaladás, 

illetve a megértés, elsajátítás szintjének ellenőrzésére) 

 összegző, szummatív értékelési eljárások alkalmazása a tanulók teljesítményének, 

tudásszintjének mérésére 

 számítógéphez kapcsolható audit-vizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor, hangosítás, 

VHS, DVD, kamera, digitális fényképezőgép, stb.) igénybevétele a tanórán a mérési-értékelési 

folyamatban 

 aktív tábla, szavazógépek alkalmazása. 

 csoportos feladatmegoldás esetén egyéni teljesítmény értékelését lehetővé tévő eszközök, 

eljárások alkalmazása (szoftverek, hálózati megoldások, stb.) 

 mérési, értékelési eljárásban internet, elektronikus kommunikáció igénybevétele (SDT, internetes 

feladatbankok, házi dolgozat, projektfeladat megoldása, távoli elérés, stb.) 

 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre   

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.  

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. 

 Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével.   

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.  

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart.  

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, félévi és 

év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos 

adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.  
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9.  A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység, a kiemelt 

figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje    

1. Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, 

melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a 

differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási 

folyamatban.   

2. Munkánk során kiemelten kezeljük   

- a kiemelten tehetséges; 

- a sajátos nevelési igényű;   

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő;  

- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését.   

3. A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik:   

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 a tehetséggondozó foglalkozások 

 a szakkörök; 

 versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.); 

 a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

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

csoportos használata;  

 a továbbtanulás segítése.   

 

4.  Sajátos nevelési igényű tanulók   

- Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, integrált 

formában folyik. 

 - A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. sz. 

mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján szervezzük meg.  
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- A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével habilitációs, 

rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján terápiás fejlesztő 

foglalkozásokon vesznek részt.  

- Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az illetékes pedagógiai 

szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait. 

 - A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek:  

 gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása, a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, 

tanulási segédletek, a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, a fogyatékos tanulók 

részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása, képességfejlesztő játékok, eszközök.    

5) A tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarokkal összefüggő pedagógiai tevékenység   

A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem felzárkózat, hanem 

olyan képességeket fejleszt, melyek a tanulók iskolai teljesítményét javítják.   

 A fejlesztésbe bekerülők köre:  

- A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok (továbbiakban: szakértői 

bizottságok) tanulási képességvizsgálata alapján részképesség zavarokkal, tanulási nehézséggel, illetve 

másodlagosan kialakuló magatartási zavarokkal küzdők.   

A képességfejlesztés a szülő beleegyezésével és aktív támogatásával végezhető. A fejlesztés tartalmilag 

kiterjed mindazon részterületekre, amelyeket a szakértői bizottság megjelöl (mozgás, testséma, téri 

orientáció, percepciófejlesztés, stb.).  

 Szervezeti formái   

- Egyéni fejlesztés (1-3 fő),  

- Kiscsoportos fejlesztés (4- 6 fő), a szakvéleményben illetve a szakértői véleményben rögzített óraszámok 

szerint.   

 A fejlesztés célja:  

– idegrendszer fejlődésének biztosítása,  

– mozgásfejlődés,  

– érzelmi élet fejlődése,  

– beszéd fejlődése,  

– érzékszervek fejlődése,  

– részképesség zavarok megszüntetése,  

– figyelem-, viselkedési-, tanulási zavarok csökkentése,  

– ismeretek bővítése,  

– iskolai szerepeknek, elvárásoknak való megfelelés.   

 A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek:  
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Az óvoda és az iskola közötti átmenet megkönnyítése érdekében a beiratkozott kisiskolásoknak május 

hónapban iskolalátogatást szervezünk, ahol megismerkedhetnek leendő osztályfőnökükkel és 

osztálytermükkel. 

 Intézményünkben a rászoruló tanulók logopédiai foglalkozásokon vesznek részt. A logopédiai 

foglalkozásoknak nagy szerepe van a beszédhibás gyermekek gátlásainak oldásában, hátrányai 

csökkentésében. 

  

10. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok:   

a) A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő célja a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden pedagógus közreműködik a 

gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények 

megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.  

b) Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

tevékenykedik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- 

és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen belül feladatai közé tartozik különösen:  

  a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, 

amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak,  

  családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében, 

  a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatot,  

 segíti a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat tevékenységét. 

c) Az iskola gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: a gyermek fejlődését veszélyeztető okok 

megelőzése, feltárása, megszüntetése.  A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a 

gyermekek problémáit az iskola a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat segítségével minél 

hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. 

Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: 

  fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit, 

  meg kell keresni a problémák okait, 

  segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, 

  jelezni kell a felmerült problémát a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 

 d) A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk együttműködik a 

területileg illetékes: 

  nevelési tanácsadóval, 

  Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal, 

  kormányhivatallal, 

  gyermekorvossal, védőnővel, 
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 körzeti megbízottal, 

  továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal. 

 e) Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem 

céljainak megvalósítását: 

  a felzárkóztató foglalkozások,  

 a tehetséggondozó foglalkozások,  

 az indulási hátrányok csökkentése,  

 a differenciált oktatás és képességfejlesztés,  

  a pályaválasztás segítése, 

  a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 

  egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,  

  a családi életre történő nevelés,  

  a napközis foglalkozások,  

  az iskolai étkezési lehetőségek, 

  az egészségügyi szűrővizsgálatok,  

  a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, 

szünidei programok), 

  a szülőkkel való együttműködés. 

 

11.  A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják: 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;  

 a felzárkóztató órák;  

 a napközi otthon;  

 a diákétkeztetés;  

 a felzárkóztató foglalkozások;  

 a könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 

 a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai 

 a családlátogatások; 

 a továbbtanulás irányítása, segítése; 

 az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége;  

 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében, hogy a 

szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek.    

 

12.  Az intézmény döntési folyamatában való tanulói részvétel rendje  

a) A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat 
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munkáját a 4-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A 

diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

 b) A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az 

érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján 

– az iskola nevelőihez, az osztályfőnökükhöz, a diákönkormányzathoz vagy az iskola igazgatóságához 

fordulhatnak.  

 c) A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola nevelőivel, az osztályfőnökükkel, a 

diákönkormányzattal vagy az iskola igazgatóságával.  

 

13.  Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel  

Az iskola, mint oktató-nevelő intézmény csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulói érdeklődésre épít, 

és figyelembe veszi a szülői érdekeket, elvárásokat. Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus 

fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógusközösség koordinált, aktív 

együttműködése. 

Az együttműködés alapja a gyermek iránt érzett kölcsönös nevelési felelősség. 

A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák:   

    A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, 

a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

Az iskola igazgatója évente egyszer a diákközgyűlésen, a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.  

 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban, 

illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.  

 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy 

a szülői munkaközösséggel.   

A szülők közösségét érintő kapcsolattartási formák:  

1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója 

és az osztályfőnökök tájékoztatják:  

 az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség ülésén, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.  

2. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:  
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     a) Családlátogatás.  

 Szükség szerint alkalmazzák pedagógusaink. Célja, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek 

megismerése, illetve tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 

      b) Szülői értekezlet. 

 Feladata:  

 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,  a szülők tájékoztatása az iskola 

céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, az országos és a helyi közoktatás politika alakulásáról, változásairól,  a 

helyi tanterv követelményeiről, az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,  saját gyermekének 

tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,  a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, 

neveltségi szintjéről, az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, a 

szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola igazgatósága felé.   

        c) Fogadó óra. 

 Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló egyéni 

fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges 

életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.)      

            d) Írásbeli tájékoztató.  

 Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő eseményekről, 

illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.  

   3. A szülői értekezletek, SZMK ülések és a fogadó órák tervezett időpontját az iskolai munkaterv évenként 

határozza meg.  

4. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével vagy a szülői 

munkaközösséggel.   

5. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 

munkakapcsolatban kell állnia:  

- az iskola fenntartójával és működtetőjével a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzattal, 

- a területileg illetékes önkormányzati Képviselőtestülettel és Polgármesteri Hivatallal, 

- a területileg illetékes nevelési tanácsadóval, 

- a Császártöltési Német Nemzetiségi Óvodával, 

- az iskolát támogató (Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány) kuratóriumával, 

-   a könyvtárral, 
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- a Császártöltésen működő Egyházakkal, 

-   a Császártöltésen működő alapítványokkal, egyesületekkel, civil szervezetekkel. 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató felelős.  

6. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola rendszeres kapcsolatot tart fenn az orvosi 

rendelővel (iskolaorvossal, fogorvossal, védőnővel) segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres 

egészségügyi vizsgálatát.  

7. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres kapcsolatot tart 

fenn településünk Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával. 

 

14. A tanulmányok alatti vizsga szabályzata  

1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:  

- osztályozó vizsga,  

- pótló vizsga,  

- javítóvizsga.   

2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha  

- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,  

- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál 

rövidebb idő alatt tehet eleget,  

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási 

órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,  

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a 

tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.   

 3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a 

megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.   

4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot 

kapott.   

5. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint 

kell megszervezni.   

6. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel    
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- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,  

- javítóvizsga esetén, a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.   

7. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit miniszter által kiadott kerettantervben szereplő 

követelmények alapján a szaktanárok állapítják meg. 

8. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket 

tenniük a tanulóknak:   

tantárgy 
írásbeli szóbeli gyakorlati 

vizsga 

alsó tagozat 

Magyar nyelv  írásbeli szóbeli  

Magyar irodalom írásbeli szóbeli  

Német nemzetiségi, 

népismeret 

írásbeli 
szóbeli 

 

Matematika írásbeli szóbeli  

Erkölcstan  szóbeli  

Környezetismeret írásbeli szóbeli  

Ének-zene  szóbeli gyakorlati 

Vizuális kultúra   gyakorlati 

Életvitel és gyakorlat    gyakorlati 

Testnevelés    gyakorlati 

felső tagozat 

magyar nyelv  írásbeli szóbeli  

magyar irodalom írásbeli szóbeli  

német nemzetiségi 

népismeret 

írásbeli szóbeli 
 

matematika írásbeli szóbeli  

erkölcstan  szóbeli  
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történelem írásbeli szóbeli  

természetismeret írásbeli szóbeli  

fizika írásbeli szóbeli  

kémia írásbeli szóbeli  

biológia írásbeli szóbeli  

földrajz írásbeli szóbeli  

ének-zene   gyakorlati 

hon- és népismeret  szóbeli  

vizuális kultúra   gyakorlati 

informatika   gyakorlati 

technika, életvitel és 

gyakorlat  

 
 gyakorlati 

testnevelés és sport   gyakorlati 

 

 Az értékelés rendje   

Javítóvizsga szabályai 

 - A javítóvizsga osztályzatát a tanulónak:  

− az írásbeli vizsgán vagy 

− a szóbeli vizsgán vagy 

− mindkettőn nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. 

 - A vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni, melynek összetétele: kérdező tanár, szaktanár, elnök: 

igazgató vagy igazgató helyettes vagy az igazgató által megbízott tanár.  

 - Az írásbeli vizsga időtartama a vizsgatárgytól függ. Az írásbeli befejezése után a dolgozatokat a szaktanár 

és a kérdező tanár kijavítja és a szóbeli vizsga megkezdése előtt észrevételeiket és a javasolt érdemjegyet 

ismertetik a vizsgabizottság elnökével.  

- A javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell a vizsga témaköreit, kérdéseit, a vizsga 

eredményét.  

- A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság tagjai hitelesítik.   

Osztályozóvizsga szabályzat   
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- Az osztályozó vizsga időpontja a tanév szorgalmi időszakának utolsó hete.  

-  Az osztályozó vizsga formája: - A tantárgy jellegétől függően írásbeli vagy szóbeli részből, ill. mindkettőből 

áll. 

 - A vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni, melynek összetétele: kérdező tanár, szaktanár, elnök: 

igazgató vagy igazgató helyettes vagy az igazgató által megbízott tanár.  

- Az írásbeli vizsga időtartama a vizsgatárgytól függ.  

Az írásbeli befejezése után a dolgozatokat a szaktanár és a kérdező tanár kijavítja és a szóbeli vizsga 

megkezdése előtt észrevételeiket és a javasolt érdemjegyet ismertetik a vizsgabizottság elnökével.  

 Az osztályozó vizsga értékelése - Az osztályozóvizsga osztályzatát a tanulónak: az írásbeli vizsgán vagy a 

szóbeli vizsgán vagy mindkettőn nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. 

 - Az osztályozó vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell a vizsga témaköreit, kérdéseit, 

a vizsga eredményét. A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság tagjai hitelesítik.    

15. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai  

Iskolánk a fenntartó által meghatározott létszám függvényében veszi fel a jelentkező tanköteles korú 

tanulókat. A beiratkozással létrejön a tanulói jogviszony, mely a törvényi feltételeknek megfelelően működik, 

illetve szűnik meg.  A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

 - az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, vagy másolatát;  

 - az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.  

 A tanulók felvételéről - a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom 

érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével - az iskola 

igazgatója dönt.  Az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgató helyettes, az iskolai 

munkaközösség-vezető és az érintett osztályfőnökök véleményét.  

16. Fogyasztóvédelmi program 

Célja:  

 - a fogyasztói kultúra fejlesztése, 

 - tudatos, kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban, 

 - az élelmiszeripar profitorientáltságából adódó csapdák elkerülése. 

 

A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei: 

- a közéletben résztvevő és közreműködő fiatalok képzése, 
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- a szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése, 

- az ún. cselekvési kompetenciák alakítása, 

- a fogyasztói szükségletek mérlegelése,  

- a fogyasztói problémák kommunikálására késztetés, 

- a természeti környezet védelme a tudatos fogyasztói magatartással, 

- a reklám tudatos értelmezése. 

 

A kisiskolás korra leginkább jellemző fogyasztói magatartás alakítása: 

- a kiválasztásra, 

- az áruismeretre,  

- a döntésre,    

- a kockázatvállalásra, 

- a bizalmi elv érvényesülésére tekintettel. 

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei: technika, fizika, földrajz, magyar, biológia, kémia, informatika, 

történelem, médiaismeret. Tanórán kívüli tevékenységek: versenyek, rendezvények. 

Fontos: 

– a kívánság és szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése, 

– az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása, 

– a természeti értékek védelme,  

– a tájékozódás képessége, 

– a döntési helyzet felismerése és  

– a döntésre való felkészülés. 

A fogyasztás során legfontosabb elv a gazdaságosság és a takarékosság – ezért elkerülhetetlen a szülők, a 

családok bevonása e téren is a nevelési folyamatba. 

 

17. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakítása: a természetet, az embert, az 

épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása. 
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 Bemutatjuk és gyakoroltatjuk azokat a környezet megóvásához szükséges képességeket és készségeket, 

amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését és együttműködését elősegíthetik 

(udvar és kerttisztítás, hulladékgyűjtés évente legalább egy alkalommal). 

 A tanulók életkoruknak megfelelő szinten – tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében – 

foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel, mint  

− a környezet fogalmával, 

− a földi rendszer egységével, 

− a környezetszennyezés formáival és hatásaival, 

− a környezetvédelem lehetőségeivel,  

− lakóhelyünk természeti értékeivel, 

− lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan, 

− alternatív energiaforrásokkal. 

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás 

feladata. 

Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

 a helyi tantervben szereplő környezetismeret, természetismeret, biológia, kémia, földrajz tantárgyak 

tananyagai  

 A környezeti nevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások. 

 

 

 

II. A nemzetiségi nevelés és oktatás tartalma  

    A német nyelv tantárgyi keretben megvalósuló oktatása során valamint amellett - elsősorban a 

nemzetiségi népismeret, környezetismeret, történelem, rajz és ének-zenei, testnevelés tárgyú tanítási 

órákon továbbá az osztályfőnöki tanmenetek tartalmába ágyazottan - az általános iskola nyolc éve alatt (a 

koncentrikusan bővülő tananyag-szerkesztés elveinek érvényesülése mellett) iskolánk tanulói ismerkedjenek 

meg a magyarországi németek múltjával és jelenével.   

 Ennek érdekében a helyi tanterv egyes műveltségi területeinek illetve a tantárgyi tartalmak kialakítása során 

különös tekintettel kell lenni a következőkre.   
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 Tanulóink ismerjék a németek helyét Európában és Magyarországon. Legyenek tisztában a történelmi 

Magyarország nemzetiségeivel, ezen belül a hazai németség idetelepülésének történelmi körülményeivel, 

folyamatával. Növendékeink legyenek tisztában a német telepesek közös hazaépítő munkájával, ismerjék el, 

becsüljék meg ezeket az eredményeket.  Legyenek tisztában a II. világháborút követő kitelepítések 

történetével és következményeivel.  Ismerjék az alapvető - múltra és jelenre vonatkozó - statisztikai 

(népességi és egyéb) adatokat. A gyermekek legyenek tisztában a németség Kárpát-medencei 

elhelyezkedésével, a németek, svábok lakta tájegységek térképen való elhelyezkedésével, az e szempontból 

fontos helységnevekkel. Ismerjék meg Császártöltés történetét. Lakóhelyüket illetően legyenek tisztában a 

falu földrajzi fekvésével, a helyi sváb lakosság idetelepülési körülményeivel, a névmagyarosítások előtti 

eredeti német családnevekkel, elődeink életével, munkájával, szokásaival.   

Fontos a tanulók néprajzi érdeklődésének, ez irányú ismereteinek fejlesztése. Ennek érdekében gyűjtsenek, 

ismerkedjenek meg- népszokásokkal, népdalokkal. Nyerjenek betekintést a falu lakossága által összeállított 

Sváb szótár anyagába, használják azt rendszeresen az iskolai tanórákon illetve a tanórákra való 

felkészülésben. Ismerkedjenek Neue Zeitung és a Deutscher Kalender kiadványaival. A helyi Német 

Nemzetiségi Helytörténeti Kiállítás- Tájház, Képesház, Történeti Kiállítás látogatása, valamint iskolánk 

történeti anyagának megismerése, minden diákunk feladata és ebben pedagógusaink vannak segítségükre.  

Növendékeink az általános iskola évei alatt szerezzenek ismereteket az irodalmi német nyelv s a nyelvjárások 

közti különbségek felől! Tudjanak különbséget tenni az egyre ritkábban beszélt sváb dialektus és a 

tankönyvek német nyelvű szövegei között!  

a) A gyermekek tanítási órákon és gyakori szerepléseik alkalmával ismerjék meg a magyarországi német és 

magyar népviseletet és tánckultúrát. Tanulással őrizzék meg az utókor számára a még fennmaradt régi sváb 

népköltészeti alkotásokat, félig magyar - félig német nyelvű verseket, énekeket.  A tanév nemzetiségi 

kulturális rendezvényein mind többen érezzék át e közösségi együttlétek örömét.  

b) Az anyaországgal való kapcsolattartás is kiemelt feladatunk, melynek formája a testvériskolai kapcsolatok 

ápolása, bővítése (németországi diákok fogadása, diákjaink kiutazása anyanyelvi területre). A megvalósítás 

a mindenkori költségvetés függvénye. Az anyaországi településsel való kapcsolat jól szolgálná nemzetiségi 

közösségünk nyelvhasználatát, kulturális, nevelési, oktatási jellegű programok szervezését. Ez az 

együttműködés a tanulók előnyére válna az anyanyelv gyakorlása és kultúrájának megismerése révén. 

c) Az iskolánkban felnövekvő generáció ismerje meg országunk és községünk zászlaját, címerét, az országos 

német nemzetiségi szervezetek hasonló szimbólumait. Tanulóink körében legyenek ismertek a német 

nemzetiség élő és elhunyt személyiségei, legyen közvetlen, személyes kapcsolatuk a helyi nemzetiségi 

községpolitikában aktív tagokkal.  

 A nemzetiségi oktatás formája: 

Iskolánk a nemzetiségi nyelvoktató program szerint tanít.   

A heti öt német óra és a heti egy nemzetiségi népismereti óra alapot ad a továbbiakban a nyelvvizsgák 

megszerzéséhez. Német Nemzetiségi Önkormányzatunk, mely a 2015-16-os tanévtől Fenntartónk is, fontos 

célként jelölte meg a német nyelv lehetőség szerint kis csoportokban (osztálybontással) való oktatását. Ezen 
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felül hetedik és nyolcadik osztályokban tanulóink heti egy órában felkészülnek a német iskolai alapvizsgákra, 

melyet minden évben májusban kívánunk lebonyolítani. 

Helyi sajátosságok: 

Cél Eszköz, helyszín Elvárt eredmény 

Hagyományok felelevenítése Népismeret órák tartalmának 

kidolgozása, 

A sváb nyelvet beszélők 

felkeresése, gyűjtőmunka, 

Táncház, 

Sváb szótár kiegészítése, 

Műsorok megszervezés, 

A még élő hagyományok 

felelevenítése, elterjesztése, 

tanulása, előadása, 

Kapcsolatok kiépítése a 

szomszédos sváb településekkel 

„Sváb sarok” mozgalomba 

bekapcsolódás, 

internet adta lehetőségek 

kihasználása,  

kirándulások, iskolalátogatások 

Nemesnádudvarra, Hajósra, 

Érsekhalmára. 

Közös pályázatokon való 

részvétel, 

 

Megismerkedni a környező 

települések nyelvhasználatával, 

szokásaival, nemzetiségi 

hovatartozás érzésének 

erősítése, barátságok kialakítása, 

Kapcsolatok kiépítése, 

újragondolása a németországi 

Deggenhausertallal. 

cserekapcsolat kiépítése, 

fenntartása, 

Világlátás, nyelvhasználat 

fejlődése, 

Nyári táborok szervezése a 

Német Nemzetiségi 

Önkormányzat segítségével. 

településünkön és külső 

helyszíneken,  

Identitástudat erősítése 

Élményszerű hagyományápolást 

Nemzetiségi német nyelvi 

oktatásban csoportbontás 

megvalósítása. 

új módszerek bevezetése,  Nyelvismeret fejlődése, a jobb 

képességű tanulók magasabb 

szintet érhetnek el tudásban, 

gyengébb képességűek is több 

sikerélményhez juthatnak. 



CSÁSZÁRTÖLTÉSI BÁNÁTI MIKLÓS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

 

48 
 

Színházlátogatás, németet tanító 

iskolák meglátogatása. 

Szekszárd- Deutsche Bühne, 

Harta, Baja- MNÁMK, Hajós, 

Nemesnádudvar 

Kapcsolatok erősítése, kitekintés. 

Nemzetiségi táncok tanítása Kapcsolattartás, közös próbák a 

felnőtt német nemzetiségi 

tánccsoporttal. 

Hagyományok felelevenítése, 

megőrzése, újak megismerése, 

közösségi összetartozás 

érzésének kialakítása. 

Bekapcsolódás az országos 

mérésbe. 

  

Nyelvvizsgára felkészítés, iskolai 

alapvizsga németből. 

Külső bizottsági tagok bevonása. A tanulók 8. végére tegyenek le 

lehetőleg minél többen. alapfokú 

nyelvvizsgát. 

Sikeres intézményi szintű 

alapvizsgát tegyenek. 

Nemzetiségi projekthét, témahét, 

három hetes projekt további 

fenntartása úgy, hogy 

tartalmában kapcsolódjon a 

nemzetiségi német nyelvhez és 

hagyományaihoz. 

Külső vendégelőadók, nagyszülők 

bevonásával. 

Élményszerű hagyományápolás. 

Német próza és versmondó 

versenyeken való részvétel. 

Baja – Megyei Német Vers- és 

Prózamondó Verseny 

Minél több gyerek induljon 

tájnyelvi kategóriában – sváb 

mondókával, verssel, történettel, 

énekkel. 

Német próza és versmondó 

versenyek szervezése. 

Császártöltés Kapcsolattartás a környező 

német nemz. településekkel 

C. 

HELYI TANTERV 

 

1.A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének 

ütemezése 
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Az elkövetkező évben az általános iskolákban a nevelő-oktató munka két pedagógiai program, és 

két helyi tanterv szerint folyik majd, hiszen  

 a köznevelési törvény előírása szerint az iskola a pedagógiai programját vagy annak módosítását a 

jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be, 

 illetve a Nemzeti alaptanterv bevezetéséről szóló rendelet szabályozása alapján a 2012-ben kiadott 

NAT 2013. szeptember 1-jén az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon – majd ezt követően 

minden tanévben felmenő rendszerben – kerül bevezetésre. 

Ezért 2015. szeptember 1-jétől: 

 az első-második- harmadik, az ötödik-hatodik- hetedik évfolyamon az iskolai nevelés és oktatás 

a most felülvizsgált és módosított pedagógiai program és helyi tanterv szerint folyik majd; 

 míg a többi évfolyamon az eddig hatályos pedagógiai program és helyi tanterv szerint kell majd 

megszervezni nevelő-oktató munkát. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást a következő táblázatban mutatja: 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 
új kerettanterv  
1. évf. 

új kerettanterv 
1. évf. 

új kerettanterv 
1. évf. 

új kerettanterv 
1. évf. 

5 testnevelés  
1-2.évf. 

új kerettanterv 
2. évf. 

új kerettanterv 
2. évf. 

új kerettanterv 
2. évf. 

  
5 testnevelés 
1-2-3.évf. 

új kerettanterv 
3. évf. 

új kerettanterv 
3. évf. 

    
5 testnevelés 
1-2-3-4. évf. 

új kerettanterv 
4. évf. 

új kerettanterv   
5.évf. 

új kerettanterv 
5. évf. 

új kerettanterv 
5. évf. 

új kerettanterv 
5. évf. 

5 testnevelés 
5-6. évf. 

új kerettanterv 
6. évf. 

új kerettanterv 
6. évf. 

új kerettanterv 
6. évf. 

  
5 testnevelés 
5-6-7. évf. 

új kerettanterv 
7. évf. 

új kerettanterv 
7. évf. 

    
5 testnevelés 
5-6-7-8. évf. 

új kerettanterv 
8. évf. 

TÁMOP 3.1.4 TÁMOP 3.1.4   

 

 

 

2.Választott kerettanterv 

Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az alábbi 

kerettantervekre épül: 

-   A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

- 1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”, 

- 2. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára” 

- 10.5. sz. mellékletében szereplő” német nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei” 
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Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 

követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben 

meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek által előírt tananyagok a 

tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven százalékát fedik le, a fennmaradó tíz 

százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, 

gyakorlásra, a tanulói képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel. 

1. Iskolánk a Hon- és népismeret tantárgy esetében a német nemzetiség hon és népismeretét tanítja 

elsőtől nyolcadik osztályig heti 1 órában.  

2. Iskolánk a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve „B 

változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít: 

ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

1-4. évfolyam Ének-zene A  változat 

5-8. évfolyam Ének-zene  A , Technika A változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

7-8. évfolyam Kémia B ; Fizika B; Biológia A változat 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Óraszámok 

                       Kifutó alsó tagozatos óraszámok a 2007-es kerettanterv alapján: 

 

                                                                           2015-16          

Tantárgy 1. évfolyam  2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 
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kötelező tanítási órák 

tantárgyai  

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

magyar nyelv és irodalom 7 259  259 7 259 7 259 

magyar nyelv   3 111     

irodalom   4 148     

német nyelv és irodalom 5 185 5 185 5 185 5 185 

matematika 4 148 4 148 4 148 3,5 129,5 

környezetismeret 1 37 1 37 1 37 2 74 

ének-zene 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 1 37 

rajz és vizuális kultúra 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 1 37 

technika és életvitel 1 37 1 37 1 37 1 37 

testnevelés és sport 5 111 3 111 3 111 3 111 

informatika           1 37 

kötelező tanórák összesen 24 814 22 814 22 814 24,5 906,5 

     választható órák                 

matematika             0,5 18,5 

rajz és vizuális kultúra 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5     

ének-zene 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5     

     informatika         1 37     

magyar nyelv és irodalom 1 37   1 37     

magyar nyelv   1 37     

össz. óra  26 888 24 888 25 925 25 925 

 

 

 

Felmenő rendszerben belépő alsó tagozatos óraszámok a 2012-es kerettanterv alapján: 
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Kifutó felső tagozatos óraszámok a 2007-es kerettanterv alapján: 

 

                                                                                   2015-16 

Tantárgy 1. évfolyam  2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

kötelező tanítási órák 

tantárgyai  

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

magyar nyelv és irodalom 7 259       

magyar nyelv   3 111 3 111 3 111 

irodalom   4 148 3 111 3 111 

német nyelv és irodalom 5 185 5 185 5 185 5 185 

nemzetiségi népismeret 1 37 1 37 1 37 1 37 

matematika 4 148 4 148 4 148 4 148 

környezetismeret 1 37 1 37 1 37 1 37 

ének-zene 1 37 1 37 1 37 1 37 

rajz és vizuális kultúra 1 37 1 37 1 37 2 74 

technika és életvitel 1 37 1 37 1 37 1 37 

testnevelés és sport 5 185 5 185 5 185 5 185 

erkölcstan / hit és erkölcstan  1 37  1   37 1   37 1 37 

kötelező tanórák összesen 27 999 27 999 26 962 27 999 

     választható órák               

angol       1 37 

     informatika            1  37 

    irodalom     1 37 1 37 

össz. óra  27 999 27 999 27 999 30 1073 
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Tantárgy 5. évfolyam  6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

kötelező tanítási órák tantárgyai  

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

magyar nyelv és irodalom  4,5 166,5       

magyar nyelv   2 74 1,5 55 1,5 55 

irodalom   2,5 92,5 2 74 2 74 

történelem és állampolgári 

ismeretek 2 74 2 74 3 111 2 74 

német nyelv és irodalom 5 185 5 185 5 185 5 185 

matematika 4 148 3 111 3,5 129,5 3,5 129,5 

természetismeret  2 74 2 74         

fizika         1,5 55,5 1,5 55,5 

biológia és egészségtan         1,5 55,5 1,5 55,5 

kémia         1,5 55,5 1,5 55,5 

földrajz     1 37 1,5 55,5 1,5 55,5 

ének-zene 1 37 1 37 1 37 1 37 

rajz és vizuális kultúra 1 37 1 37 1 37 0,5 18,5 

technika és életvitel 1 37 1 37 1 37 1 37 

testnevelés és sport 5 185 2,5 92,5 2,5 92,5 2,5 92,5 

osztályfőnöki 1 37 0,5 18,5         

informatika 0,5 18,5 1 37 1 37 1 37 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret             1 37 

kötelező tanórák összesen 27 999 24,5 906,5 27,5 1017,5 27 999 

     választható órák                 

     matematika     1 37 0,5 18,5 0,5 18,5 

     informatika 0,5 18,5             

     természetismeret                 
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     osztályfőnöki     0,5 18,5 1 37 1 37 

     technika és életvitel                 

     magyar nyelv          0,5 18,5 0,5 18,5 

össz. óra  27,5 1017,5 26 962 29,5 1091,5 29 1073 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felmenő rendszerben belépő felső tagozatos óraszámok a 2012-es kerettanterv alapján: 

 

Tantárgy 5. évfolyam  6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
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kötelező tanítási órák 

tantárgyai  

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

magyar nyelv 2 74 2 74 1 37 2 74 

irodalom 2 74 2 74 2 74 2 74 

történelem és állampolgári 

ismeretek 2 74 2 74 2 74 2 74 

német nyelv és irodalom 5 185 5 185 5 185 5 185 

nemzetiségi népismeret 1 37 1 37 1 37 1 37 

matematika 4 148 3 111 3 111 3 111 

természetismeret  2 74 2 74         

fizika         1,5 55,5 1,5 55,5 

biológia és egészségtan         1,5 55,5 1,5 55,5 

kémia         1,5 55,5 1,5 55,5 

földrajz       1,5 55,5 1,5 55,5 

ének-zene 1 37 1 37 0 0 1 37 

rajz és vizuális kultúra 1 37 1 37 1 37 0 0 

technika és életvitel 1 37 0 0 1 37 0 0 

testnevelés és sport 5 185 5 185 5 185 5 185 

osztályfőnöki 1 37 1 37  1  37  1  37 

informatika   1 37 1 37 1 37 

erkölcstan / hit és erkölcstan 1 37 1 37 1 37 1 37 

kötelező tanórák összesen 28 1036 27 999 30 1110 30 1110 

     választható órák                 

     matematika     1 37 1 37 1 37 

     informatika 1 37             

     technika és életvitel              1  37 

     magyar nyelv          1 37   

össz. óra  29 (30) 1073 28 (31) 1036 32 (34) 1184 32 (34) 1184 
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Megjegyzések: 

- A nemzetiségi nyelvoktatás kötött nyelvi és népismereti óraszámai miatt a művészeti műveltség terület 

erőteljesebb integrációjára van szükség. 

- A törvény szerinti kötelező óraszámtól való eltérést a 2011. évi CXC törvény 6. mellékletében foglalt heti 

foglalkoztatási időkeret teszik lehetővé iskolánkban a nemzetiségi nyelvoktatás miatt. 

- A 2011. évi CXC. törvény 27.§ (8) bek. alapján szervezett egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs 

és rehabilitációs tanórai foglalkozások speciálisan képzett szakemberrel, a szakértői véleményben 

meghatározott időkeretben folynak.  

- A 2011. CXC. törvény 27§. (5) és (6). bekezdésben előírtak szerint a heti kötelező óraszám és az 

osztályok engedélyezett időkeret különbözet terhére tehetséggondozásra, fejlesztésre, illetve 

felzárkóztatásra egyéni felkészítő órákat tartunk.  

- A 202/2007 (VII.31) a NAT kiadásáról, bevezetéséről, alkalmazásáról szóló kormányrendelet 

módosítja a 2012. évi CXXIV. Törv.32.§ (4) bekezdése alapján, a mindennapos testnevelést a 3. és 7. 

évfolyamon beépítettük. 

- A 202/2007 (VII.31) törvényben megfogalmazott tanterv alapján dolgozunk a 4. és 8. évfolyamon.  

4. Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások 

 

Foglalkozás Évfolyam Óra/hét 

Fejlesztő és tehetséggondozó 
foglalkozások 

1.- 8. 2 óra, ill. igény 
szerint 

 

 

Az alapképzést kiegészítő, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások indításának elvei, feltételei, besorolási 

rendje 

Tanulóink körében keresettek ezek a szakkörök, foglalkozások. Nemcsak az alapképzés szerves kiegészítői, 

hanem iskolánk arculatának meghatározói is. A foglalkozások egész évre szólnak, a részvételről szóló 

nyilatkozattétel után (a szülő teszi) a részvétel kötelező.  

Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások besorolási szempontjai: 

Tanulóink képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelően többféle foglalkozás között választhatnak. Ezek 

a foglalkozások a tanórákhoz csatlakozva, délután szolgálják ki a jelentkezők igényeit. 
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- A választást a szülővel is tudomásul vetetjük, ezzel is hangsúlyozva az adott foglalkozáson való immár 

részvételi kötelezettséget. Ezeken a foglalkozásokon érdemjeggyel történő értékelés nincs, így osztályzat 

sincs.  

- Igazolatlan mulasztások esetén írásban figyelmeztetjük a diákot, illetve a szülőt, a részvételi 

kötelezettségre.  

 Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások feladatai általánosságban: 

- Szellemi, érzelmi, művészeti, testi képességek fejlesztése, 

- Az akarat mozgósítása a tanulásban, a vállalt feladatok teljesítésében, 

- A pályaorientáció szakszerű segítése. 

- Az egyes tantárgyak követelményrendszerének képességek szerinti teljesítése. 

Törvényi háttér: 2011. évi CXC. NKTV. 27.§ (1-2) 

A foglalkozások legalább 16 óráig tartanak, 17 óráig gondoskodunk a tanulók felügyeletéről. 

Foglalkozások, melyek közül választhatnak diákjaink: 

- házi feladat elkészítése, iskolai délutáni tanulás 

- Észkerék- matematika szakkör 

- Tűzvirág – tűzzománc szakkör 

- Kerámia szakkör 

- Diák-újságíró szakkör 

- Rajz szakkör 

- Nyelvvizsgára felkészítő szakkör 

- Foci sportkör 

- Kézilabda sportkör 

A 2011. évi CXC. NKTV. 46. § (1) kimondja: 

A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat 

óráig tartó egyéb foglalkozásokon. 

A 2011. évi CXC. NKTV. 55. § (1) kimondja: 

Az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti – az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett 

egyéb foglalkozás alól. 
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 5. A választható tantárgyak, foglalkozások  

Iskolánkban két választható tantárgy van a hit és erkölcstan, erkölcstan. A 2013/2014-es tanévtől felmenő 

rendszerben a szülő választásáról a beiratkozáskor nyilatkozik. Ötödik osztályban minden év május 20-ig kell 

nyilatkozatot tenni.   

A választható délutáni foglalkozásokon való részvételről (szakkörök, napközi) szintén minden év május 20-ig 

kell nyilatkozni. A jelentkezés egy évre szól, a foglalkozáson kötelező részt venni, a hiányzásokat hasonlóan 

a tanórai hiányzásokhoz igazolni kell.  

6. A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása  

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  

Az alsó tagozat első két évében a legfontosabb feladat a tanulók között tapasztalható különösen jelentős 

egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. Ennek során:   

- A gyermeket fokozatosan vezetjük át az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe.    

Fontos az eredményes szocializáció akadályainak korai felismerése és kezelése pedagógiai eszközökkel. 

 Az egyéni képességek megismerése alapul szolgál a készségek differenciált fejlesztéséhez, az 

ismeretek, tudástartalmak elmélyítéséhez.  

 A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők figyelembevétele, 

az ismeretek tapasztalati megalapozása.  

 Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás belső 

motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését.  

  A tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, előtérbe 

állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, problémamegoldásaikat, 

alkotóképességüket. 

 A nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek 

feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk átrendezésére.  

 Alkalmazni kell a kooperatív tanulás technikáit és formáit. 

 Sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot igénylő, sajátos 

nevelési igényű gyerekek esetében. 

 A tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások alkalmazkodjanak az 

egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, általában is támogassák a tehetségek 

felkutatását és tehetségük kibontakoztatását.   

 

 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása  
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 Feladatunknak tekintjük az alapkészségek biztos kialakítását, a képességek fejlesztését, a 

tehetséggondozást, a szociális hátrányok, tanulási nehézségek enyhítését.  

  Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók 

egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

  Az anyanyelvű írásbeliség normáihoz alkalmazkodó szövegalkotás elsajátításával, a képzeletet, az 

önkifejezést, az egyéni stílust és ez által az egészséges önbizalom kialakulását kívánjuk erősíteni. 

  Az ítélőképesség, az erkölcsi és esztétikai érzékenység növelése. 

  Az olvasás iránti érzelmi és gondolati érdeklődés fenntartása. 

  Motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazásával alapozzuk meg az ismereteket, 

képességeket, készségeket, attitűdöket. 

  A tanulásban való lemaradás, illetve leszakadás megakadályozásának érdekében a tanuló 

személyiségének, képességeinek, szociokulturális hátterének megismerése, a hozzájuk illeszkedő 

pedagógiai módszerek alkalmazása. 

  A kreativitás fejlesztése a nevelés folyamatának megszervezésével az alkotóképesség fejlesztését 

célzó programokkal. 

  A gyermek kreativitásának kibontakoztatásával, sokoldalú nyitottsággal, az új iránti fogékonysággal, 

hagyományokat teremtve és őrizve formáljuk meg sajátos arculatunkat. 

  Törekszünk az erkölcsileg helyes magatartásformák és tevékenységek kialakítására, az értékek 

megismerése, elfogadása, értékítéletek alkotása, értékek rangsorolása, az egyéni és közösségi 

értékek elfogadása alapján. 

  A sokféle közös tevékenységben való részvétellel sajátíthatják el a gyerekek leginkább azokat az 

alapvető magatartási normákat, szabályokat és szokásokat, amelyek megalapozhatják a társadalmi, 

természeti és technikai környezetükkel kapcsolatos pozitív viszonyulásaikat, elősegítve ezzel 

szocializációjuk sikerességét.  

  A társadalmi, természeti és technikai környezetből szerzett tapasztalatokat és ismereteket 

célirányosan használjuk fel ahhoz, hogy a haza fogalmát megtöltsük tartalommal, gondoskodjunk a 

nemzeti kultúra értékeinek átörökítéséről, ösztönzést adjunk a nemzeti hagyományok ápolására. 

 A környezettudatos magatartás formálásában kiemelt szerepe van a személyes tapasztalatoknak és 

az ismételten átélt élethelyzeteknek. Feladatunk a pozitív magatartásformák folyamatos 

megerősítése, gyakorlása kreatív feladatokon és projekt jellegű tevékenységeken keresztül.  

  Az egészséges fejlődés és eredményes tanulás érdekében megfelelő módon és mértékben kielégítjük 

a mozgásigényt, a mozgáskultúra célirányos, szervezett fejlesztése mellett naponta kellő időt 

biztosítunk a kötetlen játékra és a szabad levegőn szervezett mozgásra. 

 Fokozatosan kialakítjuk és bővítjük az együttműködésre épülő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és tanulásszervezési feladatokat.  

  Törekszünk a tanulási nehézségek okainak feltárására, a kiemelkedő, tehetséges tanulók 

fejlesztésére az órákon és a tanítási órákon kívül is.   

 

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
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  A helyes tanulási módszerek megismertetésével, segítjük az eredményes tanulás kialakulását.  

  Az eredményes tanulás érdekében fontosnak tartjuk a korábbi ismeretek feltárását, a tévedések 

kiigazítását.  

  Az érdeklődés fenntartása érdekében minden alkalmat megragadunk, hogy a mindennapi életből 

merített példákat beépítsük a tanulási folyamatba.  

  A tanulási folyamatban cselekvő módon, aktívan vegyen részt a tanuló. Minél több és változatosabb 

önálló munka végzésével tapasztalja meg a jól végzett munka örömét, ezzel segítve a belső motiváció 

erősítését.   

  Pedagógusaink rendszeresen alkalmazzák a segítő együttműködés formáit, ezzel fejlesztjük a 

segítőkészséget, és gyakoroltatjuk a helyes viselkedési formákat. 

  Tanulóinkat megismertetjük az ismeretszerzés korszerű eszközeivel és a különböző forrásokból 

szerzett ismeretek hitelességének vizsgálatával.  

  A kitartó, értelmes tanulás és az önellenőrzés képességének és igényének kifejlődése érdekében 

állandó pozitív megerősítéssel segítjük tanulóinkat.  

  A tehetség felismerése és támogatása iskolánk kiemelt céljai között szerepel, ezért már 5. osztályban 

fontos, hogy minden területen felismerjük, és külön programmal fejlesszük a tehetséges tanulókat. 

  A személyiség fejlesztése érdekében minden tanulónkat igyekszünk alaposan megismerni, és helyes 

erkölcsi mintákat közvetítve segíteni fejlődésüket.  

  A közösségfejlesztés érdekében megismertetjük tanulóinkkal egymás értékeit, kultúráját, eltérő 

szokásait. Közös élmények, közös feladatok, és a közösen megélt sikeren keresztül erősítjük az 

osztályközösséget, egymás elfogadását, megbecsülését.  

  Pozitív példák bemutatásával és a helyes viselkedés megerősítésével segítjük a kiskamaszkori helyes 

kapcsolatok elsajátítását, a durvaságok leküzdését.  

  Kiemeljük és megerősítjük azokat a pozitív példákat, amelyek az osztályért, az iskoláért végzett 

feladatvállalást erősítik.  

  Pedagógusaink példamutatással, pozitív minták bemutatásával segítik tanulóink helyes 

értékrendjének kialakítását.  

  Iskolánk minden pedagógusa a közösen megfogalmazott értékrendet közvetíti tanítási órákon és 

azon kívül, hogy tanulóink számára egyértelmű megerősítést adjunk.  

  Tanulmányi kirándulásokon megismertetjük tanulóinkkal hazánk műemlékeit, természeti szépségeit, 

hogy ezzel erősítsük a szülőföldhöz, a hazához való kötődés érzését.  

  Iskolánk profiljának megfelelően a nemzetiségi hagyományápolás is döntő szerepet játszik 

pedagógiai programunkban. Ez nem csak a népismereti órák feladata, hanem a különböző 

nemzetiségi programok is erősítik a gyermekek identitástudatának kialakulását. 

  Az egészséges életmód és a mindennapos testmozgás iránti igény kialakítása, egészséges, edzett 

személyiség kialakítása, az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása.    

 

Az 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
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  A 7-8. osztályban a tanulókat az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően 

felkészítjük a középfokú iskolai továbbtanulásra. A pályaorientáció nem csak az osztályfőnöki órák 

feladata (szakmák, iskolatípusok megismertetése, külső előadó hívása, pályaorientációs 

foglalkozások), hanem a szakóráké is. A tanulók erősségeit, gyengeségeit felmérve, a kívánt 

területeken fejlesztést biztosítunk.  

  A 7-8. évfolyamon is nagy szerepet kap az egészséges életre való nevelés. Külső előadók (pl. iskolai 

védőnő) segítségével beszélünk a helyes életvitelről, a szenvedélybetegségekről, a szexualitásról.  

  Az esztétikai nevelés nem csak a rajzórák feladata, hanem indirekt módon az iskola szép 

környezetével, a pedagógusok személyes példaadásával is igyekszünk megvalósítani. Hangsúlyt 

fektetünk arra, hogy tanulóinkban kialakuljon az igény, hogy környezetét, személyes tárgyait tisztán, 

rendben tartsa.  

  Törekszünk arra, hogy a műveltségi területek és a pszichikus képességek (érzékelés, észlelés, 

figyelem, emlékezés, képzelet, gondolkodás, érzelem, akarat és cselekvés) fejlesztése egységet 

alkosson. 

  A tanulási folyamat során erősítjük a csapatszellemet és a kooperációs képességet.  

  A kognitív működés mellett a diákok emocionális fejlesztése (különösen a tolerancia, az együttérzés, 

a kudarctűrés, az akaraterő és a kitartás) is nagy szerepet játszik.  

  A tanulók szociális érzékenységét különböző segélyakciókban való részvétellel fejlesztjük.  

  A személyiség kibontakoztatása szempontjából fontos, hogy a diákok a társadalom aktív tagjává 

váljanak, a nemzet kultúráját és hagyományait átvegyék, megőrizzék és fejlesszék. Továbbra is fontos, 

hogy kirándulások keretében megismerjék tanulóink Magyarország és a környező országok 

magyarlakta területeinek, valamint a német nyelvterület térségeinek természeti szépségeit, 

kulturális és történelmi értékeit, ezzel is erősíteni kívánjuk hazaszeretetüket, európaiságukat.  

  A nemzetiségi hagyományápolás is döntő szerepet játszik pedagógiai programunkban. Ez nem csak 

a népismereti órák feladata, hanem a különböző nemzetiségi programok is erősítik a gyermekek 

identitástudatának kialakulását. 

7. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei   

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, 

munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket hivatalosan tankönyvvé 

nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: testnevelés, 

technika, rajz.   

2. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói taneszközöket 

a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) 

határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján és az igazgató hagyja jóvá.   

3. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában szülői 

értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.   

4. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat és jogszabályokat 

veszik figyelembe:   
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 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.  

 A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény.  

 A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 

16/2013. (II.28.) EMMI rendelet. 

 A taneszköz feleljen meg az iskolahelyi tantervének!  

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több 

tanéven keresztül használhatóak.  

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak nagyon 

szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

 

 

8. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái  

1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának 

folyamatos ellenőrzését és értékelését.   

2. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a 

tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés 

kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.  

3. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom idegen nyelv (a 2-8. évfolyamon), 

matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz 

ellenőrzésénél: 

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

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

dolgozatot írnak.   

4. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. (A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak 

gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.)   

5. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban 

az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt 

követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott 

– fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest.   

6. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak esetében a 

következők szerint történik:   

 Az első évfolyamon és a második évfolyam első félévében minden tantárgy esetében csak szöveges 

értékelést alkalmazunk. 

 A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 
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−  KIVÁLÓAN TELJESÍTETT  

−  JÓL TELJESÍTETT 

−  MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

−  FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL    

 

 A második évfolyam második félévétől a nyolcadik évfolyamig a tanulók teljesítményét, 

előmenetelét év közben és év végén minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük. 

7. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:   

  jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).   

8. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az értesítő 

könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi, és az esetlegesen 

elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.   

9. A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 1. A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a 

kerettantervekben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon a tanév végére minden 

tantárgyból teljesítette.   

2. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei 

alapján bírálják el. A második-nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból legalább az "elégséges" év végi 

osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.    

3. Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon, tanév végén egy vagy több tantárgyból szerez elégtelen 

osztályzatot, a szülő és a tanuló jogosult eldönteni, hogy megkísérli-e a tanuló a javítóvizsgára történő 

felkészülést, és a javítóvizsga letételét a következő tanévet megelőző augusztus hónapban.   

4. A második-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat 

megállapításához a tanulónak a készségtárgyak kivételével minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie 

ha:  

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;  

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az 

előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse;   

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott;  

 magántanuló volt.   
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10. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása  

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:   

 a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás 

(készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása; 

 a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – 

nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot;  

 a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal 

legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni; 

 minden tantárgyból adható szóbeli és írásbeli házi feladat; 

 rajz, technika, ének, testnevelés tárgyakból a tanuló órai teljesítményét értékeljük elsősorban; 

 mennyiségileg annyit adjunk, amit ellenőrizni is lehet; 

 mértékkel adható szorgalmi feladat, melynek el nem készítése nem járhat felelősségre vonással; 

 a tanító tartson folyamatos kapcsolatot a napközis nevelővel a házi feladat mennyiségét illetően. 

  

  11. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei  

A tanórák többségét osztálykeretben tartjuk.   

Csoportbontásban tanítjuk:  

 A német nyelv és irodalom tantárgyat valamint a nemzetiségi népismeret tantárgyat, amennyiben az 

osztálylétszám meghaladja az átlaglétszámot; 

 7-8. évfolyamon az informatikát és a technikát;  

 a német nyelv és irodalom tantárgyat más osztályokban, ha a finanszírozott óraszám ezt megengedi.   

A csoportbontás célja, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs késségek 

fejlesztésére és a tanulók tudásának megalapozására.   

A délutáni szakkörök és egyéb foglalkozások szervezésekor a pedagógusok, tanulók érdeklődési körét 

valamint a szülői igényeket tartjuk szem előtt az anyagi lehetőségek függvényében. 

 

12. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek  

1.  A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés 

órákon, április-május hónapban. A felmérés a „netfit” mérési rendszer alapján került összeállításra.  

2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét minősítik, 

az évente kapott eredményeket összehasonlítják. Belépési jelszóval a szülő is megtekintheti saját 

gyermekének eredményeit. 
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13. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei  

1. A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök osztályzattal 

minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.  

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén 

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

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

véleménye dönt az osztályzatról. 

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

2. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:  

a) Példás (5) az a tanuló, aki: - a házirendet betartja; - a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen 

viselkedik; - kötelességtudó, feladatait teljesíti; - önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; - tisztelettudó; 

- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik; - az osztály 

és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; - óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; - nincs 

írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása;   

b) Jó (4) az a tanuló, aki: - a házirendet betartja; - tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen 

viselkedik; - feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; - feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a 

rábízottakat teljesíti; - az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt; - 

nincs írásbeli intője vagy megrovása.  

  c) Változó (3) az a tanuló, aki. - az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; - a tanórán vagy 

tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; - feladatait nem minden esetben teljesíti; - előfordul, 

hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; - a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen 

alkalmazkodik; - igazolatlanul mulasztott; - osztályfőnöki intője van.   

d) Rossz (2) az a tanuló, aki: - a házirend előírásait sorozatosan megsérti; - feladatait egyáltalán nem, vagy 

csak ritkán teljesíti; - magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; - társaival, a felnőttekkel szemben 

rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; - viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást 

akadályozza; - több alkalommal igazolatlanul mulaszt; - több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van 

osztályfőnöki megrovása vagy ennél magasabb fokozatú büntetése.   

3. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó (4), 

változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.   

4. A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök osztályzattal 

minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló 

szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás 

esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

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

  5. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 
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 a) Példás (5) az a tanuló, aki: - képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; - 

tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; - a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet 

feladatokat is, és azokat elvégzi; - munkavégzése pontos, megbízható; - a tanórán kívüli foglalkozásokon, 

versenyeken önként részt vesz; - taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

  b) Jó (4) az a tanuló, aki: - képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; - a tanórákon többnyire aktív; - többlet feladatot, tanórán kívüli 

foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást 

teljesíti; - taneszközei tiszták, rendezettek.  

 c) Változó (3) az a tanuló, akinek: - tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; - tanulmányi munkája 

ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti; - felszerelése, házi feladata gyakran 

hiányzik; - érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; - önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán 

többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik.   

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki: - képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; - az 

előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; - tanulmányi munkájában megbízhatatlan, 

figyelmetlen; - feladatait többnyire nem végzi el; - felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; - a 

tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül; - félévi vagy év végi 

osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.  

  6. Azt a tanulót, aki képességihez mérten - példamutató magatartást tanúsít, - vagy folyamatosan jó 

tanulmányi eredményt ér el, - vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, - vagy 

iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, 

bemutatókon vesz részt, - vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti.   

7. Az iskolai jutalmazás formái.   

a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

- szaktanári dicséret,  

- napközis nevelői dicséret,  

- osztályfőnöki dicséret, 

- igazgatói dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret.  

b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén - 

szaktárgyi teljesítményért, - példamutató magatartásért, - kiemelkedő szorgalomért, - példamutató 

magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.  

c) Az egyes tanévek végén kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók jutalmat kapnak, melyet a tanévzáró 

ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. 

 d) A nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók ballagási ünnepségükön jutalom-kupát vehetnek át.  
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e) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő 

tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek.  

f) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő 

tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.  

8. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.   

9. Azt a tanulót, aki - tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, - vagy a házirend előírásait 

megszegi, - vagy igazolatlanul mulaszt, - vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben lehet 

részesíteni.   

10. Az iskolai büntetések formái: 

 - szaktanári figyelmeztetés;  

- napközis nevelői figyelmeztetés;  

- osztályfőnöki figyelmeztetés; 

 - osztályfőnöki intés; 

 - osztályfőnöki megrovás; 

 - igazgatói figyelmeztetés; 

 - igazgatói intés;  

- igazgatói megrovás; 

 - tantestületi figyelmeztetés; 

 - tantestületi intés; 

 - tantestületi megrovás.  

Súlyos fegyelmi vétség esetén a tantestület fegyelmi bizottságot hozhat létre. 

 Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben – a vétség 

súlyára való tekintettel – el lehet térni.   

11. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
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14. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

 
1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) 

bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

2. Ennek alapján 

 az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra 

keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok valamelyikével 

teljesíthet: 

 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott tanórán való 

részvétellel, kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján 

kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett 

edzéseken való sportolással. 
 

15. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  
A nevelési oktatási feladataink között szerepel az esélyek kiegyenlítése, a hátrányok csökkentése, a rászoruló 
tanulók felzárkóztatása. A kompenzáció kiterjed minden tanulóra, aki önerőből képtelen továbblépni, vagy 
képességeit nem tudja kibontakoztatni.   
Intézményünk nyilvántartást vezet HH-s HHH-s, SNI-s gyerekekről, akikre tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokon kiemelt figyelmet fordítunk. E tanulók érdekében folyamatos kapcsolatot tartunk a Nevelési 
Tanácsadóval, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. Biztosítjuk számukra délutáni foglalkozások 
keretében a sikeres tanórai foglalkozásokra való felkészülést (napközi, tanulószoba, korrepetálás).   
A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, nevelést a befogadó és toleráns 
légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az esélyegyenlősséggel kapcsolatos ismereteit bővítő 
képzésen, egyéb programon részt vegyen. 
   

 

 

 

 

 

 

 

16. ISKOLAI SAJÁTOSSÁGOK 

 

Német nemzetiségi nyelvoktatás 
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1.Általános rendelkezések  

 

2011. évi CLXXIX. Törvény: A nemzetiségek jogairól. A 22§ (5) bek. arról rendelkezik, hogy ha ugyanahhoz 

a nemzetiséghez tartozó nyolc (gyermek) tanuló szülője a fenntartótól kérte, akkor a településen meg kell 

szervezni és fenn kell tartani a nemzetiségi nevelést-oktatást. 

A nemzetiségi iskolai nevelést és oktatást végző iskola a - 17/2013. (III. 1.) EMMI rendeletben kiadott 
Nemzeti Alaptantervben és a a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai 
oktatásának irányelve kiadásáról foglaltakkal összhangban valósítja meg célkitűzéseit. 

A 17/2013 (III. 1.) EMMI rendelet 6§: a nemzetiség nyelvét és a nemzetiség nyelvén tanított tantárgyak 

oktatását az intézménytípusra, oktatási formára előírt átlaglétszám feletti osztályokban osztálybontással kell 

megszervezni.  

A nemzetiségi iskolai nevelést-oktatást végző iskola a Nemzeti alaptantervben és a Nemzetiség iskolai 
oktatásának irányelvében foglaltakkal összhangban valósítja meg célkitűzéseit. 

A nemzetiségi nevelés-oktatás - a magyarországi köznevelési rendszer részeként - megvalósítja az 
iskolai nevelés-oktatás általános céljait és feladatait, és e mellett biztosítja a nemzetiség nyelvének 
tanulását, a nemzetiség nyelvén való tanulást, a nemzetiség történelmének, szellemi és anyagi 
kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és -teremtést, az önismeret kialakítását, a nemzetiségi 
jogok megismerését és gyakorlását. 

A nemzetiségi nevelés-oktatás segíti a nemzetiséghez tartozó tanulót abban, hogy megtalálja, 
megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a nemzetiség 
értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. 

A nemzetiségi nevelés-oktatástfolytató intézményekben arra kell törekedni, 
a) hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdagság előnyei, és alakuljon 

ki a tanulókban a reális nemzetkép és nemzetiségkép, 
b) hogy a tanulók felismerjék az előítéletek és kirekesztés megjelenési formáit, és megismerjék a 

jelenség hátterét, veszélyeit, az emberi, állampolgári és nemzetiségi jogok megsértésének jelenségét, és 
a jelenség elleni fellépés jogi, illetve egyéb eszközeit. 

 

 

 

A nyelvoktató nemzetiségi oktatás  

1. A nyelvoktató nemzetiségi oktatás a nyelv tanításával, az irodalom és a nemzetiségi népismeret 

témaköreinek elsajátíttatásával hozzájárul a nemzetiségi oktatás céljainak megvalósításához. 

2. A nyelvoktató nemzetiségi oktatás két formában valósítható meg: 
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a) A hagyományos nyelvoktató nemzetiségi oktatás, amelyben a tanítás nyelve a magyar nyelv, a 

nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyat tanítási óra keretében az első évfolyamtól kell oktatni. A mi 

iskolánkban ez a forma valósul meg a teljes 1-8. osztályos képzési idő alatt. 

b) A bővített nyelvoktató nemzetiségi oktatás, amelynek célja a kétnyelvű nemzetiségi, illetve az anyanyelvű 

oktatási formára való felkészítés.  

2. Német nemzetiségi oktatás Császártöltésen 

A császártöltési iskola 1952 óta oktat német nyelvet, hiszen Császártöltés nemzetiségi- sváb falu. Kiemelt 

feladatunk a német nemzetiségi kultúra megismertetése, annak ápolása, a hagyományok őrzése, a német 

nyelvnek minél magasabb szintű elsajátítása, a legjobbaknak a nyelvvizsga megszerzése. 

Német nemzetiségi tánccsoportunk működik, akik rendszeresen fellépnek Öregek Napján, Iskolabálon, 

Farsangi bálon, falunapon. 

Tájházunk is a régi sváb parasztházak felépítését mutatja be, a házat gyermekeink látogatják, különösen hon- 

és népismeret órákon tesz jó szolgálatot. 

A pedagógusok foglalkoznak néprajzi tárgyú gyűjtésekkel is. Rendszeresen látogatják az Idősek Otthonát. 

Tervezik asváb – magyar szótár bővítését. 

Gyermekeink évről – évre járnak Bajára nemzetiségi német vers és prózamondó versenyekre, ahol szép 

eredményeket érnek el. 

Rendszeresen veszünk részt német nyelvi versenyeken, országos eredményeink vannak szinte évente! 

Németországi testvériskolánk van Deggenhausertalban. Gyermekcsoportok érkeztek tőlük már többször 

hozzánk és cserébe mi is voltunk már több ízben, Németországban.  

Továbbtanuláskor sok gyerek gondolkodik az így szerzett előnyök kihasználásában, többen német nyelvi 

gimnáziumba jelentkeznek. Mások német nyelvből előrehozott érettségit tesznek le. 

Nagyon értékesnek és megőrzendőnek tartjuk a sváb-német kultúra ápolását, ez színesíti, gazdagítja 

iskolánkat. 

Hagyományos nyelvoktató nemzetiségi oktatásban tanítjuk a nemzetiségi németet. A feldolgozott területek 

kapcsolódnak egyrészt a nemzetiségi tankönyvekben megjelenő témákhoz, másrészt a helyi 

jellegzetességekkel bővítjük, színesítjük a palettát. 

A témák sok esetben kötődnek népszokásokhoz, ünnepekhez: szüret, karácsony, farsang, húsvét, pünkösd, 

aratás, mezőgazdasági munkák, népviselet, falutörténet, családfa, családnevek, mondókák, dalok. 

Nemzetiségi német tájházunk lehetőséget kínál további hangulatos tanórák tartásához. Iskolánk egykori 

tanára Bánáti Miklós, kutatásokat végzett a sváb eredet, őshaza, falutörténet témakörben. Az ő általa írt 

könyvek is gyakran előkerülnek a német órákon. 



CSÁSZÁRTÖLTÉSI BÁNÁTI MIKLÓS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

 

71 
 

A népismeret (Volkskunde) tananyagot integráltan tanítjuk a 2007-es kerettanterv szerint tanuló 

diákjainknak több tantárgyba illesztve. 

2-4. osztályokban: 

10 német óra,  

2 rajz óra,  

2 technika óra, 

2 testnevelés óra, 

2 ének óra tananyaga öleli fel a népismeret tananyagot. 

6-8. osztályokban: 

27 német óra,  

2 rajz óra,  

2 technika óra, 

2 testnevelés óra, 

2  ének óra,  

2 történelem óra tananyaga öleli fel a népismeret tananyagot. 

Az egyes tantárgyakban megjelenő tartalmakat a pedagógusok tanmenetei részletesen megjelenítik. 

A nemzetiségi népismeret értékelése az integráltan oktatott osztályokban a megfelelt – nem felelt meg 

szöveggel történik. 

A 2012-es kerettanterv szerint a belépő osztályoknak már nem integráltan, hanem önálló tantárgyként 

tanítjuk a nemzetiségi népismeretet. Ezen tantárgy értékelése már érdemjeggyel történik. 

Általános célok 

A nemzetiségi nevelő és oktatómunka sajátos céljai a nemzetiségi önazonosság megőrzését és erősítését 

szolgálják. 

Ennek érdekében törekszünk: 

 A német nemzetiség nyelve szóbeli és írásbeli megértésére. 

 Az anyanyelvi kultúra, a történelmi hagyományok, a hon- és népismeret oktatására, 

 A szokások, hagyományok, a népköltészet, a zene és a képzőművészet megismertetésére és 

ápolására. 
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 A különböző kultúrák értékeinek kifejezésére juttatásával toleranciára, a másság elfogadására és 

megbecsülésére. 

 Az anyaország életének, kultúrájának, történelmének megismertetésére. 

A német oktatás a tanulóban: 

 ébresszen érdeklődést elődei nyelvének megtanulására, 

 erősítse meg kíváncsiságát és igényét a német nyelv magas szintű tudásának birtoklására, 

hogy gondolatait, véleményét és ötleteit kifejezésre tudja juttatni. 

 A tanulási folyamat során nyerjen olyan alaptudást a tanuló a német nyelv tekintetében, mely a 

továbbtanulását biztosítja, és őt a német nyelv használatára alkalmassá teszi. 

 Alakuljon ki a tanulóban reális kép a Magyarországon élő német kisebbség mai és múltbéli életéről, 

kultúrájáról, valamint a németnyelvű országok népeiről. 

 A német nemzetiségi nyelvoktatás tartalmazzon interkulturális témákat is, melyek európai 

gondolkodásra nevelnek. 

 

3. Alapvető feladatok 

A nyelv az identitás első és legfontosabb hordozója, ezért a nyelvi nevelés és oktatás a nemzetiségi-nyelvi 

oktatási program alappillére. 

A kisebbségi nyelvoktatásnak az egyes pedagógiai szakaszoknak és oktatási típusoknak megfelelően lehetővé 

kell tennie egy olyan nyelvoktatási szakaszt, melyben a kisebbségek nyelvét másodanyanyelvként tanítva 

elérhető az a tudásszint, melyre a kétnyelvű illetve az anyanyelvű oktatás épülhet. 

Mindezt állandó intenzív nyelvi program beépítésével valósítjuk meg: nyelvi alapozással, majd később 

állandó nyelvi tudatosítással és reflektálással. 

Az első osztályban a beszédértést és a beszéd alapvető jártasságainak kialakítását végezzük. 

A német nyelvű kommunikációban a természetes nyelvelsajátítási eljárásokat alkalmazzuk, ezen belül az 

utánzásra alapozunk. A nyelvet metakommunikációs jelzésekkel közvetítjük. Törekszünk a nyelvet vizuális-

akusztikus- és mozgásélménnyel összekötni. Az ismereteket sok ismétléssel rögzítjük. 

Második osztályban a beszédértés és a beszéd jártasságainak, készségeinek továbbfejlesztését végezzük. 

Megkezdődik a német olvasás-írás tanítása. 

Harmadik és negyedik osztályban fő feladat a beszédkészség – különösen az összefüggő beszéd 

megértésének fejlesztése, a helyes és érthető beszéd kialakítása, a folyamatos olvasás, írás fejlesztése. A 

nyelvtani tartalmak közvetítése nyelvi szituációkból és cselekményekből történik. A nyelvtan a beszéd 

elsajátításának szolgálatában áll. 
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5-8. osztályokban tegyenek szert a szükséges nyelvi ismeretekre, melyek a beszéd és az írásbeli 

kommunikáció alkalmazásához szükségesek.  

Más iskolából érkező – nem nemzetiségi német nyelvet tanuló – diák, amennyiben a szaktanár ezt 

szükségesnek látja, különbözeti vizsgát tehet a továbblépés biztosítása érdekében. 

Népismeret 

Az önazonosság megőrzésének és erősítésének másik eszköze a népismeret. Alsó tagozatban és felső 

tagozatban heti 1 órában, magyar nyelven folyik az oktatása. 

 Alapvető feladatok 

 Járuljon hozzá a gyökerek feltárásával, az elődök sorsának megismerésével, a nagy történelmi 

sorsfordulók, a nemzetiség eltérő kultúrájának, életvitelének, szokásainak, hagyományainak 

megismertetésével, a népi kultúra bemutatásával az identitástudat kialakításához és erősítéséhez, 

  Ismertesse meg a magyarországi nemzetiségek irodalmi, néprajzi, nemzetiségi nyelvhasználati 

sajátosságait, 

 Biztosítsa az interkulturális oktatási program, a többséghez és a nemzetiséghez tartozó tanulók 

számára egymás kultúrájának kölcsönös megismerését, 

 Ismertesse meg a nemzetiség szerepét a nemzetközi kapcsolatokban, valamint a Magyarországon élő 

nemzetiségek intézményrendszerét, a nemzetiségek jogait szabályozó legfontosabb jogforrásokat. 

 A tanulók ismerkedjenek meg a magyarországi németek legfontosabb hagyományaival, életmódjával 

és kultúrájával. Legyenek büszkék arra, hogy ehhez a népcsoporthoz tartoznak, de tiszteljék a magyar 

nép és az országban élő más nemzetiségek kultúráját, ismerjék fel a népek közötti kapcsolódási 

pontokat. 

 A tanulók ismerkedjenek meg a magyarországi németek nyelvjárásaival és tudatosuljon bennük az 

irodalmi nyelvtől való eltérés oka. 

 A németajkú lakosság történetének tanulmányozása a magyar államalapítástól a mostani 

ezredfordulóig vezesse el a tanulókat ahhoz az objektív tényhez, hogy a nemzetiség sokszínűségével 

és kisugárzásával hatást gyakorol a többségi nemzetre. 

 A tanulók ismerjék a nemzetiségi szervezeteket, a testületeket és a sajtót, továbbá ösztönözzük őket 

arra, hogy a tanulmányok befejezésével is foglalkozzanak a magyarországi németek kultúrájával, és 

képviseljék a népcsoport érdekeit. 

 Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi és kulturális sokszínűség előnyeire és a 

saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk. 
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 4.Német nyelv és irodalom tanítás részletes tartalma 

 (Hagyományos nyelvoktató oktatási forma) 

Fejlesztési feladatok 

A fejlesztési feladatok szerkezete 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása  

2. Olvasás, az írott szöveg megértése  

3. Írás, szövegalkotás 

4. A tanulási képesség fejlesztése  

5. Anyanyelvi kultúra, ismeretek a német nemzetiség anyanyelvéről  

6. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése  

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése  

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

Részvétel egyszerű, mindennapi kommunikációban, egyszerű kérdések megválaszolása megadott témákban. 

Saját élmény, gondolat, vélemény, érzés egyszerű és világos kifejezése, megfogalmazása a 

beszédszituációnak megfelelően egyszerű és összetett mondatokban. Nem vét alapvető nyelvhelyességi 

hibákat. A tanuló képes: 

1-4. évfolyam  5-6. évfolyam  7-8. évfolyam 

Adott témát kérdések alapján 

feldolgozni. 

Adott témát kérdések alapján 

feldolgozni és kapcsolatba 

hozni saját köznapi 

tapasztalatokkal. 

Az általános műveltséghez tartozó 

témában kritikai véleményt kifejteni 

és állást foglalni. 

Adott szöveg/olvasmányok 

tartalmát megadott 

szempontok alapján 

összefüggően visszaadni.  

Tartalmakat/információkat 

strukturáltan és tárgyszerűen 

visszaadni. 

Tartalmakat/információkat 

strukturáltan, tárgyszerűen és 

megfelelő nyelvi formában 

visszaadni. 

Tárgyakat, ábrázolásokat, 

eseményeket előzetesen 

megadott rendszer szerint 

egyszerű nyelvi eszközökkel 

leírni. 

Tárgyakat, ábrázolásokat, 

eseményeket előzetesen 

megadott rendszer szerint 

egyszerű nyelvi eszközökkel, 

lényegében teljesen és 

Tárgyaknál, ábrázolásoknál, 

eseményeknél vagy szövegeknél a 

különbségekre rámutatni, 

követhető szempontok szerint 

logikusan összetartozó csoportokat 

alkotni. 
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követhetően leírni, ill. 

összehasonlítani. 

Lírai, elbeszélő és dramatizált 

szövegeket érthetően, tagoltan 

előadni.  

Lírai, elbeszélő és dramatizált 

szövegeket a műfajnak 

megfelelő előadásmódban 

közvetíteni. 

Lírai, elbeszélő és dramatizált 

szövegeket a műfajnak megfelelő 

előadásmódban és részleteiben is 

differenciáltan előadni – 

esetlegesen nyelvjárásban is. 

Párbeszédes helyzetben rövid, 

érthető, tárgyszerű 

hozzászólással részt venni. 

Párbeszédes helyzetben 

mások megállapításaihoz 

kapcsolódni. 

Párbeszédes helyzetben saját, 

tárgyszerű és logikailag követhető 

érveket hozni. 

Egyszerű felvilágosításokat 

adni, kérdéseket feltenni, 

megértési nehézségeit kifejezni.   

Feladatokat/utasításokat 

összefoglalni és esetlegesen 

továbbadni. 

Információhiány esetén célzottan a 

dologra rákérdezni. 

Megszokott tanórai 

helyzetekben előre megadott 

nyelvi eszközöket felhasználni.  

Megszokott tanórai 

helyzetekben ismert nyelvi 

eszközöket önállóan 

felhasználni. 

A tanórán kívüli iskolai 

élethelyzetekben is tájékozódni és 

magát megértetni. 

A hallott szöveg és/vagy az azt 

kísérő szemléltető anyagok 

értelmezése alapján a szöveg 

lényegi információit 

követhetően megnevezni, 

képekről mondatokat alkotni, 

tanítói kérdésekre reagálni. 

A szöveg ismeretében a 

szövegfajtát megnevezni, 

a szöveg vagy egy bekezdés 

lényegi információtartalmát 

összefoglalni, 

a nem lineáris szöveg lényegi 

elemeit leírni. 

A szöveg információtartalmát vagy 

egy bekezdés alapgondolatát 

megnevezni, 

a szövegfajtát, a műfajt és a nem 

lineáris szöveg fajtáját megnevezni. 

Szóban elhangzó gyakori 

fordulatokat magyarul és 

németül megnevezni. 

Rövid tartalmakat magyarul és 

németül összefoglalni. 

Tartalmak lényegi elemeit magyarul 

és németül összefoglalni. 

 

2. Olvasás, az írott szöveg megértése 

A mindennapi kifejezések, alapvető fordulatok megértése, amelyek a tanuló mindennapi életére, a 

családjára, környezetére, nemzetiségére vonatkoznak. Az olvasott szöveg tartalmának tömör reprodukálása, 

az információk visszakeresése, a szöveg lényegének kiemelése. A közvetített érzelmek, vélemények 

megértése. A tanuló aktív és passzív szókincsének gazdagítása. A tanuló képes: 
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1-4. évfolyam  5-6. évfolyam  7-8. évfolyam 

Ismert nyelvtani szerkezetű és 

szókincsű szöveget (adott 

esetben ismétlést követően) 

célirányos feladatok segítségével 

egészében megérteni.  

Ismert nyelvtani szerkezetű és 

szókincsű szöveget (adott 

esetben ismétlést követően) az 

arra vonatkozó feladatok 

segítségével egészében 

megérteni. 

 Adott szöveg információit (adott 

esetben ismétlést követően) 

megérteni és a nyert 

információkat a feladatra, illetve a 

problémára irányuló módon 

felhasználni.  

Egy feladat megoldása során 

elért eredményeket ismertetni. 

Adott tényállást egy vezérelv 

mentén felvázolni. 

A szövegfeldolgozás eredményeit 

mások számára követhető módon 

kifejteni. 

Szövegeket kiegészíteni vagy 

átalakítani. 

Valóságos vagy képzelt tartalmú 

szövegeket kiegészíteni, 

továbbfejleszteni vagy 

átalakítani.  

Szövegeket párbeszéddé alakítani. 

Gyakori német és magyar nyelvi 

fordulatokat értelemszerűen a 

másik nyelven visszaadni.  

Német és magyar 

megnyilatkozásokat 

értelemszerűen a másik nyelven 

összefoglalni.  

Német és magyar szövegek 

alapján kulcsinformációkat 

tartalmilag helyesen a másik 

nyelven összefoglalni.  

 

3. Írás, szövegalkotás 

Egyszerű nyomtatvány kitöltése, üdvözlet, üzenet, magán-és hivatalos levél, önéletrajz megírása. Egyszerű, 

rövid, összefüggő szöveg megírása ismert, hétköznapi témákban. Szöveg alkotása különböző közlésfajták 

alkalmazásával: élmények, események, jellemzés, párbeszéd. Személyes vélemény és álláspont kifejtése a 

jelenkor problémáival kapcsolatban. Nem vét alapvető nyelvhelyességi hibákat. Szövegtípusok és műfajok 

ismerete. Saját álláspont pontos, önálló kifejtése, kiegészítés, újraírás, kreatív írás. A tanuló képes: 

 

1-4. évfolyam  5-6. évfolyam  7-8. évfolyam 

Képeket és egyéb 

szemléltető anyagokat 

egyszerű nyelvi 

eszközökkel 

megnevezni. 

Képeket és egyéb szemléltető 

anyagokat egyszerű nyelvi 

eszközökkel leírni. 

Képeket és egyéb szemléltető 

anyagokat egyszerű nyelvi eszközökkel 

a szubjektív hatást is tekintetbe véve 

leírni. 
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Egyszerű szöveget 

kiegészíteni vagy 

átalakítani.   

Adott szöveget átalakítani, 

kiegészíteni vagy továbbfejleszteni 

(pl. megkezdett történetet 

folytatni és befejezni). 

Önálló szöveget alkotni a szövegforma 

jellemzőinek figyelembevételével. 

 

A szöveg tartalmát más 

ábrázolásmódban 

kifejezni, melynek során 

az egyéni értelmezés 

felismerhető. 

Egy szövegminta tartalmi és 

formai jegyeinek ismeretében 

hasonló szöveget alkotni vagy egy 

megkezdettet befejezni. 

A szöveg cselekményét rekonstruálni 

és alternatív cselekvési vagy megoldási 

javaslatokat felvázolni. 

Megadott szerkezeteket 

és nyelvi 

kifejezőeszközöket 

használni. 

Megadott szerkezeti jellemzőkkel 

és egyszerű nyelvi 

kifejezőeszközökkel, a helyzetnek 

megfelelő szöveget alkotni. 

Megadott szerkezeti jellemzőkkel és 

egyszerű nyelvi kifejezőeszközökkel 

informális és formalizált szöveget 

alkotni. 

Adott témát kérdések 

alapján egyszerű nyelvi 

eszközökkel 

összefoglalni. 

Adott témát egyszerű nyelvi 

eszközökkel a lényegi elemek 

említésével, illetve 

összehasonlításával összefoglalni. 

A téma, az ábrázolásmód, az 

események hasonlóságait, 

különbségeit és összefüggéseit 

felfedezni és leírni.  

Gyakori német és 

magyar nyelvi 

fordulatokat 

értelemszerűen 

lefordítani. 

Rövid német és magyar nyelvi 

fordulatokat értelemszerűen 

önállóan és szótár segítségével 

lefordítani. 

Egyszerűbb német és magyar 

szövegeket szótár segítségével 

lefordítani. 

 

4. A tanulási képességek fejlesztése 

Az alapműveltség elsajátításához, a hatékony tanuláshoz szükséges tudás megszerzésének és 

feldolgozásának csoportos és egyéni technikái, e technikák, a tanulást segítő különböző eljárások 

megismerése, használatuk gyakorlása. Kulturált és hatékony könyvtár- és internethasználat. A tanuló képes: 

 

1-4. évfolyam  5-6. évfolyam  7-8. évfolyam 

Szótárfüzetet vezetni és 

használni. 

Szótárfüzetet önállóan vezetni 

és használni, kétnyelvű 

szótárakat a nyelvelsajátításban 

alkalmazni.  

Szókártyákat készíteni és használni, 

kétnyelvű szótárakat a 

nyelvelsajátításban önállóan 

alkalmazni.  
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A szókincset a tanult 

technikákkal (szó- vagy 

képkártyák, gyakorlatok, 

játékok használatával stb.) 

önállóan gyakorolni.  

A szavak jelentését a 

szövegkörnyezet alapján 

kitalálni.  

 

A szókincs egyes szavait a közös 

alapszóhoz tartozó szócsaládhoz 

hozzárendelni.  

A nyomtatott médiát (pl. 

gyermekszótár/képes szótár) 

információszerzésre 

használni.  

A nyomtatott médiát (pl. 

kétnyelvű szótár) 

információszerzésre, 

szókincsbővítésre, egyszerűbb 

fogalmazások elkészítésére 

használni. 

A nyomtatott médiát (pl. kétnyelvű 

szótár) információszerzésre, 

szókincsbővítésre, fogalmazások 

elkészítésére használni. 

Hallott egyszerű szövegből 

többszöri meghallgatás után 

tanári segítséggel az 

alapinformációkat megérteni. 

Hallott egyszerű szövegből 

többszöri meghallgatás után az 

alapinformációkat megérteni. 

Hallott egyszerű szövegből az 

alapinformációkat megérteni. 

Írott szövegben az 

alapinformációkat megtalálni, 

bizonyos információkat 

megjelölni a feladat elvárásai 

szerint.  

Írott szövegben részletre 

vonatkozó információkat 

megtalálni, egyszerűbb szöveg 

lényegi elemeit megjelölni. 

Különböző olvasási technikákat 

(globális, szelektív és részletes) 

alkalmazni, 

a szöveg feldolgozása során jelölési 

technikákat (pl. optikai jelölés) 

alkalmazni, a kulcsszavakat 

megjelölni. 

Információkat egyszerű nyelvi 

eszközökkel érthetően 

kifejezni. 

Információkat egymásra 

vonatkozó egyszerű 

mondatokkal ismertetni. 

Információkat egymásra vonatkozó 

összetett mondatokkal ismertetni.  

Ismert tartalmakat 

vizualizálni. 

A gyakorolt prezentációs 

technikákat a feladatnak 

megfelelően alkalmazni. 

Ismert prezentációs technikákat a 

feladatnak és a célcsoportnak 

megfelelően alkalmazni.  

 

 

 

5. Anyanyelvi kultúra, ismeretek a német nemzetiség anyanyelvéről 

A mai német nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvtani ismeretek elsajátítása; a szövegre, 

annak felépítésére, működésére, jelentésére és stílusára vonatkozó ismeretek alkalmazása a 

szövegalkotásban és a szövegek megértésében, elemzésében. A nyelvi kultúra fejlesztése, birtoklása 



CSÁSZÁRTÖLTÉSI BÁNÁTI MIKLÓS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

 

79 
 

megalapozza a tanulók sikeres szocializációját, hozzájárul megfelelő önértékelésük kialakulásához, biztosítja 

az igényes önkifejezés lehetőségét. A tanuló képes: 

 

1-4. évfolyam  5-6. évfolyam  7-8. évfolyam 

A tanórai gyakorlatban 

rutinszerűnek számító 

kommunikációs helyzetekben 

részt venni és tananyagot 

feldolgozni. 

Alapvető kommunikációs 

helyzetekben viszonylagos 

biztonsággal részt venni és 

tananyagot feldolgozni. 

A tanóra anyagához és a 

hétköznapi élet egyes területeihez 

megfelelő nagyságú szókinccsel és 

nyelvi kifejezőeszközökkel 

rendelkezni. 

Gyakran előforduló alaktani és 

mondattani szerkezeteket 

megfelelően használni. 

A tanórán gyakran használt 

alaktani és mondattani 

szerkezeteket jól alkalmazni. 

A tanórán gyakran előforduló 

alaktani és mondattani 

szerkezeteket következetesen jól 

használni, azok funkcióját 

felismerni. 

A német nyelv tanult 

szókészletét érezhető akcentus 

ellenére kevés hibával és 

hanglejtéssel kiejteni.  

A német nyelv tanult 

szókészletét érezhető 

akcentus ellenére hibátlanul 

és helyes hanglejtéssel 

kiejteni.  

Jól érthetően és helyes 

hanglejtéssel beszélni.  

Ismert szavakat és rövid 

kifejezéseket hibátlanul leírni, 

a mondatot lezáró írásjeleket 

felismerni. 

Ismert szavakat, szerkezeteket 

biztos helyesírással, kielégítő 

biztonsággal leírni, a 

legfontosabb írásjeleket 

egyéni szövegalkotásban 

többnyire helyesen 

alkalmazni.  

A tanult szerkezeteket 

megközelítően biztos helyesírással 

leírni, a központozás alapvető 

formai és tartalmi szabályait 

megközelítően helyesen 

alkalmazni. 

A helyi német nyelvjárást 

néhány szó és rövid rímes 

szövegen keresztül 

megismerni, a témára 

vonatkozó helyi nyelvjárási 

kifejezéseket felismerni. 

A helyi német nyelvjárást 

egyes gyakran előforduló 

kifejezésen és szövegen 

keresztül megismerni.  

A nyelvjárások és az irodalmi nyelv 

kölcsönhatását példákon keresztül 

felismerni. 

    

 6. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 

     Az olvasás, mint műélvezet megtapasztalása, az olvasás iránti igény felkeltése. Az irodalom sajátos 

kifejezési formáinak felismerése, megértése és értelmezése. A művek és a műfajok hagyományai, mint a 
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műalkotás megértésének egyik vonatkozási pontja. Érzékenység az irodalmi művekben megjelenő értékek, 

problémák, kérdések és kétségek felfedezésére. A tanuló képes: 

 

1-4. évfolyam  5-6. évfolyam  7-8. évfolyam 

Rövid terjedelmű epikai és lírai 

műveket tanári segédlettel 

elolvasni és tartalmukat 

összefoglalni. 

Rövid terjedelmű epikai és lírai 

műveket önállóan elolvasni, 

tartalmukat összefoglalni és 

műfajukat megnevezni.  

Elbeszéléseket, rövid történeteket, 

lírai műveket önállóan elolvasni, a 

művek tartalmát összefoglalni, a 

szereplőket jellemezni. 

A hazai német irodalomból vett 

népköltészeti alkotásokat 

elolvasni, mondókákat, 

rigmusokat, rímes verseket 

megtanulni.  

A hazai német irodalomból 

vett rövid terjedelmű 

műköltészeti és népköltészeti 

alkotásokat elolvasni, 

tartalmukat megérteni és 

összefoglalni, rövid 

történeteket dramatizálni. 

A hazai német irodalomból vett 

alkotásokat elolvasni és értelmezni, 

véleményt alkotni, jellemzést 

készíteni. 

A modern műfajokból 

meséket, képregényeket, 

comic-okat elolvasni, 

tartalmukat összefoglalni. 

A modern műfajokból 

meséket, képregényeket, 

comic-okat elolvasni, 

eljátszani, hagyományos mese 

alapján képregényt készíteni.  

Modern műfajú műveket elolvasni 

és értelmezni, kreatív írást 

alkalmazni: pl. képregényt készíteni 

hagyományos mese alapján vagy 

minta alapján képverset alkotni. 

A korosztálynak megfelelően 

hangjátékot, színdarabot, 

musicalt megtekinteni, esetleg 

előadni. 

A korosztálynak megfelelően 

hangjátékot, színdarabot, 

musicalt megtekinteni, 

esetleg előadni. 

Az irodalom társművészeteiből 

filmet és fotókat megtekinteni és 

megbeszélni, 

egy színdarabot megtekinteni a 

hazai német színházban, a 

látottakat tanórán feldolgozni. 

 

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 

Önálló gondolkodás, az önkifejezés kulturáltsága, a kulturális és történeti másság felismerése, megértése és 

erre épülő tisztelete. A saját kultúra sokrétű ismeretén nyugvó képesség a különbözőség felismerésére és 

megértésére; annak tudatosítása, hogy a másság elfogadása elsősorban ismereteken alapul. Önálló 

ítéletalkotás társadalmi, történeti, morális és esztétikai kérdésekről. Képesség a konfliktuskezelésre és az 

önálló ismeretszerzésre.  

A tanuló képes: 
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1-4. évfolyam  5-6. évfolyam  7-8. évfolyam 

A szép és csúnya fogalmát 

használni a mindennapi 

élmények kapcsán. 

Rövid véleményt 

megfogalmazni az élmények 

és olvasmányok hatásáról. 

A tetszésnyilvánítás árnyaltabb 

nyelvi formáit elsajátítani. 

A jót és a rosszat 

megkülönböztetni mindennapi 

élmények és irodalmi 

élmények kapcsán. 

A jót és a rosszat, az igazságot 

és az igazságosságot 

felismerni mindennapi 

irodalmi és közműveltségi 

szövegekben. 

Az igazságot és a nézőpontot, a 

személyes és a közösségi igazság 

konfliktusát különféle szövegekben 

megérteni. 

A mindennapi konfliktusokat 

átélni játékokkal (bábjáték, 

helyzetgyakorlat) levezetni. 

Konfliktuskezelési eljárásokat 

megismerni. 

Törekedni az egyéni és közösségi 

konfliktusok kezelésére. 

A kulturális sokszínűséget a 

hétköznapi életben érzékelni. 

A kulturális sokszínűséget 

érzékelni, a hétköznapi életből 

vett egyes jelenségeket 

bemutatni.  

Más kultúrákat megismerni, 

megérteni és azokat egymással 

összevetni. 

 

Közműveltségi tartalmak 

1-4. évfolyam 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása  

Beszédértés, hallás utáni értés. 

Szóbeli szövegek megértése, alkotása. 

Hangképzés, hangoztatás, helyes ejtés. 

Mondatfonetikai eszközök /intonáció. 

A beszédkészség fejlesztése. Egyszerű kijelentések, kérdések, kívánságok, kérések megfogalmazása. 

Köszönés, búcsúzkodás, bemutatkozás formai elemeinek pontos ismerete és használata. Egyszerű 

információadás és kérés szófordulatainak alkalmazása. 

Adott szituációhoz igazodó helyes szóhasználat, mondatalkotás, szerepjáték. 

Képek, illusztrációk segítségével rövid történetek, mesék előadása, dramatizálása. 

Versek, dalok, mondókák memorizálása. 

Olvasás, az írott szöveg megértése 
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 Írott német nyelvű szöveg olvasása, megértése. Tájékozódás a szövegben. 

 Lényegkiemelés, egyszerű állítások, adatok visszakeresése.  

 Igaz és hamis állítások megkülönböztetése. 

 Irányítással tartalommondás.  

 Az olvasmányélmény egyszerű nyelvi eszközökkel való ismertetése. 

 Szövegtartalmak eljátszása, vizuális megjelenítése. 

 Írás, szövegalkotás 

Az írás jelrendszere.  

Írott kis- és nagybetűk, betűkapcsolás, szó, szószerkezet, mondat, szöveg. 

Szövegalkotás írásban. 

Mondatok összekapcsolása, szövegminták, témaválasztás, szövegekhez címválasztás, a mondanivaló logikus 

elrendezése, szövegek kiegészítése. 

Megadott szempontok alapján egyszerű szövegek fogalmazása. 

A tanulási képesség fejlesztése 

Német nyelvű gyermekfolyóiratok olvasása; népmesék hangos könyvei, a hazai német nemzetiségi sajtó 

(nyomtatott és elektronikus) gyermekeknek szóló anyagainak megismerése. 

Tanulást támogató eljárások: szótárfüzet, képes szótár használata. 

Tanulástechnikák elsajátítása (szókártyák, gyakorlatok, játékos módszerek), egyszerű adatkeresés. 

Hallott és írott szöveg alapján információk értelmezése, rendezése. 

Szövegből a feladatnak megfelelően információk megtalálása, megjelölése és bemutatása. Mondókák, 

közmondások szöveghű felidézése. 

Szöveg feldolgozási és gondolkodási műveletek (kérdések megfogalmazása, információk rendezése). 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek a német nemzetiség anyanyelvéről 

Hang, betű, szótag, szó, szóelem. 

Alapvető kommunikációs helyzetek. Nyelvi mintakövetés. 

Szavak jelentése, szókincs: állandósult szókapcsolatok, közmondások, szólások. 

Szófajok:  

ige (főigék, segédigék, módbeli segédigék)  
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főnév (nemek, egyes szám, többes számú alakok, esetek, alany és tárgyeset)  

melléknév (állítmányi szerepben) 

számnév, névelő (határozott, határozatlan, névelő nélküli használat)  

elöljárószók (helyviszonyt kifejező) 

névmások (személyes, kérdő, mutató, tagadó névmás)  

kötőszók (egyenes szórenddel állók)  

határozószó (helyhatározó) 

módosító szó (tagadószó, indulatszó) 

Mondatfajták (Modalitás szerint: kijelentő, kérdő, felszólító. Szerkezet alapján: egyszerű és összetett). 

Leggyakrabban használt nyelvhelyességi és helyesírási szabályok és írásjelek alkalmazása. 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 

Közismereti témák 

 – Életmód, életvezetés 

Bemutatkozás, család, napirend, egészség, az emberi test, testrészek, testápolás, közérzet, szabadidő, sport. 

– Közösségi élet 

Étkezés, ételek, egyszerű receptek, családi ünnepek, születésnap.  

– Iskola, oktatás 

Órarend, tantárgyak, osztályterem, olvasás, képregények, játék, nemzetiségi gyermekjátékok. 

– Kulturális élet és média 

TV, számítógép, nyomtatott sajtó termékei, magyarországi német táncok, dalok, népi játékok. 

– Környezet, gazdasági élet, technika 

Otthon, települések, falvak, a magyarországi németek települései, épületek. 

Bevásárlás, zöldségek, gyümölcsök. 

Természet, évszakok, időjárás.  

– Politika és történelem 

Együttműködés, szerepek, az együttélés szabályai az osztályon és iskolán belül, munkamegosztás, a német 

nemzetiség mindennapjai. 
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– Német nyelv 

Az egyes témákkal kapcsolatos néhány helyi nyelvjárási kifejezés. 

 Irodalom 

       Szerzők és művek. 

– Népköltészet: német és magyarországi német mondókák, népdalok, kiszámolók, népi játékok, találós 

kérdések, mesék, mesefajták. 

– Német szerzők gyermekversei, meséi, elbeszélései 

– Magyarországi német szerzők gyermekversei, meséi, elbeszélései  

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 

 Erkölcsi választások, érzelmi tartalmak a mesékben, olvasmányokban. 

5-8. évfolyam 

 Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása  

Szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása. 

Beszédhallás, hallás utáni értés. Hallás utáni egyszerű információk értelmezése. 

Egyszerű megnyilatkozások, kérdések és feleletek megértése. 

Tartalmak, közlések, információk hallás utáni megértése, reagálás azokra. 

Olvasott szöveg tartalmának, fő gondolatainak élőszóban való összefoglalása. 

Szövegek feldolgozása, átalakítása. 

 A beszédkészség fejlesztése.  

Élmények, benyomások elmesélése egyszerű mondatszerkezetekkel.  

Párbeszédben adott szituációnak megfelelő reagálás. 

Problémák megoldása, vitás kérdések tisztázása, önálló véleményformálás. 

Informálódás, kívánságok kifejezése, felvilágosítás. 

Tárgyak, dolgok, személyek, állatok jellemezése. 

Véleményformálás közmondások, néhány vers kapcsán. 

Beszélgetés, vita, egyszerű, összefüggő fordulatokkal. 

Szóbeli megnyilatkozások összefoglalása, állásfoglalás.  
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Lírai, epikai és dramatizált szövegek stílusnak megfelelő szóbeli felolvasása. 

 

Olvasás, az írott szöveg megértése 

Szövegértés.  

Értő olvasás. Az olvasás stratégiái (adatok visszakeresése, a szöveg átfutása, részletes olvasás) a nyomtatott 

és az elektronikus szövegek feldolgozásakor. 

A megértés egységei – szó, kifejezés, tagmondat, mondat, bekezdés, teljes szöveg. 

A szövegben fellelhető tények és személyes vélemények közötti különbség észlelése.  

Szövegtípusok felismerése (pl. szépirodalmi, ismeretterjesztő, tankönyvi és médiaszövegek). Egyszerűbb 

autentikus szövegek, ifjúsági folyóiratok írásainak megértése. 

Ábrák, képek, illusztrációk kapcsolata a szöveggel. Képleírás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Írás, szövegalkotás 

Olvasható, áttekinthető, a mondanivalót tükröző, tagolt, íráskép, a szövegtípusnak megfelelő formai jegyek 

használata (bekezdés, tagolás, levélforma). 

Szövegalkotás: élmények megfogalmazása, kitalált történetek, elbeszélés, leírás, jellemzés megfogalmazása. 

Szöveg tartalmának, cselekményének, fordulópontjainak, felvetett kérdéseinek, fontos információinak írott 

formában való összefoglalása, elemezése, értékelése. 

Rövid, érvelő szöveg alkotása. 

A mindennapokban megjelenő írott és elektronikus szövegek írása (meghívó, e-mail, SMS). 

Kreatív szövegalkotás, kitalált történet írása (pl. mese, képregény).  

Szövegek, ill. illusztráció közötti kapcsolat megfogalmazása. 

Szövegekkel kapcsolatos kritikai álláspont alapján egyéni vélemény kifejezése. 

A szövegben fellelhető adatok, megadott szempontok alapján történő rendszerezése. 

Kommunikációs célok megvalósítása; szerkesztési, stilisztikai, nyelvhelyességi és helyesírási normák. 

A tanulási képesség fejlesztése 

Olvasási technikák alkalmazása. 
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Könyvtárhasználat, biztonságos internethasználat. 

Szövegek információinak, irodalmi művek tartalmának rendezett összegzése mind szóban, mind írásban. 

Dolgok, jelenségek, történések, események, irodalmi művek témái közötti hasonlóságok és különbségek 

megállapítása, kritériumok logikus csoportosítása. 

Szöveg feldolgozási és gondolkodási műveletek (gondolatmenetek, magyarázatok, következtetések, 

összefüggések). 

Tanulást támogató eljárások.  

Szövegkiemelés, kulcsszavak jelölése. 

Szótanulás (pl. szókártyák segítségével). 

Következtetés a szavak jelentésére a szövegösszefüggés alapján szavak szócsaládokba rendezése. 

Jegyzetelés, adatkeresés, anyaggyűjtés nyomtatott és elektronikus források, keresőprogramok segítségével; 

szótárhasználat.  

Vázlatkészítés különféle eljárásokkal. 

Jegyzet, vázlat alapján önálló (szóbeli és írásbeli) szövegalkotás. 

Prezentációs technikák elsajátítása. 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek a német nemzetiség anyanyelvről 

A kommunikációs helyzetek normái. A kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás szóbeli és írásbeli formái. 

A kommunikáció folyamatának célja és tényezői, szóbeli kommunikációs helyzetek. 

 Nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia.  

Nyelvváltozatok. 

Nemzetiségi nyelvhasználat.  

A nyelvi egységek közötti egyszerűbb, rendszerszerű összefüggések. 

A beszéd hangzása (hangsúly, hanglejtés, beszédtempó). 

Szófajok: 

ige – igeidők (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I.) 

a sein, haben, werden segédigék, módbeli segédigék Präteritumban 

aktív, szenvedő szerkezetek jelen időben 
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kijelentő mód, feltételes mód (könnte, sollte, würde + Infinitiv) 

felszólító mód 

elváló, nem elváló igekötők, 

visszaható igék 

főnév – nemek, egyes és többes szám, névelők ragozása alany, tárgy, részes és birtokos esetben 

melléknév – ragozás alany, tárgy és részes esetben, fokozás, állítmányi használat 

számnevek – tőszámnevek, sorszámnevek, keltezés, idő kifejezése 

névmás – személyes névmások, kérdő, tagadó, határozatlan, visszaható, általános vonatkozó névmások 

határozószók – hely, idő és módhatározók 

elöljárószók – időhatározói viszonyok, tárgy és részes esettel álló elöljárószók 

kötőszók – mellérendelő kötőszók (und, oder, aber), okhatározói (weil) 

módosítószók 

Mondattan – kijelentő mondat, kérdő mondat, indirekt kérdő mondat, felszólító, óhajtó mondat. Szerkezet 

alapján: egyszerű és összetett (okhatározói mellékmondatok, vonatkozó értelmű mellékmondatok, 

időhatározói mellékmondatok, feltételes értelmű mellékmondatok, célhatározói mellékmondatok.  

    Az írott nyelv normái, az írásjelek helyes használata. 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 

Közismereti témák 

– Életmód, életvezetés  

Emberi kapcsolatok, barátok, baráti kör, alkalmazkodás, az egyén és közösség, konfliktusok egymás között, 

a felnőttekkel, mindennapi tevékenységek, napirend, a család mindennapjai. 

Egészséges életmód, betegségek, orvosnál. 

Szabadidős tevékenységek, hobby, sport. 

– Társadalmi környezet 

Ételek, étkezési szokások, egészséges táplálkozás, főzés, étteremben, gyorséttermek, készételek, a német 

nyelvterület jellegzetes ételei, a magyarországi németek jellegzetes ételei. 

Ünnepek, jellegzetes német ünnepek, a magyarországi németek szokásai és ünnepei. 

Életmód ma és régen, iskola, lakókörnyezet, a magyarországi németek falvai, lakás és életkörülmények. 
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– Tanulás, oktatás, munka 

Iskolai mindennapok, napirend, órarend, a tanulási folyamat, tanulási módszerek. 

Iskolában, épület, osztályterem, iskolai struktúra, továbbtanulás, iskolán kívüli tevékenységek, iskolai és 

iskolán kívüli tanulási módok.  

Munka világa, hagyományos és mai szakmák. 

– Kulturális élet, média 

Zene, mint kulturális hagyomány, a magyarországi németek népzenei öröksége, népdalok, néptánc.  

A média világa, a magyarországi német média ifjúsági adásai, mellékletei (Unser Bildschirm, Neue Zeitung, 

Deutscher Kalender), iskolaújság, a német nyelvterület fiataloknak szó TV- és rádióműsorai, az internet 

szerepe, közösségi oldalak. 

– Környezet, technika világa 

Életkörülmények, lakhely, környezet, évszakok, időjárás, környezetvédelem, lokális, regionális problémák, 

helyi környezetvédelem, utazás, szálláslehetőségek, életmód német nyelvterületen, infrastruktúra, 

közintézmények, közlekedés, szolgáltatások, vásárlás, orvosi ellátás, állatvédelem, állattartás, kézművesség. 

Turizmus, nyaralás, utazás, az utazások típusai, közlekedési eszközök, vendéglátás, földrajzi ismeretek a 

német nyelvű országokról, hazánkban a magyarországi németek által lakott területekről. 

– Politika és történelem 

Az együttélés szabályai, magyarországi nemzetiségek, a magyarországi német nemzetiség, német 

nemzetiség jogai és kötelességei. 

Betekintés a nemzetiségi politika témakörébe. A magyarországi németek településtörténete. A német 

nyelvterületű országok közigazgatási tagozódása. 

– Német nyelv  

A magyarországi német és német nyelvjárások.  

Irodalom 

Szerzők és művek. 

– Népköltészet: német és magyarországi német mondókák, népdalok, népi játékok, népmesék, mondák, 

közmondások. 

– Német szerzők versei, meséi, elbeszélései, egyszerű szerkezetű meseregények, gyermekregények részletei 

– Magyarországi német szerzők versei, meséi, elbeszélései.  

Epikus művek jellemzői: idő, helyszín, a cselekményt alkotó elemek, szereplők.  
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Lírai alkotások: ritmus, rím, versszak, refrén.  

Báb- és drámajátékok szövegei. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 

Erkölcsi választások, érzelmi tartalmak (szeretet, együttérzés, segítőkészség). 

 Zenei, képzőművészeti vonatkozások a német nemzetiség kultúrájából. 

 Az irodalom társművészete: filmes és színházi feldolgozások. 

 

5.Nemzetiségi népismeret tanítás részletes tartalma 

 Fejlesztési feladatok 

A fejlesztési feladatok szerkezete 

1. Ismeretszerzés, tanulás 

2. Kritikai gondolkodás 

3. Kommunikáció 

4. Tájékozódás térben – időben 

5. A reflexiót irányító kérdések 

 

1. Ismeretszerzés, tanulás 

1-4. évfolyam  5-6. évfolyam  7-8. évfolyam 

A tanuló saját személye, 

család, rokoni viszonyok. 

A település lakossága, élete, 

személyes élmények alapján. 

Ismeretszerzés tanórákon és 

források segítségével a 

magyarországi németség 

történelméről, földrajzáról és 

kultúrájáról. 

Ismerkedés a 

hagyományokkal és 

szokásokkal tapasztalás 

alapján. 

 

Családi és egyházi ünnepek, 

illetve a naptári év szokásainak 

és hagyományainak 

felelevenítése tapasztalás és 

olvasmányélmény alapján. 

A naptári évhez és a valláshoz 

kötődő ünnepek és szokások 

ismerete és bemutatása. 

Családi és egyházi ünnepek, 

szokások felelevenítése, 
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dramatizálása, megjelenítése 

projektekben. 

Életmód (munka, étkezés, 

kert, ruházkodás) régen és 

ma személyes élmények 

alapján.  

Betekintés nyerése életmódba, 

szokásokba, 

konyhaművészetbe, ruházatba. 

A szerzett ismeretek 

rendszerezése tanórán és 

bemutatása.  

A régi és a mai főzési és 

étkezési szokások 

jellegzetességei a német 

családokban. Projektek 

készítése, ezek prezentálása. 

Hagyományos kézműves 

foglalkozások megismerése 

a lakóhelyen. 

 

Régi foglalkozások és 

termékeinek megismerése a 

lakóhelyen vagy környékén. 

Projektek készítése a témában. 

Betekintés nyerése a német 

paraszti és iparos világ 

mindennapi életébe tájházak 

kiállításainak megtekintésével 

vagy projekteken keresztül 

gyűjtőmunkával. 

Hagyományos kézműves 

mesterségek (pl. 

mézeskalácssütő, kékfestő) 

megismerése, műhelyek, 

kiállítások megtekintése. 

A helyi népviselet 

ruhadarabjainak 

felismerése. 

 

A helyi népviselet hétköznapi 

és ünnepi ruhadarabjainak 

megismerése.  

A népviselet ismerete 

regionális szinten személyes 

tapasztalás és fényképek 

alapján. Jellemző motívumok 

és színek megnevezése. 

Egyszerű dalok, körjátékok, 

táncok ismerete. 

Népdalok és néhány jellemző 

néptánc megtanulása. 

Hangszerek megismerése.  

 

A német népdal- és 

néptánckincs jellemző 

jegyeinek megismerése. 

Népdalok tanulása, ezek 

jellemzői. Néhány néptánc 

megtanulása, gyűjtése a 

lakóhelyen. 

A korosztálynak megfelelő 

média: színdarab 

megtekintése, szokások 

dramatizált előadása. A 

hazai német tv adás 

gyerekeknek szóló 

A korosztálynak megfelelő 

média: színdarab 

megtekintése, szokások 

dramatizált előadása. A hazai 

német tv adás gyerekeknek 

szóló programjai és a Neue 

A magyarországi német média 

megjelenési formáinak 

ismerete: elektronikus és 

nyomtatott sajtó. 



CSÁSZÁRTÖLTÉSI BÁNÁTI MIKLÓS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

 

91 
 

programjai és a Neue 

Zeitung gyerekrovatának 

rendszeres figyelemmel 

kísérése. 

Zeitung gyerekrovatának 

rendszeres figyelemmel 

kísérése. 

Együttműködés és 

felelősségvállalás a 

mindennapokban: 

családban és iskolában. 

Szabályok felállítása és 

betartása a tanulók személyes 

életterében. 

A „kisebbség” fogalmának 

definiálása, a magyarországi 

németek területi megoszlása 

és érdekképviselete.  

Az életkori sajátosságoknak 

megfelelően tanítói 

irányítással tárgyi és 

szellemi értékek gyűjtése. 

Cselekvésközpontú és 

tapasztaláson alapuló 

tanulás.  

Információk gyűjtése adott 

témához. A tanultak 

felhasználása irányított 

feladathelyzetekben. A 

gyakorolt prezentációs 

technikák feladatnak megfelelő 

alkalmazása. 

Téma projektalapú 

feldolgozása és bemutatása 

csoportosan. 

Szakirodalom feldolgozása 

tanári segítséggel, a 

jegyzetelés, lényegkiemelés 

technikájának elsajátítása. 

Ismert prezentációs technikák 

alkalmazása a feladatnak és 

célcsoportnak megfelelően. 

 

2. Kritikai gondolkodás 

1-4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

Adott téma kapcsán 

kérdések megválaszolása. A 

„régi” és „mai” közti 

különbségek felismerése. 

Kérdések megfogalmazása a 

tárgyalt témával 

kapcsolatban.  

 

Adott témában összefüggések 

felismerése tanári irányítással. 

 

A népek és népcsoportok 

különbözőségeinek 

felismerése. 

 

A német népcsoport egyéni 

arculatának jellemzői. Első 

lépések a hovatartozás 

felismerése felé. 

 

A hazai németség történetének 

ismerete és figyelemmel 

kísérése.  

Más népcsoportokkal való 

együttélés kérdései személyes és 

olvasmányélmények alapján. Az 

identitás tudatossá válásának 

fejlesztése. 

A népcsoport kultúrájának 

és hagyományainak 

A kisebbségek életéből vett 

jelenetek elbeszélése, 

Önálló vélemény és kérdések 

megfogalmazása eseményekről, 
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megismerése játékos 

formában.  

A kultúra és a 

hagyományápolás 

szépségének és 

fontosságának 

felismertetése.  

eljátszása különböző 

szempontokból. 

Hagyományok újjáélesztése. 

jelenségekről, személyekről, a 

nemzetiség elmúlt és jelen 

sorsával, sorsfordulóival 

kapcsolatban.  

A lakóhely néhány gyakran 

használt nyelvjárási 

kifejezéseinek megértése 

és alkalmazása adott 

témához kapcsolódóan. 

Nyelvjárási kifejezések és 

irodalmi nyelvi változataik 

összevetése. 

A hazai német nyelvjárások 

területi megoszlása és néhány 

jellemzőjének ismerete. 

Felelősségvállalás a 

mindennapokban: család, 

iskola, barátok. 

Szabályok felállítása és 

betartása, a jogokkal való 

élés a mindennapokban. 

A német anyanemzet és a 

magyarországi németség 

kultúrájának és történelmének 

kapcsolódási pontjai. A 

különböző népcsoportok egymás 

mellett élésének formái.  

Az iskolai partnerkapcsolatok 

lehetőségeinek kihasználása az 

anyanemzet és a hazai németség 

együttműködésében. 

 

3. Kommunikáció 

1-4. évfolyam  5-6. évfolyam  7-8. évfolyam 

Beszélgetés a családban és 

rokonságban a 

nemzetiséghez tartozó 

személyekkel életükről. 

A településen interjúk 

készítése, beszélgetés, 

irányított gyűjtőmunka 

tanári segítséggel. 

Források (nyomtatott, szóbeli, 

média) olvasása és értelmezése 

az adott témában, szóbeli órai 

prezentáció, beszélgetésben 

aktív részvétel. 

Témákhoz kötődő 

nyelvjárási szavak 

felismerése és 

reprodukciója a 

korosztálynak megfelelően.  

Témákhoz kötődő nyelvjárási 

szavak felismerése, 

reprodukciója és gyűjtése a 

korosztálynak megfelelően. 

A nyelvjárási szókincs irányított 

bővítése feladatok segítségével. 
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Párbeszédes 

kommunikációs 

helyzetekben egyetértés, 

kétség/bizonytalanság, 

elutasítás kifejezése 

egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

Párbeszédes kommunikációs 

helyzetekben egyetértés, 

kétség/bizonytalanság, 

elutasítás kifejezése 

változatos nyelvi 

eszközökkel. 

Párbeszédes kommunikációs 

helyzetekben mások szóbeli 

megnyilatkozásainak 

összefoglalása, a lényegi 

megállapítások kiemelése és 

azokkal kapcsolatban 

állásfoglalás. 

 Lírai, elbeszélő és 

dramatikus szövegek 

előadása, szerepjáték 

alakítása. 

 Lírai, elbeszélő és 

dramatikus szövegek 

előadása a műfaj 

elvárásainak megfelelő 

formában és intonációval. 

 Lírai, elbeszélő és dramatikus 

szövegek előadása, a szerepek 

megformálása, a testbeszéd és 

szöveg összhangba hozása.  

Osztályprojektek kapcsán 

szóbeli beszámoló a saját 

tapasztalatokról. Rajzok, 

modellek, makettek 

készítése, azok bemutatása. 

Projektmunkák bemutatása 

írásban és szóban. 

Projektmunkák bemutatása 

írásban és szóban, azok kapcsán 

vélemény megformálása. 

Az írott és elektronikus média 

megbeszélése tanórán.  

Beszélgetés azok kapcsán a 

korosztálynak megfelelő szinten 

a nemzetiségpolitika 

témaköreiről. 

A szöveg lényegi 

információinak 

megnevezése. 

A szöveg, vagy annak egy 

bekezdése lényegi 

információtartalmának 

megnevezése. Az egyszerűen 

megfogalmazott információk 

egymástól való elkülönítése. 

A szöveg, vagy annak egy 

bekezdése lényegi 

információtartalmának 

megnevezése. A megfogalmazott 

információk egymástól való 

elkülönítése a feladat 

elvárásainak megfelelően, illetve 

a problémafelvetés tükrében 

való alkalmazása. 

 

4. Tájékozódás térben – időben 

1-4. évfolyam  5-6. évfolyam  7-8. évfolyam 

Az idő tagolására és 

múlására (család régen és 

Az idő tagolására szolgáló 

kifejezések bővítése: a 

Tájékozódás az időben nyomtatott 

és elektronikus ismeretforrások 

segítségével.  



CSÁSZÁRTÖLTÉSI BÁNÁTI MIKLÓS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

 

94 
 

ma) vonatkozó kifejezések 

helyes használata.  

történelmi időkifejezések 

(évszázad) alkalmazása.  

A helyet meghatározó 

kifejezések elsajátítása és 

gyakorlása.  

Múltbeli események 

elmesélése rövid 

mondatokban.  

A projektek kapcsán 

meglátogatott falvak, illetve 

azokon belüli épületek 

elhelyezkedése. 

A településre vonatkozó 

helymeghatározások (templom, 

iskola, temető). 

Település keletkezése. Földrajzi 

tájékozódás a tanult, illetve 

gyűjtött ismeretekhez 

kapcsolódóan.  

Múzeumlátogatás, a falvak 

elrendezése, alaprajza. 

A németség betelepítésével 

kapcsolatos helyismeret: 

térképhasználat. 

Magyarország németek lakta 

területeinek ismerete. A hazai 

németség intézményeinek 

elhelyezkedése és funkciója. 

 

5. A reflexiót irányító kérdések  

1-4. évfolyam  5-6. évfolyam  7-8. évfolyam 

A tanulókban alakuljon ki az 

a felismerés, hogy a 

népcsoporthoz való 

tartozás kulturális többletet 

jelent.  

A tanulók keressenek választ 

olyan kérdésekre, amelyek 

identitásuk kialakulásához 

vezetnek: kik tartoznak az egyes 

népcsoportokhoz, kik a 

németek, hogyan élnek együtt a 

többségi nemzettel stb.  

A tanulókban alakuljon ki az igény 

az identitás vállalására: 

foglalkoztassák olyan kérdések, 

mint a gyökereik, a népcsoport 

nyelve, kultúrája, helyzete, 

nemzetiségpolitikai vonatkozásai.  

 

A tanulókat foglalkoztassák 

olyan kérdések, amelyek 

arra irányulnak, hogy 

hasonlóak társaikhoz és 

mégis kicsit mások. 

A tanulókat foglalkoztassa az a 

problematika, hogy mit jelent 

számukra németnek lenni.  

 

Tudatosuljon a tanulókban, hogy 

többféle identitása is lehet egy 

embernek, találják meg a 

számukra legfontosabb értékeket.  

 

A tanulók érdeklődjenek 

családjuk gyökerei iránt: 

családfa készítése. 

A tanulók érdeklődjenek 

családjuk és a népcsoport 

múltja és gyökerei iránt.  

A tanulók ismerjék fel a nyelvtudás 

előnyeit és fontosságát a saját 

maguk és népcsoportjuk számára. 

 A család régen és ma, az 

együttélés szokásrendszere. 

A tanulók találják meg a 

korábban élt generációk 

értékeit, hasonlítsák össze a mai 

értékrenddel. 

Alakuljon ki a másság megértése 

és elfogadása. 
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. 

 

Közműveltségi tartalmak 

1.A tantárgy sajátosságai 

A népismeret tantárgy sajátos és egyben központi helyet foglal el a nemzetiségi nevelésben. Elsődleges célja 

a meglevő identitás megőrzése és a hiányzó kialakítása. A tanulók megismerik gyökereiket, a németség 

életmódját családjuk példáján és a szellemi és tárgyi hagyaték kapcsán. Megismerik a népzenei és néptánc 

hagyományokat, azokat a gyakorlatban alkalmazni tudják. Megismerkednek a naptári év szokásaival és a 

családdal kapcsolatos hagyományokkal, tudnak a korosztályuknak megfelelő gyűjtőmunkát végezni és az 

eredményeket bemutatni. Ismerik a magyarországi német nép- és műköltészet alkotásait, néhányat 

szöveghűen felidéznek, tudnak dramatizált népszokásokat előadni. Az ismeretszerzéssel párhuzamosan 

bővül szókincsük és fejlődik nyelvi kompetenciájuk is. Megtanulják a népcsoporttal kapcsolatos történelmi 

eseményeket értékelni és ezek kihatásait elemezni, amely egyben elengedhetetlen része a 

nemzetiségpolitikai szerepvállalásnak. Fontos ismérve a tantárgynak, hogy kooperatív és nyitott 

munkaformákat alkalmaz, ezzel is hozzájárulva a tananyag élmény közeli és változatos feldolgozásához.  

 

2. A tantárgy tantervének vázlatos felépítése: 

1-4. évfolyam 

– Család, rokoni viszonyok, generációk együttélése. 

– Naptári ünnepek, szokások.  

– Lakóhely (iskola, templom, tájház stb.) és közvetlen környezet (ház berendezése, használati eszközök, 

   háziállatok, növények). 

– Néhány népi mesterség, termékek (pl. csuhébabák, tojásfestés, mézeskalácssütés, babakészítés). 

– Népviselet. 

– Étkezési szokások. 

– A magyarországi németek nyelve: nyelvjárási szavak, irodalmi nyelv. 

– Dalok, táncok, gyermekjátékok. 

– Népköltészet: magyarországi német és német mondókák, népdalok, kiszámolók, népi játékok, találós 

kérdések, mesék, mesefajták. 

– Magyarországi német szerzők gyermekversei, meséi, elbeszélései. 

5-8. évfolyam 
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– Naptári évhez kapcsolódó népszokások, az évszakokhoz kapcsolódó munkálatok. 

 –Lakóhely és lakóház, ezek berendezése, tájházak és berendezéseik. Ház körüli munkálatok. Dűlőnevek. 

– Tájházak, németek lakta vidékek.  

– Étkezési szokások, a német konyha sajátosságai, tartósítás. 

– Az iskola régen és ma. 

– Szabadidő eltöltése, szórakozás régen és ma. 

– Népviselet. 

– Népi gyógymódok. 

– Népzene és néptánc.  

– A magyarországi németek hagyományai, nyelve, kultúrája. A nyelvvel kapcsolatos ismeretek: történetek, 

    témákhoz kapcsolódó kifejezések. 

– A magyarországi német média. Írott és elektronikus sajtó, kiadványok. 

– A magyarországi németek betelepítése. 

– Kisebbségek Európában és hazánkban, szimbólumok. 

– Német nyelvjárási területek. 

– A magyarországi német irodalom néhány alkotása. 

– Dialogikus szövegek, jelenetek előadása (pl. ünnepekhez kapcsolódó jelenetek, feldolgozott mesék), egy 

német nyelvű színházi előadás megtekintése. 

 
 
 
17.Határtalanul! Program 
 
Iskolánk azonosul a kormányzat azon szándékával, hogy a nemzeti összetartozás érzését erősíteni kell a 
felnövekvő fiatalokban. Ennek figyelembevételével határozott szándékunkban áll a Határtalanul!-elnevezésű 
programban való részvétel. 
A Magyarország határain túl élő magyarság megismerése, velük kapcsolat felvétele és ennek ápolása a 
külhoni iskolai kirándulások vezérgondolata. Ezen kirándulásokat lehetőleg a Nemzeti Összetartozás 
Napjához közeli időpontokban kívánjuk megvalósítani. 
 

18. IPR- Program 
 A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrációjának elősegítésére iskolánk részt vesz az IPR 
programban. 
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Az IPR csoport vezetője összekötő tanárok, osztályfőnökök, szaktanárok és napközis nevelők segítségével 
szervezi, felügyeli, ellenőrzi a munkát. 
Az osztályfőnökök fogják össze a tanulócsoportjukra vonatkozó IPR feladatokat. 
Gondoskodnak az egyéni mappák naprakész állapotáról, kapcsolatot tartanak az összekötő tanárokkal, 
vezetik a dokumentációt. 
Az integrációban résztvevő tanulók haladását, fejlődését illetve az ezeket hátráltató okokat az 
osztályfőnökök és a nevelők 3 havonta értékelik. 
A szaktanárok és a napközis nevelők tanórán és azon kívül fejlesztik a tanulókat az egyéni fejlesztési tervek 
célkitűzései szerint. 
Rendelkezünk a következő dokumentumokkal: 

 A szülők belelegyező írásos nyilatkozata. 

 Másolati példányban nyilvántartjuk a szociálisan rászorult gyermekek adatait. 
Együttműködés – partneri kapcsolatok kialakítása, erősítése: 
Az együttműködési megállapodásoknak megfelelően szoros kapcsolatot ápolunk a programot támogató 
partnerekkel és civil szervezetekkel: 

 Szülői házzal 

 Gyermekjóléti szolgálattal 

 Szakmai és szakszolgálatokkal (Nevelési Tanácsadó; Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság) 

 Együttműködés civil, önkormányzati és állami szervezetekkel 

 Középfokú oktatási intézményekkel 

 Kisebbségi Önkormányzat 

 Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda  

 Iskolai Szülői Munkaközösség (SZMK) 
A program működtetéséhez az alábbi munkacsoportokat működtetjük: 

 IPR menedzsment 

 átmenetet támogató munkacsoport (óvoda – általános iskola) 

 iskolai környezeti csoport (IKCS) 

 Módszertani adaptációt segítő munkacsoport 
Az intézményi önértékelést segíti az integrációs stratégia elkészítése, az éves feladatok meghatározása, 
vállalások elkészítése. 
Az IPR által előírt kötelező elemeket tartalmazza az intézmény Iskolai Integrációs Programja. 
A tanulók által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítő fejlesztő eszközök kerültek beszerzésre. 
 
 
 

D. 

 

A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos 

egyéb intézkedések 

 

I. A pedagógiai program érvényességi ideje 
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1. Az iskola 2015. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi meg először nevelő és 

oktató munkáját e pedagógiai program alapján. 

2. A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

3. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2015. szeptember 1. napjától 2019. 

augusztus 31. napjáig – szól. 

 

II.  A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja. 

- A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok) minden tanév végén 

írásban értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények 

megvalósulását. 

2. A 2018-2019. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program teljes – minden 

fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén ezen pedagógiai programot 

módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell kidolgoznia. 

 

III. A pedagógiai program módosítása 

1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

- az iskola igazgatója; 

- a nevelőtestület bármely tagja; 

- a nevelők szakmai munkaközösségei; 

- a szülői munkaközösség; 

- az iskola fenntartója. 

2. A tanulók a pedagógiai program módosítását diák-önkormányzati képviselői útján javasolhatják. 

3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató jóváhagyásával válik 

érvényessé. A pedagógiai program elfogadása előtt ki kell kérni a szülői munkaközösség, és a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat véleményét. 

4. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra vagy a 

működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell szerezni a fenntartó, 

illetve a működtető egyetértését. 
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5. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától az első és az 

ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni. 

IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.  

2. A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet 

címe:  www.toltesisuli.hu,  www.csaszartoltes.suli.hu 

3. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, valamint az 

iskola pedagógusaitól a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett 

időpontban. 

4. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető 

meg: 

- az iskola honlapján; 

- az iskola irattárában; 

- az iskola könyvtárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az iskola igazgatójánál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.toltesisuli.hu/
http://www.csaszartoltes.suli.hu/
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E. 

 

A PEDAGÓGIAI PROGRAM  

ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA  

VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK 

 

A Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógiai programját a Császártöltési 

Német Nemzetiségi Önkormányzat, amely az Iskola Fenntartója és működtetője a 2016. év 05. hó 20. 

napján tartott ülésén megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, az abból a jogszabályi előírásokon felül 

rá háruló többletkötelezettségeket vállalja a pedagógiai programot elfogadta. 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat) 

 

 

A Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógiai programját a Szülői 

munkaközösség a 2016. év 05. hó 18. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat) 

 

 

A Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola 

 pedagógiai programját a nevelőtestület a 

2016. év 05. hó 18. napján tartott ülésén elfogadta. 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat.) 

 

 

A Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógiai programját az iskola 

diákönkormányzata a 

2016. év 05. hó 18. napján tartott ülésén elfogadta. 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat.) 
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A Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógiai programját a mai napon 

jóváhagytam. 

Kelt: 2016.05.20. 

 

................................................. 

igazgató 

Melléklet: 

Intézményünk a Fenntartó (Német Nemzetiségi Önkormányzat) javaslatára 2016. szeptember 1-től veszi fel 

a Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola nevet. Az előző nevet – Császártöltési 

Német Nemzetiségi Általános Iskola- ettől a naptól fogva nem használjuk.  

Az intézmény Pedagógiai Programja 2015-ben készült, ezen Pedagógiai Programot tartalmában változatlanul 

hagytuk. 

A névváltoztatás miatt a tájékoztató, egyeztető megbeszéléseket a szükséges fórumokon lefolytattuk. A 

támogató nyilatkozatokat beszereztük. 

Iskolánk új névadója Bánáti Miklós 1903. szeptember 14-én született (Brecska családnévvel) Szépligeten -   

ma Szerbiához tartozó településen. 1905-ben került Császártöltésre. A katolikus egyház támogatásával a 

kalocsai jezsuita gimnáziumban tanult, majd teológiai tanulmányokat folytatott. Tanítói képesítést szerzett 

és 1927-től a császártöltési elemi -, majd az állami általános iskola tanítója, majd tanára lett. Itt dolgozott 

egészen 1964 évi nyugdíjazásáig. Magyar nyelv és –irodalmat valamint német nyelvet tanított. Nemcsak 

tanított nevelt is. Támogatta a tehetséges, de szegény tanulókat a továbbtanulásra való felkészülésükben. 

Császártöltés helytörténetének kutatása, ennek megírása a nevéhez fűződik. Szenvedélyesen kutatta a 

levéltárakat, levelezett külföldi és hazai szakértőkkel. 1969-re készült el fő műve „Huszonkét évtized az új 

hazában” címmel, majd 1981-re kiegészítette ezt „Újabb adalékok Császártöltés történetéhez” című 

könyvvel. Ezek a munkák alapjául szolgáltak azóta számos szakdolgozatnak, tudományos, ismeretterjesztő 

kutatásnak. Nehéz, aprólékos kutatások révén sikerült neki behatárolni, hogy honnan származtak a 

településünket benépesítő családok. Az őstelepes svábok letelepedésének időrendjét is szinte pontosan 

sikerült meghatároznia. Élete utolsó éveiben szívesen segédkezett mindazoknak, akik házastársuk, 

családtagjaik elvesztése miatt kárpótlási igényüket jelentették be a német hatóságok felé. Megírta a 

kérvényeket, intézte az írásbeli ügyeket, üdülési meghívásokat szervezett, koordinált. 1988-ban halt meg. 

Élete példaértékű, emléke megőrzésre méltó. 


