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AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA

1. A magyarországi zsidó közösség iskolája

A Magyarországon élő zsidóság közadakozásának köszönhetően 1919-ben megalakult a
Pesti Izraelita Alapítványi Gimnázium és Leány Gimnázium, amely intézményünk
jogelődjeként 1923-ban nyitotta meg kapuit. Az iskolát a zsidó közösség hívta életre, így
nem lehet más az intézmény feladata, mint ennek a közösségnek a szolgálata.

1.1. Küldetésnyilatkozatunk

Küldetésnyilatkozatunkat egy „házi áldás” formájában fogalmaztuk meg:

„Ez az a hely, ahol…
• elfogadjuk, hogy valamennyien különbözőek vagyunk,
• örömmel és aktívan tanulunk egymástól,
• tiszteljük és megőrizzük a zsidóság hagyományait,
• családias közösségünkben biztonságban érezheti magát mindenki,
• hiszünk az inkluzív nevelésben,
• nyitottak vagyunk egymás színes kultúrája iránt,
•
szeretettel és tisztelettel fordulunk egymás felé;
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1.2. Az iskola múltja

1923-ban az Abonyi utcában nyitotta meg kapuit az iskola, nagyhírű tanári gárdája
felvirágoztatta az intézményt a két világháború közötti időszakban, majd ennek a
virágzásnak vetett véget kíméletlenül a II. világháború. A tanulói létszám drasztikusan
lecsökkent, a gyönyörű és kiválóan funkcionáló épületet államosították, így 1952-től az
Országos Rabbiképző Intézet épülete adott otthont a zsidó gimnazistáknak, míg az
Abonyi utcába az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája kapott helyet. A szocializmus
időszakában iskolánk volt a kivételes 10 egyházi intézmény egyike, ahol az oktatás
folyamatosan működhetett, 1965-től Anna Frank Gimnázium néven.
A tanulói létszám a nyolcvanas években stabilan emelkedni kezdett, de az igazi áttörést
a rendszerváltás hozta el. Az oktatás feltételei folyamatos javulásnak indultak, külföldi
kapcsolatok épülhettek ki. A kor társadalmi igényeinek megfelelően egyre magasabb
lett idegen nyelvek óraszáma, különös hangsúlyt kapott az informatikaoktatás is. 1996ban beindult a hétévfolyamos gimnázium is, ami az adott korszakban megkerülhetetlen
volt. Hosszú és nehéz tárgyalás sorozat végeredményeként a Budapesti Zsidó
Hitközség nem igényelte vissza a régi épületet, hanem arra vállalkozott, hogy egy
modern, a kor oktatási igényeinek minden téren megfelelő épületet épít a kárpótlás
forrásaiból.
1998. szeptemberében az iskola szélesre tárta kapuit a jelentkezők előtt, és felvéve a
korszak egyik legnagyobb rabbi egyéniségének nevét, Scheiber Sándor Tanintézet
néven elindult a képzés immáron első osztálytól. Az intézmény egy számára teljesen új
képzési rendszert alakított ki, ami gazdagodott nyelvi előkészítő évfolyammal, számos
külkapcsolattal, utazásokkal és az oktató-nevelő munkát támogató projektekkel.
Az azóta eltelt 20 évben a tantestület mindent megtett azért, hogy tanítványai képesek
legyenek ismereteik alkalmazására, problémamegoldásra, hogy motiváltak, önállóak és
toleráns, humánus felnőttek legyenek, akik elkötelezettek a zsidóság értékei iránt, hogy
készek legyenek a demokratikus értékek iránt elkötelezett, értelmiségi szerepvállalásra.

1.3. Az iskola jelene

Az iskola hatékony értékközvetítésre törekszik, amelynek két fő pillére a zsidó
hagyomány és az alkalmazásképes tudás megszerzése, multikulturális környezetben.
Célunk, hogy intézményünkben első osztálytól az érettségiig, értékeken alapuló
szociális környezetet, nevelést, egészséges és sokszínű életteret, magas színvonalú,
személyiség központú tanulási lehetőséget, egyéni tanulási utakat biztosítsunk.
Az iskola a zsidó közösség akaratának és adományainak köszönhetően jött létre,
fenntartója a Budapesti Zsidó Hitközség, így legfontosabb feladatunk, hogy a zsidó
közösség olyan fiatalokkal gazdagodjon, akik vallásukat ismerik, szeretik, felekezetükhöz
tartozónak érzik magukat. A zsidósághoz való kötődés erősítése az iskola valamennyi
programjában megjelenik.
Ugyanakkor az intézmény mind a zsidó, mind számos más társadalmi közösséghez is
kötődik, az összetartozás jelentős értékét hordozva. Az iskola minden jelentkező
számára nyitott, elismeri a családok szuverenitását identitásuk kialakításában.
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1.3.1. A zsidó szellemiség és az iskola
Az iskola a zsidó értékek közvetítését kiemelt feladatának tartja, ahogyan a zsidó
történelem, kultúra, a zsidó hagyományok megismertetését is. A zsidósághoz való
kötődés áthatja valamennyi programunkat, az iskolai élet valamennyi szegmensét,
irányt mutat számunkra.
A zsidó ünnepeket a vallási előírásoknak megfelelően tartjuk meg, főünnep
napjainkon az iskola zárva tart, de gondoskodunk az elmaradt tanítási napok
pótlásáról. Ezenfelül fontosnak tartjuk, hogy az iskolában közösen is megüljük (3.3.
pont) ezeket az alkalmakat, különleges figyelmet fordítva arra, hogy tanítványaink
olyan tapasztalatokat vigyenek haza, melyek hasznára válnak családjaiknak is. Ez
amiatt is fontos, mert a szülők többsége nem ismeri a zsidó tradíciót, ezért a gyerekek
gyakran az egész családot tanítják meg a zsidó hagyomány alapjaira. A tradicionális
zsidó gondolkodás hangsúlyos jellemzője, hogy a hitet szemérmesen, az Örökkévaló
és az ember magánügyeként kezeli, ugyanakkor a cselekedetekre az Isten iránti
elkötelezettség egyetlen értelmezhető megnyilvánulásaként tekint. Éppen ezért a mi
feladatunk, hogy a több ezeréves hagyomány gyakorlatát megismertessük
tanulóinkkal, illetve, hogy azokat a praktikus szabályokat és erkölcsi alapelveket melyek a zsidóság megtartó erejét jelentették az elmúlt két évezredben megszerettessük velük. Ebben a törekvésben kiemelt szerep jut ünnepeinknek, mert,
ha ezeket a kellő mennyiségű pozitív élménnyel töltjük meg, akkor nagyobb eséllyel
válhat a zsidó hagyomány egésze a kialakulóban lévő életmód szerves részévé.
A zsidó közösségi élet központi helye a zsinagóga, vagyis a közösség háza.
Tanítványaink az őszi ünnepek alatt egy alkalommal, és Purim ünnepén zsinagógába
mennek, ahol a körzetek vezetői előre egyeztetett időben és módon fogadják
diákjainkat és családjaikat. Ezekre az alkalmakra a judaisztika tantárgyat oktató
szakemberek és az osztályfőnökök készítik fel a diákokat.
Különleges figyelmet fordítunk Izraelre, a zsidóság bölcsőjére, így a modern Izrael
államához kapcsolódó ünnepeket is megtartjuk, és valamennyi tantárgyunk
tudásanyagába beépítjük az országhoz kapcsolódó ismereteket. 10. évfolyamos
tanulóink számára az izraeli Oktatási Minisztérium 10 napos körutazást szervez,
amelynek célja az országmegismerése. Ezen az évfolyamon kiemelten foglalkozunk
Izraellel, az ország aktuális helyzetével, modern művészetével, történelmével.
A judaisztika oktatás az intézmény valamennyi évfolyamán heti két órában, rabbik,
kántorok és judaisztika tanárok vezetésével történik. A tananyag felöleli az Írott Tan
egészét, a Szóbeli Tan egy részét, az ünnepeinket, szokásainkat, hagyományainkat.
Kiemelt feladatunknak tartjuk a zsidóság történelmének megismertetését, a
kultúránkhoz kapcsolódó ismeretek közvetítését. Ehhez folyamatos segítséget nyújt
számunkra az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, valamint a Magyar Zsidó
Múzeum és Levéltár. Diákjaink minden évben részt vesznek a Nemzetközi
Bibliaverseny magyarországi selejtezőjében, amire felkészítésük szakkör formájában
történik.
A Bálint Zsidó Közösségi Ház a tanév folyamán minden évfolyamot (1-8. évfolyam)
vendégül lát egy-egy zsidó ünnep köré szervezett programján.
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A 11. évfolyamon tanuló diákok számára utazást szervezünk Auschwitz-Birkenauba,
elsősorban Az Élet Menete Alapítvány segítségével. Az utazás célja, hogy tanulóink
a saját szemükkel lássák és megtapasztalják azt a borzalmat, amiről az iskolai falai
között tanulunk, beszélünk, beszélgetünk. A holokauszt oktatásának legmodernebb
formáit a Centropa Alapítvány segítéségével ismerik meg az intézmény szakemberei.
Kétévente szervezünk érdeklődő tanulóink számára 10 napos tanulmányi utat,
aminek kiemelt célja – az idegen nyelvek gyakorlása mellett – a zsidóság
történelmének, kegyhelyeinek megismerése.
A judaisztika oktatásától elválaszthatatlan a héber nyelv, különös hangsúllyal a héber
olvasás ismerete. A héber nyelv 5-8. évfolyamon jelenik meg mint második idegen
nyelv, minden tanuló számára kötelező jelleggel. A nyelvi előkészítő évfolyam
kezdetétől a középiskolai tanulmányok végéig választható tantárgy, második idegen
nyelvként. Így tanulóink a Bar- és Bat Micvak megünnepléséig olyan alapvető nyelvi
ismeretekre tesznek szert, amelyek jelentősen segítik felkészülésüket a felnőtté válás
jeles alkalmára. Tanulóinknak már az első évfolyamtól kezdve lehetősége van szakkör
keretében ismerkedni a héber nyelvvel. Tanulóink számára héber és judaisztika
napközis tábort szervezünk a nyári szünetben.
A zsidósághoz kapcsolódó ismeretek beépülnek az intézmény valamennyi
tantárgyának helyi tantervébe, amellett, hogy a Scheiber Verseny gerincét is ezek a
témakörök adják. Osztályaink elnevezése is a zsidósághoz, Izrael Államához
kapcsolódó fogalmakra épül.
1.3.2. A személyi kompetenciák fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatok
1.3.2.1. Pedagógiai céljaink
Az iskola fő pedagógiai célkitűzései, ahogyan ez küldetésnyilatkozatunkban is
megmutatkozik, összhangban állnak a modern pedagógia alapelveivel.
Célunk, hogy az iskola
• minden tanuló számára elfogadó, biztonságos környezetet teremtsen;
• az önszabályozó tanulás kialakítását segítse minden tanulója számára a
leghatékonyabb tanulási környezet és a leginkább megfelelő egyéni tanulási
utak biztosításával;
• adjon lehetőséget minden tanuló számára személyisége és képességei
kibontakoztatására, neveljen önismeretre, önállóságra, társadalmi
felelősségvállalásra, együttműködésre, toleranciára és demokráciára.
Az iskola elkötelezett az inkluzív nevelés mellett. Iskolánk minden osztályában
együtt tanulnak, egy közösséget alkotnak az ép és a sérült, illetve sajátos nevelési
igényű, és nem egyszer kiemelkedően tehetséges tanulók. Zsidó intézményként
kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy ne csupán a vallás külső dimenzióival
foglalkozzunk, hanem a diákok spirituális fejlődésével is. A tanórák olyan
alkalmakat jelentenek, melyek során az itt tanulók nem egyszerűen a világról
való ismereteiket bővíthetik, hanem rálátást nyerhetnek a materiális és spirituális
dimenziók komplexitására, és e két - gyakran átjárhatatlannak vizionált - világ
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összhangjára. A pedagógusok segítőként működnek ebben a folyamatban, ők
azok, akik strukturálják a tapasztalatokat, keretbe foglalják az észleléseket.
1.3.2.2. Szociális kompetenciák

Alapvető feladatunknak tartjuk, hogy a társadalomba sikeresen beilleszkedő, a
munkaerőpiacon versenyképes, ugyanakkor mások problémái iránt érzékeny diákokat
bocsássunk ki az iskolából. Elvárásunk és célunk, hogy tanulóink segítsék a rászorulókat,
figyeljenek fel a környezetükben élők szociális problémáira, legyenek képesek
megszervezni a segítségnyújtást. Külön hangsúlyt kap ebben a munkában, hogy
hagyományunk előírásai is erre késztetnek minket, a vallási parancsolatokat
gyakorlatban kell megélnie diákjainknak.

1.3.2.3. Nemzettudat, hazaszeretet
A hazaszeretetre nevelés a kettős identitástudat kialakítása jegyében történik.
Magyarország és Izrael tájainak, történelmének, nagyjainak ismerete, sőt
egyszerű embereinek ismerete életük részévé kell, hogy váljék. Mindkét nemzeti
kultúrában tájékozottnak kell lenniük diákjainknak. A helyi tanterveink
tartalmazzák történelemből, judaisztikából, irodalomból, földrajzból, héber
nyelvből stb. Izrael és Magyarország fenti vonatkozásait. Izraelből héber
anyanyelvű segítők lehetnek az iskolában. Polgári szolgálatos katonák segítenek
a héber nyelv társalgási óráinak megszervezésében, valamint dalokat, táncokat
tanítanak. Felvettük a kapcsolatot több izraeli iskolával, és az interneten keresztül
bemutatjuk egymás lakhelyét, Budapest zsidó nevezetességeit. Az egyes
kisdiákok bemutatják osztályaikat, kedvteléseiket írják le, küldenek fényképeket
egymásról. Ez a kapcsolat a héber nyelv gyakorlása szempontjából is jelentős. A
tanulmányi kirándulások szervezésében az osztályfőnökök figyelnek rá, hogy
Magyarország különböző tájegységeit megismerjék az évek során a gyermekek,
különös tekintettel az ott lévő zsidó emlékekre. Hasonlóképpen a határon túl
lévő erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki városok zsidó emlékeit is
szeretnénk megismertetni diákjainkkal a tanulmányi kirándulások során. Az
iskolai vallási ünnepélyek, melyeket az egyébként is megkapó hangulatot árasztó
aulában tartunk, érzelmileg is ráhangolják a gyermekeket az ünneppel való
azonosulásra. Még tovább fokozódik ez, ha ebből az alkalomból a zsinagógába
is elmennek az osztályok. A nemzeti ünnepek, a Holokauszt megemlékezés is
mély érzelmeket ébreszthet a gyermekekben. Mindezeket kiegészíti az európai
azonosságtudat, az európai polgárrá váláshoz szükséges ismeretek kialakítása,
szoros összefüggésben az Európai Uniós ismeretekkel.
1.3.2.4. Demokráciára nevelés
A demokráciára nevelés, az együttműködés képességének kialakítása is fontos
része az iskolai életnek. Tanulóinknak 18-19 éves korukra az alkalmazás szintjén
kell ismerni az ítéletalkotás folyamatát. Fontos, hogy eligazodjanak a társadalmi,
politikai kérdésekben, megfelelő tárgyi ismeretek birtokában tudjanak helyes
döntéseket hozni. Az e témakörökhöz kapcsolható ismeretek a tantárgyak
többségében megjelennek, de elsősorban a történelem, az irodalom, a
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judaisztika, a földrajz tantárgyak keretében szerezhetik meg tanulóink a
megfelelő ismereteket. Az iskolai diákönkormányzat tagjainak meg kell tanulniuk
érdemben képviselni saját kis közösségüket. Az érdekképviseletet, a konfliktusok
kezelését a tanáraiknak és társaiknak megadott kellő tisztelet mellett
határozottan, igazuk kiállásával kell megtenniük. Igen fontos, hogy az európai
identitástudat birtokában, kommunikációs készségük révén legyenek képesek
megfelelő erővel érvelni a magyar mellett angol és héber nyelven is. A
diákönkormányzat aktív működése jelenti a demokratizmusra nevelés gyakorlati
folyamatát. Az osztályok diákbizottsága és a DÖK vezetése saját szervezeti és
működési szabályzata alapján tevékenykedik. Kölcsönösen tájékoztatjuk és
segítjük egymás munkáját. A DÖK-ben vállalt szerepek, feladatok elősegítik az
aktív állampolgárrá válását diákjainknak, a leendő lakóhelyi, szakmai, kulturális
közösség életében való tudatos részvételt.
Felkészítjük tanulóinkat az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, lehetőséget
nyújtunk az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek
különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására.
1.3.2.5. Toleranciára nevelés
Pedagógiai munkánkban fontos szerepet kap az emberi értékek és gondolkodás
sokszínűségének elfogadtatása. Ez beépül egyrészt tanterveinkbe, másrészt az
iskolai élet mindennapjaiba.
Ezzel kapcsolatban az alábbi feladataink vannak: A különböző kultúrák és
gondolkodásmód elfogadására nevel önmagában az a tény, hogy iskolánk
tanulói közül sokan más országból, más kontinensről származnak. Ez a
sokszínűség jelenik meg a mindennapi munkában is, amit a zsidó
gondolkodásmód is egyértelműen támogat.
A mindennapok gyakorlata mellett a tantervekben is több helyen szerepel a
különböző gondolkodású emberek, kultúrák tiszteletben tartásának közvetítése.
A nagyobbak az idegen nyelvek tanításával együtt járó programok alkalmával is
közvetlen kapcsolatba kerülhetnek más nemzetiségű gyermekekkel. (Amerikai,
angol, izraeli iskolákkal is létesült már kapcsolat.) A programok célja nem pusztán
a nyelvgyakorlás és a másik ország megismerése, hanem az adott nép kulturális,
társadalmi hagyományainak, jellemzőinek a megismerése is. Külön fontossággal
bír annak megtapasztalása, hogy a más kontinensen élő zsidó közösségekkel a
vallásunk teremt hidat, hiszen ugyanazok az értékeink, ünnepeink, imáink, sőt,
sokszor dallamaink is.
Hiszünk az inkluzív nevelésben, azaz hiszünk a különböző képességekkel,
szociális háttérrel rendelkező, különböző nehézségekkel küzdő, az ép és
fogyatékkal élő, a különböző társadalmi csoportokhoz tartozó és egymástól
különböző identitású diákok együtt nevelésében. Hiszünk abban, és a
mindennapjainkban éljük meg, hogy a sokszínűség az egyik legnagyobb értéke
egy közösségnek. Hiszünk abban, hogy mindenkinek lehetőséget kell adnunk
arra, hogy a legjobb önmaga lehessen. Elfogadásra, toleranciára, inklúzióra a
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mindennapok gyakorlatában tanítják egymást sokszínű iskolai közösségünk
tagjai.
1.3.2.6. Érzelmi nevelés
A harmonikus, érett személyiség kialakításának nélkülözhetetlen feltétele a
kiegyensúlyozott belső világ, az egészséges lelki élet. Ennek elérésében kiemelt
szerepe van az érzelmi intelligencia fejlesztésének, ami magában foglalja az
egyén saját és társai belső állapotainak és érzelmeinek felismerését, saját belső
állapotainak kontrollálását, a társas helyzetekben, kapcsolatokban való adekvát
viselkedést, a másokért való felelősségvállalást. Az érzelmi nevelés
megkerülhetetlen részét képezi a felelős párkapcsolatokra nevelés és a szexuális
nevelés. Hangsúlyosan jelen vannak az érzelmi életre fókuszáló beszélgetések,
játékok, foglalkozások az osztályfőnökök mindennapi tevékenységében, és
ebben az iskola tanulói és közösségei folyamatos támogatást kapnak az iskola
segítő szakembereitől is.
1.3.2.7. Környezettudatos, fenntartható életmódra nevelés
A tanulóink a történelem, illetve a természettudományokhoz tartozó tantárgyak
tanóráin megismerik a globalizáció fő mozgatórugóit és annak a világ
fejlődésére gyakorolt hatásait. Segítjük diákjainkat abban, hogy az erőforrásokat
tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre
tekintettel használják, hogy felismerjék az emberiség jövőjét fenyegető
problémákat: a népességnövekedést, a szegénységet, a természeti és az épített
környezet romlását, a pazarló fogyasztást. Feladatunk, hogy diákjainkat képessé
tegyük e fenti problémák iránti érzékenységre, a környezettel kapcsolatos
állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására, a fenntarthatóság mellett
elkötelezett magatartásra. Tanulóinkat tudatos fogyasztói magatartásra
ösztönözzük. A zsidó vallás már évezredek óta figyelmet fordít a környezet
védelmére, elsősorban abból a felismerésből kiindulva, hogy a teremtett világ a
hagyományos felfogás szerint nem az ember tulajdonát képezi, hanem csak
használatra kaptuk meg azt Istentől. Ez az attitűd határozta meg a hagyományos
oktatási célokat, mert vallási előírásaink a környezetünkkel való viszonyunkat az
Isten iránti kötelességeink rendszerébe emelte fel.
1.3.2.8. Egészségfejlesztés
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot
örömteli megéléséhez. Pedagógusok ösztönzik a tanulóinkat arra, hogy legyen
igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek
alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas
viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskolánk feladata, hogy
a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegségmegelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi
higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan
helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítik a tanulókat a káros
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függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. Tanulóinkkal
meg kell ismertessük a téma vallási közelítését is, hiszen a hagyományhű
embernek joga és magától értetődő lehetősége bízni Isten segítségében, de
kötelessége mindent megtenni annak érdekében, hogy kiérdemelje azt. Ha
esetleg megbetegszik, akkor semmilyen vallási tilalomba nem ütközik, sőt,
kifejezetten jó az Örökkévalóhoz imádkozni segítségért, de nem csak a józan ész,
hanem a törvény betartása okán is fel kell keresse az orvost. Minden csoda - ilyen
lehet a gyógyszer és orvos nélküli gyógyulás - megszakítja a világ természetes
működését, márpedig a Teremtő törekvése, hogy minimalizálja a természettel
való ütközések számát. Nekünk pedig tiszteletben kell tartanunk Isten ebbéli
szándékát, vagyis hanyagolnunk kell a csodavárást, és nagyobb hangsúlyt kell
fektetnünk - gyógyulásunk kapcsán is - az előírások betartására, melyek között a
megelőzésnek is fontos szerepe van, hiszen a Tóra szigorúan tiltja, hogy
veszélyeztessük egészségünket.
1.3.2.9. Munkára nevelés
Az egészséges sikerorientáltság, céltudatosság képessé tesz a kudarcok
elviselésére, sőt a negatív tapasztalatokon edződve, azon felülkerekedve további
eredmények elérésére sarkall. A siker a kitartó munka következménye. Ennek
fölismerése a nevelés sarkalatos pontjának tekinthető, kialakítása hosszú
folyamat. Célunk, hogy pedagógiai munkánk folyamatába beépüljön a kitartásra,
a folyamatos munkára és a megmérettetésre való nevelés.
1.3.2.10. Az önállóság fejlesztése
Az önállóság és a felelősségvállalás az évek során az életkori sajátosságok
figyelembevételével folyamatosan alakítható ki. Az ifjú felnőtt diákot el kell
juttatnunk a döntésképességgel együtt a cselekedeteiért vállalt felelősség
érzetének kialakításáig. Ennek fontos feltétele a reális énkép kialakítása, a saját
teljesítmény helytálló értékelésének, az önreflexió képességének fejlesztése.
Mindezekben nagy szerepet kap az egyéni tanulási utak kialakításának
támogatása, a tanulást támogató értékelés a pedagógusok részéről, a diákok
ön- és társértékelési gyakorlatának kialakítása és a közösségi életben való
szerepvállalás ösztönzése.
1.3.2.11. Az egész életen át tartó tanulásra történő ösztönzés
A mai, modern iskola egyik legfontosabb feladata, iskolánk alapvető célja a
diákok sikeres felkészítése az élethosszig tartó tanulásra. Ebben meghatározó
szerepe van egyfelől a kulcskompetenciák fejlesztésének (kreativitás, önállóság,
önszabályozás, együttműködési készség), másfelől az önszabályozott tanulás
kialakítását támogató környezet és módszerek biztosításának és alkalmazásának.
Az önszabályozott tanulást támogató módszerek és környezet magában foglalja
a tanulási önismeret fejlesztését, az egyéni tanulási utak, tanulási módszerek
kialakításának támogatását, a személyre szabott, fejlesztő értékelés alkalmazását,
mindezek által a tanulási motiváció folyamatos fenntartását. A tanulással
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kapcsolatos sikerélmény és motiváltság fenntartásában, az egész életen át tartó
tanulásra ösztönzésben fontos szerepet kap a tanórákba beépített, illetve külön
programként is megjelenő tanulásmódszertani képzés és a pályaorientáció
(pályaorientációs osztályfoglalkozások, Pályaorientációs Nap a gimnázium
felsőbb évfolyamainak, egyéni pályaorientációs tanácsadás). Az önszabályozó
tanulási képesség kialakítása elsősorban a tanítási órákon történik, de a tanítástanulás folyamatát az iskolai könyvtár és az informatikai képzés, illetve az iskolai
informatikai hálózat is támogatja. A könyvtár dolgozói önálló pedagógiai
feladatot látnak el, mikor a könyvek és a könyvtár használatára tanítják
diákjainkat. Az informatika tanításának célja, hogy végzős tanulóink az
informatikai technológia intelligens felhasználóiként hagyják el intézményünket.
1.3.2.12. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos feladatok
Az iskola az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően vállalja a
hátránykompenzációt, azoknak a gyermekeknek a nevelését, akik az illetékes
szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel, tanulóval együtt
nevelhetők, oktathatók, azokat a különleges bánásmódot igénylő tanulókat, akik
mozgás- és/vagy érzékszervi-, beszédfogyatékosok, súlyos tanulási, figyelem-,
vagy egyéb pszichés fejlődési, beilleszkedési vagy magatartásszabályozási
zavarral küzdenek, több fogyatékosság esetén, halmozottan fogyatékosok.
Az iskola megszervezi a szakértői véleményben előírtak ellátását, kezeli az ezzel
kapcsolatos dokumentumokat. Az osztályfőnökök, illetve a fejlesztő pedagógiai
munkában résztvevő szakemberek az előírásoknak megfelelően felülvizsgálatra
küldik a tanulókat. Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő képzettségű
szakember, felveszi a kapcsolatot a pedagógiai szakszolgálattal, és segítséget
kér az érintett tanuló ellátáshoz.
Az iskola számára elsődleges fontosságú, hogy sajátos nevelési igényű tanulói
számára biztonságos közeget teremtsen, amelyben semmiféle hátrányos
megkülönböztetés, bántalmazás nem éri őket, és minden segítséget megkapnak
társaiktól és a pedagógusoktól egyaránt. A szakértői véleményt a hatékony
segítségnyújtás eszközének tekinti.
Az iskola segítő szakemberei és pedagógusai az osztályteremben is biztosítják a
sajátos nevelési igényű tanulók fejlődéséhez szükséges differenciált feltételeket,
és minden esetben méltányosan, a szakvéleményben leírtaknak megfelelően
értékelik őket. A pedagógusok kiemelt feladata, hogy a sajátos nevelési igényű
tanulókat körülvevő közösséget elfogadásra és toleranciára nevelje, hogy
integrációjuk valóban megvalósulhasson.
A tehetségek felismerése és a tehetséggondozás hasonlóképpen fontos
feladatot jelent számunkra, azonosításukban egyaránt nagy szerep jut a
szaktanároknak, az osztályfőnököknek és a segítő szakembereknek
(pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus). Az órákon differenciált
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feladatokkal, szakkörök, egyéni foglalkozások szervezésével segítjük a
kibontakozásukat, gondoskodunk arról, hogy képességeik, kreativitásuk
fejlődése mellett a motiváltságuk is magas fokúvá váljon. Segítséget nyújtunk a
szüleiknek is abban, hogyan tudnak e folyamatban aktív szereplőként részt venni.
A tehetség gyakran jár együtt más területek, képességek kibontakoztatásának
nehézségével, ezért a tehetséggondozás komplex, az egész személyiségre
fókuszáló feladatainak ellátásában a tehetséges tanulók és szaktanáraik
együttműködnek az iskola segítő szakembereivel.
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinknak igyekszünk
minden segítséget megadni annak érdekében, hogy a társadalmi, gazdasági
vagy egyéb helyzetükből adódó hátrányaikat le tudják küzdeni, és az iskola
valóban betölthesse társadalmi esélykiegyenlítő funkcióját, így a különböző
hátrányokkal küzdő tanulóink esélyt kaphassanak a továbbtanulásra és a
társadalmi felemelkedésre. Ezen tanulók azonosítása elsősorban az
osztályfőnökök feladata, ugyanakkor a segítségnyújtásban aktívan részt vesznek
a szaktanárok és a segítő szakemberek is. A hátrányos helyzetű tanulók
segítésének folyamatát az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse koordinálja.
A hátránykompenzáció gyakorlata felöleli a differenciált oktatást, az egyéni
tanulási út támogatását, a személyiségfejlesztést, a társas kompetenciák
fejlesztését, az életvezetéshez nyújtott segítséget és a lehetőségekhez mérten a
gyakorlati, anyagi segítségnyújtást is.
Azon diákjaink számára, akik tartós gyógykezelés alatt állnak, rendszeresen
biztosítjuk a konzultáció lehetőségét, hogy naprakészek maradhassanak a
tananyag elsajátításának folyamatában, konzultációkkal tesszük lehetővé, hogy
a nehézségeken könnyebben túljuthassanak. Biztosítunk a szülő számára
tanácsadást, szükség esetén felvesszük a kapcsolatot szakintézményekkel,
pedagógiai szakszolgálatokkal.
1.3.2.13. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
Az iskola jellegéből és működési körülményeiből adódóan kevés a hátrányos
helyzetű tanuló. Ennek ellenére folyamatosan gondot fordítunk arra, hogy
lehetőségünk szerint segítsük a hátrányok enyhítését. Ennek érdekében az alábbi
eljárásokat alkalmazza tantestületünk:
• Az osztályfőnökök ismerjék meg a tanulók szociális helyzetét még az első év
elején.
• Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetben
lévő tanulókra.
• Egyéni elbeszélgetésekkel, a szülőkkel való találkozásokkal segítjük a tanulók
beilleszkedését a közösségbe.
• A problematikus esetekben szakember (mentálhigiénés szakember,
pszichológus) segítségét vesszük igénybe.
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• Az iskolaorvos, a védőnő és az osztályfőnök együttműködnek a problémák
megoldásában.

1.4. Iskolánk jövőképe

E célok szellemében arra törekszünk, hogy munkánk során segítsük a tanulókat egyéni
képességeik kibontakoztatásában, az egyéni tudásépítés megvalósításában. Ehhez
továbbra is alapozunk a differenciált képességfejlesztésre, felzárkóztatásra és
tehetséggondozásra. Fontos, hogy a nyelvi előkészítő évfolyam után a tanulóink reális
célként tűzzék ki maguk elé angol nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgát a középfokú
képzés végére. A továbbtanulni szándékozó tanítványaink számára továbbra is
nélkülözhetetlen az utolsó két évfolyamon működő fakultációs rendszer, hiszen az
emelt szintű érettségi követelményeire való felkészítés alapvetően ebben a keretben
tud megvalósulni. Ugyanakkor, az is fontos, ha tanulóink a sikert, az önkifejezésüket
nem egy-egy tantárgyhoz kötve találják meg, hanem a művészeti nevelés, az
egészségnevelés pedagógiai folyamatában találnak motivációra. Továbbra is
rendszeres és tevékeny résztvevői kívánunk lenni Zugló sport- és kulturális életének. Az
iskolán belül pedig igyekszünk bővíteni annak lehetőségét, hogy az ilyen irányban
érdeklődő tanulók a művészi érzékenységüket, kreativitásukat, sporttehetségüket a
többiek számára is megmutassák. A mindennapos testnevelés bevezetése miatt
nélkülözhetetlen, hogy a gimnáziumi tanulók a sportsáv időpontjaira jelentkezve
teljesítsék a testnevelés tantárgy heti öt órás óraszámát. Ehhez megpróbáljuk tovább
szélesíteni a délutáni idősávban választható sportágak kínálatát, és ezen keresztül
ösztönözni a tanulókat az aktív mozgásra, a közös együttlétre.
A jövőben is fontosnak tartjuk, hogy tanulóink a közös célok érdekében képesek
legyenek egymással hatékonyan együttműködni és egymással együtt élni, a kiemelt
figyelmet igénylő tanulók osztályközösségbe való beilleszkedése eredményes legyen.

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Iskolánk személyiségközpontú, tehát a közösség tagjainak személyiségét, egyéni
sajátosságait tiszteletben tartó, az egyéni igényekre, szükségletekre reflektáló
intézménynek vallja magát. Ebből következően működésünk minden területén, iskolai
életünk minden mozzanatában kiemelten fontos célkitűzésünk tanulóink személyiségének
fejlesztése.

2.1. A személyiségfejlesztés kiemelt területei

Elfogadjuk és természetesnek tartjuk, hogy iskolánk minden tanulója más és más, önálló
személyiség. Igyekszünk mindenkiben megtalálni azt, amiben tehetséges, és
lehetőséget biztosítani annak kibontakoztatására, fejlesztésére.
Nagyon fontos, hogy a tanulók megismerése sokoldalúan megtörténjen, és ennek csak
egyik eleme legyen a tanulmányi eredmény és a tanulási képességek ismerete.
A személyiségfejlesztés fontos területe a reális énkép, önismeret, önértékelés kialakítása
és fejlesztése. Az érett, kiegyensúlyozott és egészséges személyiség kialakulásának
feltétele, hogy a tanulók jól ismerjék saját magukat, reális képet alkossanak
képességeikről és lehetőségeikről. Ennek támogatása fontos pedagógiai feladat. A
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reális és egészséges önértékelés kialakításához szorosan kapcsolódik a reális és pozitív
jövőkép kialakítása. Fontos, hogy a diákok képesek legyenek arra, hogy a közelebbi és
távolabbi jövőjükre vonatkozóan egyéni terveket, célokat fogalmazzanak meg, és
legyen elképzelésük ezek megvalósításának mikéntjéről. Ennek segítésében kap nagy
szerepet az iskola pályaorientációval kapcsolatos gyakorlata.
Az inkluzív nevelés mindennapi gyakorlata önmagában személyiségfejlesztő hatású. A
különböző képességű, ép és sérült, illetve az átlagos fejlődésmenetű és a különleges
figyelmet igénylő (közöttük kiemelten tehetséges) diákok együtt nevelése toleranciára,
segítőkészségre, önmagukért és másokért való felelősségvállalásra tanítja a diákokat.
Kiemelten fontos számunkra tanulóink erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért
és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük
kibontakoztatása, az önálló, kritikus gondolkodásra és a majdani önálló, felelős
életvitelre történő felkészülésük segítése.

2.2. A személyiségfejlesztést célzó pedagógiai folyamatok és gyakorlatok
•

•
•
•

•

•

•

•

A tanulók megismerése a hagyományos iskolai tudásellenőrzésen túl változatos
formákban: beszélgetések, játékok, szabadidős programok, tematikus iskolai napok
programjai, közösségi szerepvállalás;
Ezen célok elérésében az iskolai klubok, szakkörök, napközis foglalkozások,
diákkörök nagy segítséget nyújthatnak.
Tanórai keretek között megvalósuló személyiségfejlesztés, iskolai programok,
tematikus napok, szabadidős tevékenységek, közösségi események;
A reális énkép és önértékelés kialakítását, fejlesztését segíti a pedagógusok elfogadó,
támogató attitűdje, az elért eredmények megerősítése és a fejlesztő és tanulást
támogató értékelési szemlélet és módszerek alkalmazása. A reális énkép kialakítását,
az önreflexió képességének fejlesztését segíti az ön- és társértékelések gyakorlatának
alkalmazása is.
A különböző tanórai munkaformák (egyéni, páros és csoportmunka, projektek,
prezentációk, beszélgetések, viták) egyaránt segítik a tanulók személyiségének
megismerését és motivációjuk, kompetenciáik fejlesztését.
A jövőre vonatkozó egyéni tervek, célok megfogalmazásában pályaorientációs
foglalkozásokkal, egyéni pályaorientációs tanácsadással, tematikus iskolai nap
megrendezésével segítjük a diákokat. A személyiség- és képességfejlesztés, a
teljesítményre vonatkozó következetes, fejlesztő szemléletű visszajelzés, a tanulás
tanítása és a pályaorientációval kapcsolatos tevékenységek egymással szoros
összefüggésben lévő, egymást feltételező feladatok a diákokkal való közös
munkánkban.
A tanítási és tanulási folyamatnak a diákok minden esetben aktív résztvevői, a
frontális tanórai oktatási forma háttérbe szorult, sokkal jellemzőbb a diákok aktív
tevékenységét igénylő munkaformák alkalmazása.
Az iskolában a pedagógusok munkája mindinkább a diákok személyiségéhez,
kompetenciáihoz illeszkedő, azokat fejlesztő és támogató egyéni tanulási utak
kialakításának támogatására összpontosul.
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2.3. Az iskola szereplőinek feladata a személyiségformálással kapcsolatban

A személyiségformálással kapcsolatban a mindennapos pedagógiai folyamat minden
szereplőjének nagy a felelőssége, ezt a feladatot az iskolai élet minden mozzanatában
szem előtt tartjuk.
Az iskola pedagógusainak elfogadó szemlélete, a gyerekekkel kialakított személyes és
tiszteletteljes kapcsolata, ugyanakkor értékelő magatartása kiemelten fontos az iskola
tanulóinak személyiségformálásában. Az iskolai értékek és támogatott magatartások
átadásában meghatározó szerepük van a hiteles, felkészült, a diákok munkáját
támogató, segítő pedagógusoknak és segítő szakembereknek. Mindannyiunk
hétköznapi munkája, gyakorlata, kommunikációja, szaktárgyához és a diákokhoz való
viszonya, elmondott és ki nem fejtett elvei hatással vannak tanulóink személyiségének
alakulására, ezért igyekszünk az iskola fontos értékeit a napi gyakorlaton keresztül
érvényre juttatni.
Az iskola diákjaitól elvárjuk, hogy ismerjék és tartsák tiszteletben az emberi
kapcsolatokból, az iskolai létből adódó természetszerű alá- és fölérendeltségi
viszonyokat, tartsák tiszteletben a közösség minden tagjának azon jogát, hogy az
iskolában biztonságban érezhesse magát, és lehetőséget kapjon képességei, tudása,
személyisége kibontakoztatására. Az iskola pedagógusai támogatják a tanulókat abban,
hogy tudjanak, merjenek véleményt alkotni és kapjanak lehetőséget véleményük
kinyilvánítására.
A segítő szakemberek (fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok) az iskola
pedagógusaival együttműködve, egyéni és kiscsoportos foglalkozások keretében segítik
a gyerekeket reális önértékelésük, önbizalmuk és kompetenciáik fejlesztésében.
A szülők aktív szerepet vállalnak az iskola életében is. Sok szülő már diákként is kötődött
az intézményhez. Hiszünk abban, hogy az iskola által vállalt nevelési feladatokat a
szülőkkel partnerségben, együttműködve tudjuk sikeresen megvalósítani, ezért
különösen fontosnak tartjuk az iskola szakemberei és a szülők közötti nyílt és konstruktív,
mindennapi kommunikációt. A szülőkkel való kapcsolattartásnak, a szülők, a diákok és
a tanárok közös munkájának elősegítésére változatos és differenciált
kapcsolatrendszerben és munkaformákban gondolkodunk.
Az iskolavezetés alapvető feladata a személyiségfejlesztés értékének képviselete, a
pedagógiai munka szakmai irányítása és koordinálása. A legnehezebb nevelési
problémák megoldásának keresésébe osztályfőnöki vagy szülői kérésre kapcsolódnak
be.
A tanulók személyiségfejlesztésében fontos szerepe van az iskola pszichológusainak. Az
iskolapszichológus munkáját több módon és formában végzi:
elsősorban a pedagógusok, kiemelten az osztályfőnökök munkájának
•
támogatásával,
az iskola segítő munkaközösségének mindennapi tevékenységében való aktív
•
részvétellel, szoros szakmai együttműködéssel,
részben osztályokkal és tanulócsoportokkal való közvetlen munkával
•
(közösségfejlesztés, preventív programok, érzékenyítés, anti-bullying)
részben egyéni foglalkozásokkal,
•
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•
•
•

részben konfliktushelyzetek és elakadások többszereplős megoldásának
segítésével,
részben a szülőkkel való konzultációkkal,
részben az iskolai döntések és beszélgetések szakszerű támogatásával, a
pszichológiai szaktudás bekapcsolásával az iskolai szintű megbeszélésekbe és
döntésekbe.

Fontosak lehetnek a szülők, az osztályfőnök és a diák közös beszélgetései, melyet
gyakran támogatnak az iskola segítő szakemberei (elsősorban pszichológusai),
esetenként a vezetőség tagjai.
A tanulókról való közös gondolkodás, a felmerülő és megoldandó helyzetek
megvitatásának színterei a heti rendszerességgel megszervezett értekezletek és az eseti
megbeszélések.
Ha az osztályban tanító tanárok testülete törést vagy megtorpanást lát a gyermek
fejlődésében, javasolja az osztályfőnöknek azt a háromoldalú beszélgetést, amelyen az
iskola képviselői (osztályfőnök, iskolapszichológus, nevelési igazgatóhelyettes) a szülők
és a diák közösen próbálják elemezni az okokat, illetve kialakítani a stratégiát, ami
kiemeli a gyermeket kedvezőtlen helyzetéből. A szülőkkel és az iskolapszichológussal
való együttműködés segíthet abban, hogy szükség esetén egyéni fejlesztési terv alapján
történjen a diák további útjának meghatározása.
A személyiségfejlesztés kiemelt terepe a színes iskolai, közösségi élet, a programok
változatossága.
A diákok személyiségfejlesztésében, reális és egészséges énképük, önértékelésük, illetve
reális és pozitív jövőképük és céljaik kialakításában az iskola minden pedagógusának,
segítő szakemberének, továbbá a szülőknek és maguknak a diákoknak is aktív,
együttműködő szerepet kell vállalniuk.

2.4. A Diákönkormányzat szerepe a közösségfejlesztésben

A diákönkormányzat a törvényi előírásoknak megfelelően véleményezési joggal
rendelkezik az SZMSZ, a Házirend, valamint az intézmény adatkezelési szabályzatának
jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt. A diákönkormányzat
az SZMSZ-ben meghatározott módon ellátja a diákok érdekképviseletét.
Véleményezési joga van a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek
meghatározásában,
az
ifjúságpolitikai
célokra
biztosított
pénzeszközök
felhasználásában.
A diákönkormányzat évente egy alkalommal diákparlamentet szervez, ahol az osztályok
küldöttei az iskolai élet aktuális kérdéseit vitatják meg, javaslatokat fogalmaznak meg. A
diákparlament fontos terepe a képviseleti demokrácia tanulásának, a demokratikus
alapjogok gyakorlásának.
A diákönkormányzatok munkáját egy pedagógus segíti.
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3. A pedagógusok, az osztályfőnökök helyi feladatai
3.1. A pedagógusok feladatai

A pedagógusok feladatainak részletes listáját munkaköri leírásuk tartalmazza. Szaktanáraink
speciális feladata, hogy megtanítsák tanulóinknak azt az alapvető gondolatot, mely szerint
a világ jelenségeinek tradicionális, illetve tudományos megközelítései nincsenek
feloldhatatlan ellentmondásban egymással. Egyes esetekben kiegészítik egymást, máskor
teljes átfedésben vannak.
A pedagógusok legfontosabb helyi feladatai:
• a tanítási órákra való felkészülés,
• a tanulók dolgozatainak javítása,
• a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
• a megtartott vagy helyettesített tanítási órák dokumentálása,
• érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó 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,
• az osztályfőnöki, munkaközöség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok
ellátása,
• az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szakemberekkel való
együttműködés,
• szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
• reagálás a szülői megkeresésekre,
• részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
• részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
• a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
• tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
• részvétel az iskola vagy a fenntartó által szervezett világi és felekezeti
ünnepségeken, rendezvényeken,
• részvétel a szakmai munkaközösségek munkájában, munkaközösségi
értekezleteken,
• tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű
munkavégzés,
• iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
• szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
• osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

3.2. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök feladatai

Programjaink fontos része a közösségi nevelés segítése. A feladatok
megfogalmazásában, megvalósításában nyilvánvalóvá válik, hogy a diák az
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iskolaközösség része, azon belül az osztályfőnök által vezetett osztályközösséghez
tartozik.
Az osztályfőnököt az igazgatóhelyettesek javaslatát figyelembe véve, az igazgató bízza
meg. Különösen a fiatal tanárok számára megtisztelő ez a feladat, de a rutinos,
tapasztalt kollégáknak is erőpróbáló kihívás.
Az iskolában az osztályfőnökök végzik a legjelentőségteljesebb, legsokrétűbb és
leginkább időigényes munkát. Munkájuk minősége nagyban befolyásolja a tanár-diák
kapcsolat harmonizációját, valamint a szülő-tanár viszony hangulatát, ezzel az iskola
külső megítélését is. A pontos, következetes tanári munka eredménye pedig a tanulói
fegyelem növekedésében is megnyilvánul.
Az osztály közös programjai részben a vallási ünnepekhez kötődnek, részben
színházlátogatások, múzeumlátogatások, közös kirándulások jelentik annak tartalmát,
egészítik ki a vallási jellegű összejöveteleket.
Az osztályfőnökök a judaisztika tanárokkal és a rabbikkal, kántorokkal együttműködve
megismertetik tanulóinkkal a vallásosság fogalmának helyes olvasatát. Zsidó olvasatban
a vallásosság nem a materiális világtól való elszakadást jelent, hanem annak
felismerését, hogy a világ jelenségei az isteni akarat megnyilvánulásként értelmezendők,
és a vallásos embernek az a feladata, hogy minden tehetségével és megszerzett
tudásával a világ jobbításán dolgozzon, ami végső soron egyet jelent Isten szolgálatával.
Az osztályfőnöki munkaközösség közös tanterv, tanmenetek alapján dolgozik, de az
osztályfőnöki órák témái lehetnek kötöttek, szabadon választhatók és aktuális
eseményekhez kapcsolódóak. A magatartás, szorgalom értékelésére egységes elbírálási
módot dolgoztunk ki. Az osztályfőnök jogosult az egy osztályban tanító pedagógusok
értekezletének összehívására.
Az osztályközösségek fontosságát hangsúlyozza, hogy saját maguknak választanak
nevet az 1., az 5. és a 9/Ny évfolyamokon.
Az osztályfőnök:

•
•
•
•
•
•

•

alaposan ismeri tanítványait;
saját és az intézmény pedagógiai elvei és gyakorlata szerint neveli osztályának
tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe veszi;
mindent megtesz azért, hogy osztálya jó közösséggé váljon, amelyben minden
tanuló otthon van, segíti a tanulóközösség kialakulását;
részt vesz az osztályával a zsidó közösség/egy kile életében;
részt vesz az osztályával az iskola vagy a fenntartó által szervezett világi és
felekezeti ünnepségeken, megemlékezéseken;
az életkornak megfelelő ismeretek nyújtásával elősegíti a tanuló szocializálódási
folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való beilleszkedését, fejleszti a
tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját az életkornak megfelelő társadalmi
problémák iránt;
kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, és a tanulók életét,
tanulmányait segítő személyekkel (pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus,
gyógytestnevelő, gyermekvédelmi felelős);
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•
•
•
•

figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét;
különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére;
a tanulók magatartására, szorgalmára vonatkozó minősítési javaslatát félévkor és a
tanév végén a nevelőtestület elé terjeszti;
a tanév elején és félévkor szülői értekezletet tart, az ellenőrző és az e-napló útján
informálja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről;
ellátja az osztályával kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

3.3. Az iskolai szintű közösségi programok
Program

Tanévnyitó ünnepély
Mártír megemlékezés
Rosh hasana
Jom kipur
Szukot

Aradi vértanúk

Nemzeti ünnep
Őszi sportnap

Őszi játszóház
Hanukka, hanukka bál
Szalagavató
Gettó-megemlékezés

Tu bisvat
Diktatúrák áldozatainak
emléknapja

Ideje

augusztus vége
Rosh hasana előtti
vasárnap 9.30

Résztvevők

Helyszín

1-12. évfolyam Dohány utcai zsinagóga
7-12. évfolyam Kozma utcai zsidó temető

Elul hónap vége

1-12. évfolyam Aula

Tisri 11. és 13. között

1-12. évfolyam Aula és sátor

Tisri 9.

október 6.

október 20. és 22. között
október hónap folyamán
október hónap folyamán

Kiszlév 25. és Tévét 2 (3).
között
december 2. vagy 3.
hetének szombatja
Január 18.
Svát hónap 15. körül

1-12. évfolyam iskolarádió

1-12. évfolyam aula, vagy iskolarádió
1-12. évfolyam aula, vagy iskolarádió

1-12. évfolyam iskola, vagy sportpálya
1-4. évfolyam karzat

1-12. évfolyam aula,
7-12. évfolyam aula
7-12. évfolyam Dohány utcai zsinagóga
1-12. évfolyam osztálykeret, aula

február 25.

5-12. évfolyam történelem órákon

Purim-Iskolanap

Ádár 14.

1-12. évfolyam az iskola területe

Jom hasoa

Niszan 27.

1-12. évfolyam aula

Pészach-tanszéder
Jom hazikaron

Jom haatzmaut
Lag baomer

Tavaszi sportnap
Savuot

Nemzeti Összetartozás
Napja
Nemes Nap
Pályaorientációs nap

Niszán 12. körül

1-12. évfolyam aula

Ijar 4.

1-12. évfolyam iskolarádió

Ijar 5.

1-12. évfolyam aula

Ijar 18.

1-12. évfolyam aula, udvar

május

1-12. évfolyam iskola, vagy sportpálya

Szivan 5. körül

1-12. évfolyam aula

június 4.

5-12. évfolyam osztályfőnöki órákon

alkalmazkodva az
1-12. évfolyam iskola területe
intézmény munkatervéhez
alkalmazkodva az
10-12. évfolyam iskola területe
intézmény munkatervéhez
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Esélyegyenlőség napja

alkalmazkodva az
intézmény munkatervéhez

1-12. évfolyam iskola területe

3.4. A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos feladatok

A közösségi szolgálat jogszabályban előírt kötelezettsége elsőként 2016-ban
érettségizett tanulókat terhelte. A jogszabály előírja minden tanuló számára 50 óra
közösségi szolgálat teljesítésének kötelezettségét. Az a tanuló, aki az 50 óra közösségi
szolgálatot nem teljesíti, nem kezdheti meg az érettségi vizsgát.

3.5. A tanulók részvételi jogai, és az intézményi döntési folyamatban való
részvételük rendje

A Diákönkormányzat (DÖK) célja – mint ezt a Szervezeti és Működési Szabályzatában
is megfogalmazta – egyrészt a tanulók képviselete, érdekeinek védelme, másrészt az
5–12. évfolyam diákjai számára iskolai közösségi és szabadidős programok szervezése.
A DÖK legfontosabb fóruma az év eleji közgyűlés, amit általában tábor keretében
valósítunk meg. A 7–12. évfolyamokról minden osztály 2 küldöttel képviseltetheti magát,
jelen vannak az előző évi tisztségviselők, illetve minden érdeklődő részt vehet ezen a
három napos programon.
A diákoknak lehetőségük nyílik az iskolával kapcsolatos kérdéseik, problémáik
felvetésére, hiszen mindig jelen van az iskola egyik vezetője is, aki válaszol kérdéseikre.
A DÖK-táborokban készül el az éves program váza, a résztvevők megbeszélik, ki mit
szeretne szervezni. Sor kerül a tisztségviselők megválasztására is. Évközben a felmerülő
igények szerint tart a DÖK összejövetelt, ahol értékelik az elvégzett munkát, és
megbeszélik a soron következő feladatokat.
A DÖK élén az elnök áll, aki az egész szervezetet képviseli az iskolavezetés és a tanárok
előtt, valamint koordinálja a programokat. Munkáját a titkár segíti, akinek külön feladata
a gyűlések dokumentálása.
Az iskolai kommunikáció legfontosabb eszközei a folyosókon elhelyezett plakátok. A
DÖK által szervezett programokat három csoportba (kulturális, szórakoztató, sport)
soroljuk, ezeknek önálló felelőseik vannak. A diákok és a DÖK-vezetők közötti
kapcsolatot biztosítják az évfolyamfelelősök. A 7-12. évfolyam saját soraiból választ
felelősöket, az 5–6. évfolyam megfigyelőként támogatja a munkát.
A DÖK tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjedhet. Legfontosabb
feladatai:
•

•
•
•

az iskola tanulóközössége a törvényben rá́ ruházott jogokat ezen a testületen
keresztül gyakorolja (SZMSZ, Házirend véleményezési joga)
a diákság érdekeit képviseli az igazgató́, a nevelőtestület előtt;
igény szerint, lehetőségeihez mérten szervezi a tanórán kívüli diákéletet;
meghatározó́ szerepet vállal a diákok közösségformálásban.

3.6. A közösségformálás elvei, és szereplőinek együttműködése

Az iskola alapvető értékeinek és célkitűzéseinek megvalósulásában kulcsszerepet kap a
közösség szereplőinek konstruktív együttműködése.
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A békés, mindenki számára biztonságos és a kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen
alapuló iskolai élet megteremtése és fenntartása, a magas minőségű pedagógiai munka,
a legjobb minőségű tanulás lehetőségének megteremtése az iskolai közösség minden
tagjának közös felelőssége.
Az iskola életével kapcsolatos fontos döntések előkészítésében és meghozatalában is
kiemelten fontosnak tartjuk a demokratikus működésmódot. A közösségünket érintő
fontos témákkal, feladatokkal kapcsolatban rendszeres és folyamatos beszélgetés folyik
a tantestület tagjai, a tantestület munkaközösségei, a vezetőség és a tantestület egésze
között, és ugyanilyen fontos számunkra a diákok véleményének meghallgatása és
figyelembevétele az őket érintő kérdésekben. Törekszünk a szülők bevonására, a
szülőkkel való nyílt, konstruktív és partneri kommunikációra és együttműködésre minden,
a családokat érintő esetben és kérdésben. Fontos számunkra az átlátható működés, az
iskola fenntartójával való rendszeres együttműködés.
Az iskolai élettel, a neveléssel, a közösségben való létezéssel óhatatlanul együtt járnak
kisebb vagy nagyobb konfliktusok. Nagy hangsúlyt fektetünk rá, egész iskolai életünket
áthatja az a törekvésünk, hogy az iskolai közösség bármely tagjai között felmerülő
konfliktusokat tudatosan, a resztoratív (jóvátételi) szemlélet elveit szem előtt tartva,
lehetőség szerint minden érintettet bevonva, a közös megoldást keresve oldjuk fel.
Hiszünk benne, hogy az autoriter, büntetésorientált gyakorlattal szemben az egész
közösség, és a közösség minden egyes tagja számára célravezetőbb, a közösség és az
egyének személyiségének fejlődését szolgálja az általunk követett és alkalmazott
problémamegoldó, a kapcsolatok helyreállítását célzó, resztoratív szemléletű
konfliktuskezelési gyakorlat.
Elkötelezettek vagyunk az iskola biztonságos légkörének kialakítása és fenntartása
mellett, hisszük, hogy a tanulás és a fejlődés előfeltétele, hogy közösségünk minden tagja
biztonságban és megbecsülve érezhesse magát. Ennek érdekében mindennapi
működésünk része az Arizona Program alkalmazása a magatartási, fegyelmezési
problémák kezelésében, súlyos magatartási problémák esetén esetkonferencia, egyéni
fejlesztési terv közös kialakítása az adott diákkal és szüleivel, illetve a különböző
korosztályoknak szóló, osztálykeretben megvalósított anti-bullying programok (az iskolai
kortárs bántalmazást megelőző és visszaszorító, a békés közösségi élet kialakítását segítő
foglalkozások).

3.7. Együttműködés a szülőkkel, szülői szervezetekkel

A szülőkkel való együttműködés és kapcsolattartás kiemelten fontos az iskola életében,
az iskola sikeres nevelő-oktató munkájában. A szülő joga, hogy
megismerje az iskola nevelési, illetve pedagógiai programját, házirendjét,
•
tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,
gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen
•
részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.
A szülők képviseletét hivatalosan a Szülői Munkaközösség (SZMK) látja el.
Osztályonként működnek a munkaközösségek, az osztályok választmányi tagjai adják
az iskolai képviseletet. Az iskolai szervezetet elnök vezeti, munkáját egy pedagógus
összekötő tanár és egy igazgatóhelyettes segíti. Az SZMK önálló kezdeményezésére
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jött létre az iskolai alapítvány, melynek kuratóriumában is jelen van a szülői képviselet.
A szülői választmány évente kétszer ülésezik, de rendkívüli esetekben többször is
összehívható. A választmányi ülésen az igazgató beszámol az aktuális eredményekről,
feladatokról, tájékoztatja a szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai
munkatervről, az aktuális feladatokról és azokról a lehetőségekről, amelyekkel az iskola
segítséget tud nyújtani a tanulók eredményes felkészüléséhez. A szülői munkaközösség
véleményezési joggal rendelkezik az iskolai dokumentumok (házirend, SZMSZ)
jogszabályban rögzített részeinek elfogadásakor.
Az iskola meghatározott időszakonként elégedettségi felmérést végez a szülők körében
az iskola oktató-nevelő tevékenységéről. A felmérés eredményét az iskolavezetés
ismerteti a szülőkkel, és a szülői munkaközösséggel együtt tesz javaslatot az iskolai
oktató-nevelő munka fejlesztési lehetőségeire.
A szülőkkel való kapcsolattartást, együttműködést szolgálják a félévente szervezett
szülői értekezletek, valamint a fogadó órák. A tanárok hetente egy alkalommal tanítási
időben fogadják a szülőket, illetve szervezünk délutáni fogadó órákat is az osztályban
tanító tanárok részvételével. Ez a forma általában a beilleszkedéssel kapcsolatos
kérdések tisztázását, a személyiség fejlesztését, illetve a továbbtanulás előkészítését
szolgálja.
Az induló osztályok osztályfőnökei közös kirándulásokat, programokat szerveznek a
szülők és a gyerekek részére, melyek célja az, hogy a családok megismerjék egymást,
kialakuljon a szülők között is az együttműködés.
A szülői képviselet kapcsolatban áll az iskola gyermekvédelmi felelősével. A
gyermekvédelmi felelős, az osztályfőnök, az iskolapszichológus, az iskolaorvos, a
védőnő, a szaktanárok adnak tanácsot a szülőknek nevelési problémáik megoldásában.
A drogprevenciós programok megvalósítása során számítunk a szülők részvételére,
aktív közreműködésére.
Az iskola működésének támogatásához, a tanulók hatékony és eredményes képzésének
érdekében rendkívül sok segítséget kapunk a szülőktől anyagi és erkölcsi
vonatkozásban egyaránt. Az anyagi segítséget elsősorban az alapítványunk számára
felajánlott személyi jövedelemadó 1%-a jelenti, ez az alapítvány legfontosabb bevétele.
A szülőkkel való kapcsolattartás formái
Szülői értekezlet
Az éves munkatervben ütemezett szülői értekezletek feladata, hogy tájékoztassa a
szülőket gyermekük előmeneteléről, az osztály aktuális problémáiról, az osztályban és
az iskolában jelentkező feladatokról. A szülői értekezleten minden alkalommal nevelési
kérdések is előkerülnek, valamint áttekintő képet ad az osztályfőnök osztálya neveltségi
szintjének alakulásáról.
A szülői értekezlet ugyanakkor nem tér ki a tanulók egyéni problémáira, a fogadóóra
és az egyéni konzultáció ad lehetőséget ezek megbeszélésére. Szülői értekezletet
évente legalább két alkalommal tartunk. Ha az osztály helyzete, problémái, a csoport
előtt álló feladatok azt indokolják, az iskola igazgatója rendkívüli szülői értekezletet

24

hívhat össze a szülők tájékoztatására, a problémák közös megoldási lehetőségének
megtalálására.
Fogadóest
Célja, hogy a szülők egyénileg információt kapjanak gyermekük előmeneteléről,
magatartásáról, a szaktanár róla alkotott véleményéről, valamint a pedagógus
tanácsokat adhasson a tanuló nevelésével kapcsolatosan. Az iskola biztosítja, hogy a
fogadóesten a szülő négyszemközt beszélhessen gyermeke tanárával személyes
problémáiról. A fogadóesteket évente két alkalommal, minden pedagógus számára
egységes késő délutáni időpontban tartjuk. A fogadóestre történő jelentkezést az iskola
honlapjáról elérhető elektronikus időpontfoglalási rendszerrel biztosítjuk.
A szülők írásos tájékoztatása
A szülőket folyamatosan értesítjük tanítványunk haladásáról, hiányzásáról, késéseiről,
valamint a személyét érintő dicsérő és elmarasztaló intézkedésekről a digitális napló
révén. A tanuló félévi és év végi eredményeiről a szülő tájékoztatást kap a félévi értesítő
és az év végi bizonyítvány révén. Az iskola minden jelentős intézkedését írásban közli a
szülőkkel az elektronikus napló révén, vagy egyéb szokásos írásos formában. Az
osztályfőnök folyamatosan figyelemmel kíséri a diákoknak beírt osztályzatokat, a tanulói
hiányzásokat és késéseket. A Köznevelési törvény hatályos előírása szerint a szülőket a
megelőző tanév végén tájékoztatjuk azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről,
taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a
nevelő és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatjuk őket továbbá az iskolától
kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról is,
hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.
A szülői kapcsolattartás egyéb formái
• az elektronikus naplón keresztül üzeneteket, felhívásokat, kéréseket és értesítéseket
küld az iskola, ugyanitt a szülő és a tanuló nyomon követheti a tanuló tanulmányi
előmenetelét, hiányzásait, dicséreteit és az esetleges fegyelmező intézkedéseket.
• személyes kapcsolattartást biztosít egyéni esetekben
• az iskola honlapján keresztül

3.8. Partneri kapcsolatok

Az iskola a hazai és a nemzetközi zsidó közösségen belüli, illetve felekezeten kívüli
együttműködő partnereit küldetésének és alapértékeinek megfelelően válogatja meg,
így olyan kapcsolatokat keres, amelyek:
● hidat építenek magyar és külföldi zsidó közösségek között, ezzel lehetőséget
teremtve a zsidó identitás elmélyítésére, illetve másként működő, virágzó zsidó
közösségek életébe való betekintésre, zsidó fiatalokkal való személyes kapcsolatok
kiépítésére és ápolására.
● lehetőséget biztosítanak más vallási kultúrák megismerésére és a velük való
párbeszéd kialakítására.
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●
●
●
●

●

bekapcsolják iskolánkat akadémikus szempontból a nemzetközi zsidó oktatási élet
vérkeringésébe, és ezáltal diákjaink és pedagógusaink számára magas szintű
tanulási, képződési lehetőséget biztosítanak.
lehetőséget teremtenek arra, hogy diákjaink eltérő szociális és kulturális közegből
származó kortársaikkal létesítsenek kapcsolatot, így növelve érzékenységüket a
társadalmi egyenlőtlenségek iránt, és erősítve bennük a szolidaritás értékét.
amelyek előmozdítják és koordinálják a zsidó közösségért, annak tagjaiért, vallási
értékeiért végzett önkéntes munkát.
összekapcsolják tanárainkat Európa és a világ zsidó oktatási intézményeinek
pedagógusaival, és lehetőséget teremtenek a közös, egymástól való tanulásra, az
iskolák közötti együttműködésre a diákok bevonásával, konferenciákat és
szemináriumokat szerveznek, és innovatív módszerekkel segítik a zsidóság
történelmének, értékeinek továbbadását.
szociális és anyagi szempontból is támogatják közösségünk rászoruló diákjait.

Együttműködő partnereink, illetve a megvalósuló programok aktuális leírása a
honlapunkon található.

3.9. Alkotó Ifjúság Alapítvány

Az Alkotó Ifjúság Alapítványon keresztül támogatóink segítségével a tanulóknak
lehetőséget tudunk biztosítani tanulmányi ösztöndíjra, de a szociálisan hátrányos
helyzetű diákok és szüleik számára is biztosított az anyagi támogatás lehetősége. A
pályázatokon elnyert összegek mellett az alapítvány is segítséget nyújt a taneszközök,
illetve a vallási élet gyakorlatához szükséges eszközök beszerzésében.

4. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló rendelkezések
4.1. Általános elvek

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelési feltételeinek meghatározása a
köznevelési törvény e területre vonatkozó jogszabályai, valamint a NAT és a Sajátos
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveiben foglaltak alapján történt.
Az Irányelvekben foglaltak alapján kiemelt cél az integrált nevelés során, hogy:
• A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a számukra megfelelő tartalmak
közvetítése által valósuljon meg, segítse a tanulók önállóságának fejlesztését, a
társadalomba való mind teljesebb beilleszkedését.
• Az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez.
• Valósuljanak meg, illetve váljanak az iskola pedagógiai programjának, tanítási
gyakorlatának tartalmi elemévé a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák.
• A sajátos nevelési igényű tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés tartalma ne
terhelje túl, az alkalmazott módszerek egyéni lehetőségeikkel összhangban
legyenek.
A sikeres együttnevelés érdekében:
• A sajátos nevelési igényű tanulók számára biztosítani szükséges a speciális
tantervet, taneszközöket, tanulási segédleteket, speciális gyógyászati, életvitelt
segítő technikai eszközöket.
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Szükséges figyelmet fordítani a szülők szemléletének alakítására, az elfogadó
attitűd kialakítására.
• Kiemelt figyelmet kell fordítani a diákok érzékenyítésére, a segítő, támogató,
elfogadó szemlélet kialakítására.
• Elengedhetetlen a pedagógusok szemléletének alakítása (elfogadás, tolerancia,
empátia), módszertani felkészítése továbbképzések segítségével.
A pedagógus az integrált nevelés, oktatás során:
• A tananyag tartalmak meghatározásánál, a tananyag feldolgozásánál, a
szabadidős tevékenységek kezdeményezésében figyelembe veszi a sajátos
nevelési igényű tanulók sajátos jellemzőit.
• A tanórai foglalkozások során épít a szakértői véleményekben foglaltakra.
• Egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni haladási ütemet, személyre szabott
tanulástámogatást biztosít a sajátos nevelési igényű tanulók számára.
• A tanulásszervezés során igazodik az egyéni sajátosságokhoz, differenciált
munkaformákat alkalmaz.
• Igazodik az eltérő képességekhez, viselkedésekhez.
• Együttműködik a segítő szakemberekkel, a gyógypedagógus, pszichológus
javaslatait beépíti a tanítási folyamatba.
•

A sérülésből adódó hátrányok kompenzálása, a habilitáció, rehabilitáció biztosítása
érdekében a sajátos nevelési igényű tanulók – a köznevelési törvényben foglaltaknak
megfelelően - sérülésüktől függően, a szakértői véleményben foglaltak
figyelembevételével – rehabilitációs célú fejlesztő terápián vesznek részt.
• A habilitációs, rehabilitációs tevékenységek célja:
• A sajátos nevelési igényű tanulók sérült funkcióinak helyreállítása, újak kialakítása.
• A meglevő funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében, illetve a különféle
funkciók egyensúlyának kialakítása.
• A szükséges speciális eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása.
A rehabilitációs fejlesztést az adott sérülésnek megfelelő végzettségű gyógypedagógus
végzi. Kiemelten fontos a pedagógusok, gyógypedagógusok munkájának
összehangolása az optimális fejlesztés megvalósítása érdekében. A gyógypedagógiai
rehabilitáció megvalósulhat osztálytermi keretek között, illetve egyéni vagy kiscsoportos
foglalkozás formájában.
A gyógypedagógus az integrált nevelés, oktatás során:
• Együttműködik a pedagógusokkal, segíti a pedagógiai diagnózis, a szakértői
vélemény értelmezését.
• Segíti a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni igényeihez igazodó optimális
környezet kialakítását.
• Segítséget nyújt a speciális segédeszközök kiválasztásában, beszerzésében.
• Figyelemmel kíséri a sajátos nevelési igényű tanulók haladását, javaslatot tesz a
fejlesztés irányára.
• Egyéni fejlesztési terv alapján terápiás fejlesztő tevékenységeket végez.
• Együttműködik a pedagógusokkal, a tantestülettel.
• Kapcsolatot tart a szülőkkel.
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4.2. Az Iskolában tanuló sajátos nevelési igényű gyerekek

4.2.1.Mozgásszervi fogyatékos tanulók
A mozgáskorlátozott tanulók esetében az önállóság, a mozgásos tevékenységek, a
mozgásos tanulás lehetősége módosul. Mások a lehetőségei, a környezetéről, saját
magáról szerzett tapasztalatai. Iskolai létüket meghatározza a hely- és
helyzetváltoztatási lehetőségek, az önkiszolgálás, a tárgy- és eszközhasználat, a
grafomotoros teljesítmények szintje. Mindezek az iskolai képzés teljes ideje alatt
szükségessé teszik az egyénre szabott módszerek, technikák, eszközök alkalmazását.
A mozgáskorlátozott tanulók fejlesztésének alapelvei:
• Törekedni kell a sérülésből adódó hátrányok csökkentésére.
• A fejlesztés mindig az egyéni sajátosságoknak megfelelően történjék.
• A mozgásnevelés feladatait ne az életkor, hanem a sérülés súlyossága határozza
meg.
• Kiemelt feladat az önállóságra nevelés, a felkészítés a felnőtt lét szerepeire.
• Szükséges az akadálymentes környezet biztosítása.
• Kiemelt figyelmet kell fordítani a reális énkép, önismeret, elfogadás kialakítására.
4.2.2. Látási fogyatékos tanulók
A látássérült tanulók esetében a sérülés következményeként számolni kell azzal, hogy
mások a világról szerzett tapasztalatai, megismerő tevékenységei, alkalmazkodó
képessége és ismeretszerzési lehetőségei. A látás hiánya vagy sérülése nemcsak a
tanulás során okoz nehézséget, hanem nehezítettek a mindennapi élet tevékenységei
is. Mindezek az iskolai képzés teljes ideje alatt szükségessé teszik az egyénre szabott
módszerek, technikák, speciális eszközök (pl. nagyító, olvasógép képernyőolvasó,
beszélő okoseszközök) alkalmazását.
A látássérült tanulók fejlesztésnek alapelvei:
• Az önállóság fejlesztése, az egyéni sajátosságoknak megfelelő mértékben.
• Speciális segédeszközök, szoftverek, online felületek, infokommunikációs
csatornák, okoseszközök készségszintű használatának kialakítása, az érdeklődés
felkeltése a környező világ iránt.
• Működő érzékszervek fokozott kihasználása.
• Az önbizalom és az önkritika reális egyensúlyának megteremtése, reális énkép
kialakítása.
• Az érdeklődés irányítása a látóképesség szempontjából reális pályaválasztási
területek felé.
• A tanulók egyénre szabott tanulási stratégiájának kialakítása.
4.2.3. Hallási fogyatékos tanulók
A hallássérült tanulóknál a hallás hiánya vagy csökkenése miatt eltérhet a nyelvi
kommunikáció, a szövegértés, szókincs, nyelvi szerkezetek értése, használata. A
hallássérült tanuló egyéni fejlesztési lehetőségeit személyiségjegyei, intellektusa mellett
döntően befolyásolja a hallássérülés bekövetkezésének, felismerésének ideje, kóroka,
mértéke és a fejlesztés megkezdésének ideje. Fejlesztésüket segíti a korszerű
segédeszközök, okoseszközök használata.
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A hallássérült tanulók fejlesztésnek alapelvei:
• Speciális segédeszközök használatának kialakítása, az érdeklődés felkeltése a
környező világ iránt.
• Működő érzékszervek fokozott kihasználása.
• Segítség biztosítása a nyelvi kommunikáció gyengeségéből fakadó hátrányok
kompenzálásához.
• A szociális kapcsolatrendszer, az érintkezés formáinak elsajátíttatása.
• Az ismeretek bővítésével kapcsolatos fogalomrendszerek kialakítása.
• A vizuális percepció, az önkifejezés, a valóság képi megjelenítésének beépítése
a tanulási folyamatokba.
• A megfelelő beszédmód, beszédhallás, artikuláció komplex, folyamatos
fejlesztése.
• Az információszerzés, az interperszonális kapcsolatok új technikai formáira való
felkészítés.
• Az önbizalom és az önkritika reális egyensúlyának megteremtése, reális énkép
kialakítása.
4.2.4. A beszédfogyatékos tanulók
Beszédfogyatékosok csoportjába tartozik minden olyan tanuló, aki a beszéd és/vagy
nyelv receptív folyamatainak (beszédfeldolgozás, beszédértés, nyelvi megértés) vagy
expresszív folyamatainak (beszéd és nyelvi kifejezés, produkció) szerveződésében
fejlődési eredetű vagy szerzett zavart mutat. Ez a zavar különböző klinikai képekben
jelenik meg, és életkor szerint is eltérő jelleget mutathat. A verbális kommunikáció súlyos
zavara, valamint a verbális tanulási folyamatok atipikus alakulása, jelentős eltérése miatt
az ilyen tanuló a társadalmi beilleszkedés szempontjából akadályozott.
A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésnek alapelvei:
• A tanulók fejlesztése gyógypedagógus közreműködését igényli.
• A tanulók fejlesztése differenciáltan, egyéni haladási ütemben, egyéni fejlesztési
terv alapján történik.
• Kompenzáló technikák kialakítása és alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása
során. – Szükség esetén speciális eszközök (auditív eszközök, gépi írás,
szövegszerkesztő,
helyesírás
ellenőrző
programok,
okoseszközök)
használatának biztosítása.
• Egyéni szükségletekhez igazított gyakorlási lehetőség biztosítása.
• Szakértői vélemény alapján az értékelés alóli felmentés alkalmazása lehetséges.
4.2.5. Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók:
Az egyéb pszichés fejlődési zavar a Köznevelési törvény által használt gyűjtőfogalom, a
sajátos nevelési igényre (SNI) való jogosultság egyik kategóriája. A kategória többféle
diagnózist tartalmaz, részben idegrendszeri fejlődési zavarokat, részben a magatartásszabályozás más zavarait. Az idegrendszeri fejlődési zavarok nagy csoportjából ebbe a
kategóriába tartozik a specifikus tanulási zavar és a figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar
(ADHD).
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A (specifikus) tanulási zavar olyan, több tényező által meghatározott idegrendszeri
fejlődési zavar, mely az átlagos vagy akár átlag feletti értelmi képességek és a
szükségletekhez illeszkedő, megfelelő oktatási feltételek ellenére okoz komoly
nehézségeket a tanulásban, a sikeres iskolai előmenetelben. A specifikus tanulási zavar
kategóriájába tartozó diagnózisok:
• olvasási zavar (diszlexia)
• helyesírási zavar (diszortográfia)
• íráskivitelezés (íráskép) zavara (diszgráfia)
• számolási zavar (diszkalkulia)
Az ADHD kifejezés egy angol mozaikszó (Attention Deficit Hyperactivity Disorder,
magyarul figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar), mely figyelemhiánnyal és/vagy
túlmozgással (hiperaktivitás) és impulzivitással jellemezhető.
A két altípus önállóan vagy kombinált formában is előfordulhat.
Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók fejlesztésnek alapelvei:
• A tanulók fejlesztése differenciáltan, egyéni haladási ütemben, egyéni fejlesztési
elv alapján történik.
• A komplex megközelítés és módszerválasztás.
• A tanuló szükségleteihez illesztett tanulási stratégiák megválasztása, a személyre
szabott, tanulóközpontú tanulás kialakítása.
• A társas beilleszkedés, a szociális kompetenciák fejlődésének kiemelt
támogatása az egyéb pszichés fejődési zavar kategóriába tartozó mindegyik
tanulónál.
• A környezet illesztése a gyermek szükségleteihez.
• Érthető és követhető idői és téri struktúra kialakítása.
• Átlátható és érthető szabályok kialakítása.
• Az olvasási zavar (diszlexia) esetében kiemelt feladat az értő olvasás
készségének kialakításával az olvasóvá válás elősegítése.
• Az íráskép (írásbeli kifejezés) zavara (diszgráfia) esetében kiemelt feladat az
íráskészség kialakítása, annak elősegítése, hogy a tanuló képes legyen használni
az írott nyelvet (akár folyóírás, akár nyomtatott írás, akár gépírás verziókban) a
kommunikáció, ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas kapcsolatok
létesítésének céljára.
• A helyesírás zavara (diszortográfia) esetében kiemelt feladat az írott nyelv
ortográfiájának/helyesírásának
tudatosítása,
lehetőség
szerint
a
fluens/gördülékeny íráskészség elérése, az önellenőrzés különböző módjainak
(pl. infokommunikációs technológia, helyesírás-ellenőrző és -javító szoftver)
készségszintű elsajátíttatása.
• A számolási zavar (diszkalkulia) esetén kiemelt feladat, hogy a tanuló képes
legyen a matematikai kompetencia megszerzésére, a matematikai műveletek
használatára, az ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat
színterein.
• A figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar (ADHD) esetén kiemelt feladat, hogy a
tanuló a figyelmi, aktivitási és impulzivitási nehézségei ellenére elsajátítsa az
30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osztályfokának megfelelő ismereteket és kompetenciákat minden tantárgy
esetében. Cél, hogy az ismeretszerzés és -alkalmazás, a tudásgyarapítás és
képességfejlődés osztálytermi és hétköznapi színtereken is megvalósuljon.
ADHD esetén a képességfejlesztés kiemelt területe az önszabályozás fejlesztése.
A társas szabályok, a mindennapi együttéléshez szükséges normák kialakítása és
betartatása.
A mindennapi együttéléshez szükséges szociális/társas készségek kialakítása,
fejlesztése.
Egyéni lehetőségekhez igazított következetes szokásrend kialakítása.
A szabályok kialakítása, azok belsővé válásának segítése.
A belátásra épülő nevelési helyzetek megteremtése, resztoratív technikák
alkalmazása.
A tanuló viselkedéséhez igazított, a pozitívumokat kiemelő visszajelzések
alkalmazása.
Az önmagához mért fejlődési dinamika nyomon követésének segítése gyakori
pozitív visszajelzésekkel.
Együttműködés segítése a kortárscsoporttal, a családdal.
Együttműködés segítése a segítő szakemberekkel, szervezetekkel.
Szakértői vélemény alapján az értékelés alóli felmentés alkalmazása lehetséges.

4.2.6. Autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók
Az autizmus spektrumzavarok lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és a
rugalmas viselkedésszervezés minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési
tünetekben nyilvánul meg. Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóra legjellemzőbb
a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek területén tapasztalható
gondolkodási képesség sajátos hiányossága, a beszéd szintjéhez képest károsodott
kölcsönös kommunikáció, a rugalmas viselkedésszervezés és -kivitelezés képességének
minőségi sérülése, valamint az egyenetlen képességprofil.
A spektrumon lévő tanulók nevelésének-oktatásának alapja a tanuló egyéni
szükségleteinek megértése, figyelembevétele.
Az autista tanulók fejlesztésnek alapelvei:
• Cél az egyéni képességek, lehetőségek szintjén elérhető legmagasabb fokú
szociális adaptáció.
• A szociális, kommunikációs, gondolkodási készségek speciális módszerekkel
történő kompenzálása. A meglevő készségek folyamatos fejlesztése.
• A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő készségek folyamatos fejlesztése.
• A tananyag speciális módszerekkel történő átadása.
• A gondolkodás rugalmatlansága miatt szükséges az elsajátított ismeretek
folyamatos alkalmazása, az ismeretek általánosításának, új helyzetekben való
használatának tanítása.
• A túlterhelés elkerülése érdekében szükséges az információk szűrése.
• Az egyenetlen fejlődésből adódóan a hiányzó vagy elmaradó készségek
spontán fejlődésére nem lehet építeni, a hiányzó alapozó funkciót be kell
illeszteni az új funkció fejlesztésébe.
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Szükséges a segédeszközökkel berendezett környezet, eszköztár, vizuálisan
segített kommunikációs rendszer kialakítása, okoseszközök használata.
Speciális, egyéni motivációs rendszer kialakítása is szükséges lehet.

4.3. A részletes fejlesztő program

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelését és oktatását segítő, a
fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program a 11.7. mellékletben
található meg.

5. Az egészségnevelés programja

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint az egészségfejlesztő
iskola folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a
tanulás és a munka egészséges színtere legyen. Az egészségnevelési program célja
tehát olyan életvitel megismertetése, kialakításának segítése, amellyel diákjaink elérhetik
a testi-lelki, szociális egészséget. Ez részben a megfelelő önismeret kialakításával valósul
meg: a tanulók ismerjék az életkorral járó biológiai és pszichológiai sajátosságaikat, az
ezekből fakadó tennivalókat az egészséges életmóddal, a társas kapcsolatokkal az
egészségre ártalmas szokásokkal, a szenvedélybetegségekkel összefüggésben.
Másrészt pedig, a kitűzött iskolai cél az elsődleges prevención keresztül érhető el. Azaz,
segítenünk kell a gyermekeket a káros szenvedélyektől mentes életvitelhez szükséges
képességek megszerzésében, meg kell tanítani a szenvedélykeltő szerek
visszautasítását, a sikertelenségek elviselését, a kudarcok feldolgozását, a konfliktusok
megoldását. E prevenció részét képezi a munkaterv szerinti tanulói szűrővizsgálatok
tapasztalatainak felhasználása az iskolai egészségnevelési programban.
A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi egészségfejlesztési feladatok
rendszeres végzését jelenti. Az iskola:
● minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület
egészségének védelmét, az egészség fejlesztését az eredményes tanulás
érdekében;
● együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi
szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola
egészséges környezet legyen;
● egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi
szolgáltatásokat biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség
szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó
egészségfejlesztési programokkal;
● kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a
szabadidő hasznos eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki
egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak;
● olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok
és a tanulók jólétét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez,
elismeri az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást;
● törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a családoknak,
valamint a helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését, együttműködik a helyi
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közösség vezetőivel, hogy utóbbiak megértsék: a közösség hogyan járulhat hozzá
– vagy éppen hogyan hátráltathatja – az egészség fejlesztését és a tanulást.
A részletes egészségnevelési program a 11.8. pontban, a mellékletek között található.

6. A környezeti nevelés programja

A környezeti nevelés folyamata során elősegítjük tanulóink környezettudatos
magatartását, életvitelét, eközben alakítjuk az érzelmi viszonyulásukat, értékrendjüket.
Célkitűzésként fogalmazhatjuk meg, hogy a környezet ismeretén és személyes
felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt
legyen a tanulók életvitelét meghatározó alapelv. Ugyanakkor, a környezet- és az
egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természeti környezet óvása,
védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a
természet része. Az általa okozott természeti-környezet szennyeződéssel károsan
hatnak vissza a saját szervezete működésére. Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk
bízott gyermekeket, és programjainkkal a szülők és a környék lakóinak környezet- és
egészségtudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk.
A részletes környezeti nevelési program a 11.9. pontban, a mellékletek között található
meg.
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AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE

7. Az oktatás szerkezete

7.1. A választott kerettantervek megnevezése és egyéb rendelkezések

Az iskolai helyi tanterve az oktatásért felelős miniszter által a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
5/A.§-a alapján 2020-ban kiadott következő kerettantervekre épül:
• a fenti rendelet alapján az oktatásért felelős miniszter által kiadott Kerettanterv az
általános iskola 1-4. évfolyamára,
• a fenti rendelet alapján az oktatásért felelős miniszter által kiadott Kerettanterv az
általános iskola 5-8. évfolyamára,
• a fenti rendelet alapján az oktatásért felelős miniszter által kiadott Kerettanterv a nyelvi
előkészítő évfolyamokra,
• a fenti rendelet alapján az oktatásért felelős miniszter által kiadott Kerettanterv a
gimnázium 9-12.évfolyamára.

Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak
tananyagai és követelményei megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott e fenti
kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. A kerettanterv
által biztosított 20%-os szabad órakeret elosztását a konkrét tantárgyakra vonatkozó
helyi tantervek bevezetőjében rögzítettük, illetve a helyi jelentőségű tananyagtartalom
előírására, az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek beépítésére, vagy az
egyes tematikai egységek óraszámának megnövelésére használtuk fel.
Élve a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 32.§ (1) bekezdés j) pontjában
foglaltakkal, az etika tantárgy anyagát az 1-12. évfolyamokra vonatkozóan beépítettük
a judaisztika tantárgy anyagába, és az így felszabaduló órákkal más tantárgyak
órakeretét növeltük meg.
Élve a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 7/A.§ (4) bekezdésében
foglaltakkal, a 9/Ny évfolyam kivételével a magyar nyelv és irodalom tantárgyat magyar
nyelv, valamint irodalom tantárgyakra bontottuk.
Élve a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012
(VI.4.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltakkal, a tanuló napi és heti
terhelésének tervezésénél nem vettük figyelembe a judaisztika tantárgyat.
Élve a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012
(VI.4.) Korm. rendelet mellékletének II.2.1.3. táblázatához fűzött első megjegyzéssel, a
hon-és népismeret tantárgyat a 6. évfolyamon tanítjuk, a dráma és színház tantárgyat
pedig a 7. évfolyamon tömbösítve, témanapok keretében tanítjuk.
A nemzetiségekről szóló oktatás iskolánkban alapvetően tanórai keretben valósul meg,
a megfelelő ismereteket a különböző tárgyak helyi tantervei tartalmazzák.
A helyi tanterv kialakításakor fontos szempontként kezeljük, hogy a diákok spirituális
fejlődésére az oktatási program meghatározó céljaként tekintünk. A gyakorlatban ez
annak a felfogásnak a megismertetését jelenti, amely az Isten által teremtett világ
minden elemére - a természeti jelenségektől a zenén és művészeten át, egészen a
legújabb tudományos eredményekig - a spiritualitás katalizátoraként is értelmezendő
lehetőségként tekint.
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7.2. A Nemzeti alaptantervben meghatározott feladatok megvalósítása
Az egyes szintek és tartalmak nevelési-oktatási céljai

7.2.1. Az 1-4. évfolyam
Az elemi tagozat 1-4. évfolyama alapozó jellegű, a családdal együttműködésre épülő,
hiszen egész napos iskolaként működik, lehetőség szerint minden osztállyal két
osztálytanító dolgozik együtt. Az angol nyelvet a 4. osztálytól csoportbontásban
tanulják. Igény szerint már az 1-4. évfolyamokon hébernyelv-oktatást, a 3.
évfolyamon pedig angolnyelv-oktatást biztosítunk szakkör formájában. Az 1-4.
évfolyam képzése tartalmazza a fejlesztő órákat, s így biztosítja a felzárkóztatás és a
képességfejlesztés lehetőségét, a differenciált tevékenységre alapozó oktatást, mely
az életkorhoz is jobban alkalmazkodik. Már az első osztálytól kezdve a tanulók a
judaisztika órák keretében ismerkednek a zsidó vallással, a zsidó hagyományokkal.
Ugyanakkor az első négy esztendőben különösen fontos „a kevesebb – több” elve
alapján a precízen teljesíthető, elmélyült, minőségre törekvő tanulási morál
kialakítása. A kulcskompetenciák, az elemi ismeretek, biztos alapkészségek kialakítása
az elsődleges cél az alsó tagozaton. A megfelelő mennyiségű, nem túlterhelő, játékos
elemekkel tarkított, önmaga iránti igényességre nevelő, a munka tiszteletét kialakító
tanulás a gyermek további tanulmányai szempontjából döntő jelentőségű. Ezért
nagy hangsúllyal kell, hogy megjelenjen a pedagógus módszertani tárában az a fajta
tevékenység, melyben a játékszituáció is szerepet kap, hiszen ez növeli a gyermek
önállóságát, kitartását, hatással van értelmi képességei fejlődésére, gazdagítja
gondolkodását, képzeletét, fejlődik kreativitása, miközben a pozitív érzelmek
beépülnek személyiségébe.
A mindennapos testnevelés keretében az elemi tagozaton biztosítjuk az
úszásoktatást, valamint a téli időszakban a korcsolyázást a gyermekek számára. A
gyógytestnevelést igénylő tanulóknak gyógytestnevelő tanár tart foglalkozásokat az
iskolában, megfelelő eszközök, felszereltség birtokában. A szabadidő eltöltésére
játszóudvar áll rendelkezésre, valamint változatos programokra viszik a tanítóktanárok a gyerekeket: a Bálint-ház foglalkozásai, színház, múzeumok, zenehallgatás,
részvétel az iskolai kórusban, tánctanulás, különböző vetélkedők biztosítják a kulturált
szabadidőt. A délutáni szakkörök, versenyfelkészítők, sportfoglalkozások mellett
működik a napközi és a korrepetáló foglalkozás, ahol szaktanár segítségével
készülnek a másnapi órákra a kisdiákok. A könyvtár és az Internet használata segíti a
délutáni felkészülést. A könyvtárhasználat az irodalom és a magyar nyelv órák
tantervében szerepel, ez fontos terepe az anyanyelvi kompetenciák fejlesztésének is.
A könyvárosunk könyvtárpedagógiai órákkal segíti az olvasóvá nevelést.
A tanulást követő pihenés, játék, levegőzés mellett fontos a házi feladatok elkészítése,
felzárkóztató, készségfejlesztő, tehetséggondozó foglalkozások megtartása. Ezt
szolgálja az iskolaotthon keretében megjelenő önálló tanulás órarendi egysége,
ekkor a gyermekek a szükséges tanítói irányítással, de önállóan végzik feladataikat.
Célunk, hogy a korrepetálásban a magasabb évfolyamra járó diákok is szerepet
vállaljanak. A délutáni foglalkozásokba épül be a sportköri tevékenység, énekkar, és
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a különböző foglalkozások is (labdarúgás, tánc, flódni stb.) A környezeti nevelés terén
törekszünk a tanórán kívüli környezetben történő megvalósítás bővítésére, a
lehetőségek maximális kihasználására (napközis időkeret, iskolán kívüli programok,
erdei iskola, tanulmányi kirándulások, pályázati programok stb.).
A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező óraszámait az alábbi táblázat
tartalmazza:
Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Első élő idegen nyelv
Etika/hit- és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Digitális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés és sport
Kötelező alapóraszám
Szabadon tervezhető órakeret
Maximális órakeret

1.
7
4
1
2
2
1
5
22
2
24

2.
7
4
1
2
2
1
5
22
2
24

3.
5
4
1
1
2
2
1
1
5
22
2
24

4.
5
4
2
1
1
2
1
1
1
5
23
2
25

A választott kerettanterv feletti óraszám
A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a
következő évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal:
Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak

1.

2.

3.

4.

Az egyes évfolyamoknál a bal oldali cella a pedagógiai program szerinti óraszám, a jobb oldali cella pedig ebből a
kerettantervhez képesti növekmény.

Irodalom
Magyar nyelv
Matematika
Angol nyelv
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Digitális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés és sport
Judaisztika
Maximális órakeret

4
4
4
1
2
2
1
5
2
25

1

1

4
4
4
1
2
2
1
5
2
25

1

1

4
3
4
1
2
2
1
1
5
2
25

2

4
3
4
2
1
2
1
1
1
5
2
26

2

A kerettanterveken felül a kötelező és a nem kötelező órák megtanítandó és
elsajátítandó tananyaga:
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Évfolyam
1.

2.
3.
4.

Tantárgy

Irodalom
Matematika
Környezetismeret
Irodalom
Matematika
Környezetismeret
Irodalom
Matematika
Irodalom
Matematika

Tananyag

Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás, felekezeti sajátosságok
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás
E helyi tanterv anyaga
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás, felekezeti sajátosságok
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás
E helyi tanterv anyaga
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás, felekezeti sajátosságok
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás, felekezeti sajátosságok
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás

7.2.2. Az 5-8. évfolyam
Az 5-8. évfolyamon oktatási célja az alapfokú tanulmányok megerősítése, az önálló
tanulási stratégiák elsajátíttatása diákjainkkal. Ez a program minőségi ugrást jelent,
átvezet a középfokú tanulmányokhoz. E két évfolyamon elsődlegesen reproduktív
gondolkodást igénylő feladatok mellett a logikus gondolkodás fejlesztése
erőteljesebben történik, mint az előző években. A természettudomány órákon a
megfigyelésen,
mérésen,
tapasztaláson
alapuló
következtetés
önálló
megfogalmazása, az irodalom órákon a kreativitás fejlesztése, önálló alkotások
készítése jelenti a magasabb szintű absztrakt gondolkodás kialakításának alapjait.
Ezek mellett, különösen nagy hangsúly van a matematikai és az anyanyelvi
kompetenciaterületek fejlesztésén. Ezeken az évfolyamokon is tovább folytatódik a
fejlesztés és a felzárkóztatás, a tehetséggondozás a szakkörökben, valamint a tanítási
órákon differenciált foglalkozások segítségével valósul meg. Az idegen nyelveket - 5.
évfolyamtól belép a héber nyelv is - a tanulók továbbra is csoportbontásban tanulják.
A tehetségnevelés szolgálatában állnak az iskolában meghirdetett és az iskolán kívüli
tanulmányi versenyek, vetélkedők. A könyvtárhasználat az irodalom és a magyar
nyelv órák tantervében szerepel, ez fontos terepe az anyanyelvi kompetenciák
fejlesztésének is. A könyvárosunk könyvtárpedagógiai órákkal segíti az olvasóvá
nevelést.
A 16 óráig szervezendő foglalkozások lehetőséget adnak 5-8. évfolyamon arra, hogy
tanulóink – a kötelezően megszervezendő − napközis foglalkozás mellett
tanulószobai foglalkozáson, szakkörökön vehessenek részt, sportolhassanak, így a
délután is fontos színtere a fentebb említett fejlesztésnek és tehetséggondozásnak.
A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező óraszámait az alábbi táblázat
tartalmazza:
Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret

5.
4
4
2
-
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6.
4
4
2
1

7.
3
3
2
-

8.
3
3
2
1
-

Etika/hit- és erkölcstan
Első élő idegen nyelv
Természettudomány
Biológia
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Digitális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Közösségi nevelés (osztályfőnöki)
Kötelező alapóraszám
Szabadon tervezhető órakeret
Maximális órakeret
Tantárgy megnevezése
Technika és tervezés 5-7. évfolyam

1
3
2
2
1
1
1
5
1
27
1
28

1
3
2
1
1
1
1
5
1
26
2
28

1
3
2
1
1
2
1
1
1
1
1
5
1
28
2
30

1
3
1
2
2
1
1
1
1
5
1
28
2
30

Változat
A és B

A választott kerettanterv feletti óraszám
A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a
következő évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal:
Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak

5.

6.

7.

8.

Az egyes évfolyamoknál a bal oldali cella a pedagógiai program szerinti óraszám, a jobb oldali cella pedig ebből a
kerettantervhez képesti növekmény.

Irodalom
Magyar nyelv
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret
Angol nyelv
Héber nyelv
Természettudomány
Biológia
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház

2
2
4
2
3
2
2
2
1
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2
2
2
1
4
4
1
2
2
1
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
Tömbösítve a 7. évfolyamon: 1

3
1
3
2
1
3
2
1
2
2
1
1
1

1

2

Digitális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Osztályfőnöki
Judaisztika
Maximális órakeret

1
1
5
1
2
30

1
1
5
1
2
30

1
1
5
1
2
32

1
5
1
2
32

A kerettanterveken felül a kötelező és a nem kötelező órák megtanítandó és elsajátítandó
tananyaga:
Évfolyam
5.

6.

7.

8.

Tantárgy

Irodalom
Matematika
Történelem
Héber nyelv
Irodalom
Hon- és népismeret
Matematika
Történelem
Héber nyelv
Irodalom
Matematika
Történelem
Héber nyelv
Irodalom
Matematika
Történelem
Héber nyelv

Tananyag

Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás, felekezeti tartalmak
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás
A zsidóság történelme
E helyi tanterv anyaga, kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás, felekezeti tartalmak
Zsidó népszokások Magyarországon
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás
A zsidóság történelme
E helyi tanterv anyaga, kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás, felekezeti tartalmak
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás
A zsidóság történelme
E helyi tanterv anyaga, kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás, felekezeti tartalmak
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás
A zsidóság történelme
E helyi tanterv anyaga, kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás

7.2.3. A nyelvi előkészítő évfolyam (9/Ny)
Mivel az iskolánkba járó gyermekek tanuláshoz való viszonya, intellektuális
érdeklődése nagyfokú szórást mutat, így ez az egy év a gyermekek mentális érése,
tanuláshoz való hozzáállásának változása, pozitív irányú fejlődése miatt rendkívül
fontos. Szeretnénk elérni, hogy az angol nyelv mellett a második idegen nyelvből is
minél több diákunk szerezzen nyelvvizsgát. A 9/Ny évfolyamon heti 12 órában
tanulják az angol nyelvet, 6 órában pedig a második idegen nyelvet. Ugyancsak
jelentős a képességfejlesztés szempontjából a matematika és magyar nyelv
alapjainak megerősítése, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése − különösen
lényeges ez a diszlexiás vagy egyéb részképesség-problémákkal küzdő tanulóknál.
A könyvtárhasználat az irodalom és a magyar nyelv órák tantervében szerepel, ez
fontos terepe az anyanyelvi kompetenciák fejlesztésének is. A könyvárosunk
könyvtárpedagógiai órákkal segíti az olvasóvá nevelést.
A digitális kultúra órákon a tanulók nemcsak az alkalmazói ismereteiket bővítik,
hanem az iskolai életükkel kapcsolatos problémákat dolgoznak fel, a nyelvi órákhoz
kapcsolódó projektmunkákat támogatják informatikai eszközökkel. Az iskola egyházi
jellegéből adódóan judaisztikát ebben az évben is tanulnak a gyerekek. Erre a
tanévre speciális, tevékenység-alapú programot dolgozott ki a munkaközösség,
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mely a későbbi években is biztosítja a judaisztika előbbieknél magasabb színvonalú
tanítását, a zsidó életvitel gyakorlatának mélyebb, alaposabb megismertetését. Az
osztályfőnöki órák felében a hatékony tanulási módszerekkel ismerkednek a
diákjaink. Ez is terepe a hátrányok ledolgozásának, a fejlesztésnek, és olyan
eszközöket ad a tanulóinknak, amelyekkel hatékonyan tudják majd a gimnáziumi
követelményeket teljesíteni. A délutáni programok a sportkörök és a szakkörök, a
fejlesztő foglalkozások megszervezését jelentik. A 9/Ny évfolyam további célja, hogy
a más iskolákból érkező tanulók felzárkózását, beilleszkedését támogassa, biztosítsa.
A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi
táblázat tartalmazza:
Óraterv a kerettantervekhez – 9/Ny évfolyam 1
Tantárgyak
Élő idegen nyelv
Digitális kultúra
Testnevelés
Képességfejlesztés
Maximális órakeret

9/Ny
18
3
5
4-6
30-32

A választott kerettanterv feletti óraszám:
A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a
következő évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal:
Óraterv a helyi tantervhez – 9/Ny évfolyam
Tantárgyak
Angol course
Angol project
Angol skills
A második idegen nyelv
Második idegen nyelvi kommunikáció
Digitális kultúra
Testnevelés
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Osztályfőnöki
Judaisztika
Maximális órakeret

9/Ny
6
2
4
4
2
3
5
2
2
2
2
34

A kerettanterveken felül a kötelező és a nem kötelező órák megtanítandó és
elsajátítandó tananyaga:

1

A 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet 8.§ (7) alapján
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Nincs ilyen, az évfolyamon kompetenciafejlesztés zajlik az órakeret terhére.
Angol project órákon a zsidó szokásrenddel és ünnepkörökkel kapcsolatos
nyelvi tartalmak is megjelennek.
7.2.4. A 9-12. évfolyam
A gimnáziumi évfolyamokon elérendő célunk, hogy diákjaink érdeklődése,
kreativitása a gimnáziumi képzés során fennmaradjon, hogy a felsőoktatásba,
valamint a munkaerőpiacra felhasználható tudással lépjenek be, és nem utolsó
sorban a megfelelő érettségi eredmények elérése. Emellett cél a különböző
kompetenciák fejlesztése, illetve diákjainkban az élethosszig tanulás igényének
kialakítása. A vizsgarutin megszerzését célozva, a tanulók a 8. évfolyamtól kezdve, a
tanulmányaik folyamán különböző tárgyakból szakasz-, illetve záróvizsgát tesznek.
A gimnáziumi tagozaton lép be a tanulók életébe a második idegen nyelv, ami lehet
a héber, vagy az iskola által az adott 9/Ny évfolyam számára meghirdetett másik élő
idegen nyelv. A 9/Ny-12. évfolyamokon a mindennapos testnevelést heti három
(órarendi) testnevelés óra és heti két óra délutáni foglalkozás („sportsáv”) biztosítja a
tanulók számára. A délutáni foglalkozás keretében például labdarúgás, kosárlabda,
röplabda, kézilabda, floorball, asztalitenisz, tollaslabda, zenés gimnasztika,
kondicionálás, frizbi választható. A 11-12. évfolyamos tanulók a kötelezően
választható órakeret terhére fakultációs óra keretében készülhetnek egy-egy
tárgyból az emelt szintű érettségire, illetve gyakorolhatnak a középszintű érettségi
vizsgára. A fakultációs rendszer különös jelentőségű, mind a tehetséggondozás,
mind a felzárkóztatás szempontjából: a merev kötelezőséget, kényszer oldva, a
legnagyobb hajtóerőt, a tanuló érdeklődését és a belőle származó energiákat
hasznosítja. Ugyanakkor a felsőfokú tanulmányokra való felkészítést, a
tehetséggondozást segíti. Így természetes módon ad lehetőséget a differenciált
foglalkozásra. A mindennapos testnevelés óraszáma lehetőséget nyújt a tanulók
számára, hogy különböző sportágakat próbálhassanak ki. A könyvtárhasználat az
irodalom és a magyar nyelv órák tantervében szerepel, ez fontos terepe az
anyanyelvi kompetenciák fejlesztésének is. A könyvárosunk könyvtárpedagógiai
órákkal segíti az olvasóvá nevelést.
A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező óraszámait az alábbi táblázat
tartalmazza:
Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam
Tantárgyak

9.

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Első élő idegen nyelv
Második élő idegen nyelv
Természettudomány

3
3
2
4
3
-
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10.
4
3
2
4
3
-

11.

4
3
3
4
3
2/0

12.
4
3
3
1
4
3
-

Biológia
Fizika
Kémia

3
2
1

Földrajz
Művészetek
Ének-zene
Vizuális kultúra
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Digitális kultúra
Testnevelés
Közösségi nevelés (osztályfőnöki)
Kötött célú órakeret
Kötelező alapóraszám
Szabadon tervezhető órakeret
Maximális órakeret

2
3
2

2
1
1
2
5
1
32
2
34

-

1
1
1
1
5
1
32
2
34

-

1
2
5
1
2/4
30
4
34

1
5
1
5
29
5
34

A választott kerettanterv feletti óraszám
A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a
következő évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal:
Óraterv a helyi tantervhez – 9–12. évfolyam
Tantárgyak

9.

10.

11.

12.

Az egyes évfolyamoknál a bal oldali cella a pedagógiai program szerinti óraszám, a jobb oldali cella pedig ebből a
kerettantervhez képesti növekmény.

Irodalom
Magyar nyelv
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Angol nyelv
A második idegen nyelv
Természettudomány
Biológia
Fizika
Kémia

3
1
3
2
4
3
3
2
1

Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Digitális kultúra
Testnevelés
Osztályfőnöki
Fakultáció
Judaisztika
Maximális órakeret

2
1
1
2
5
1
2
36
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1

1

3
1
4
2
4
3
2
3
2

1
1
1
1
5
1
2
36

1

1

3
1
4
3
4
3
3/0
-

1
1
2
5
1
4/7
2
36

1

1

2

3
1
5
4
1
4
3
-

1
5
1
6
2
36

2
1

1

A 11. évfolyamon a természettudomány tantárgy csak azok számára kötelező, akik
nem választanak valamilyen természettudományos (biológia, fizika, földrajz, kémia)
fakultációt.
A 11. évfolyamon vagy mozgóképkultúrát és médiaismeretet, vagy vizuális kultúrát
tanulnak a diákok a választásuk szerint a művészetek órakerete terhére.
A kerettanterveken felül a kötelező és a nem kötelező órák megtanítandó és
elsajátítandó tananyaga:
Évfolyam
9.

10.

11.

12.

Tantárgy

Irodalom
Matematika
Történelem
Angol nyelv
Irodalom
Matematika
Történelem
Angol nyelv
Irodalom
Matematika
Történelem
Angol nyelv
Természettudomány
Fakultációs tárgyak
Irodalom
Matematika
Történelem
Angol nyelv
Fakultációs tárgyak

Tananyag

Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás, felekezeti tartalmak
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás
A zsidóság egyetemes és hazai történelme
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás, felekezeti tartalmak
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás
A zsidóság egyetemes és hazai történelme
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás, felekezeti tartalmak
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás
A zsidóság egyetemes és hazai történelme
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás
Felkészítés a közép- és az emelt szintű érettségi vizsgára, az
érettségi vizsgakövetelmények arányos része alapján
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás, felekezeti tartalmak
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás, felkészítés az érettségi
vizsgára
A zsidóság egyetemes és hazai történelme, Izrael Államának
történelme
Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás
Felkészítés a közép- és az emelt szintű érettségi vizsgára, az
érettségi vizsgakövetelmények arányos része alapján

7.2.5. A csoportbontás elvei, a szabadon választható tantárgyak
Csoportbontás a matematika (9-12. évfolyam), az angol nyelv (4-12. évfolyam), a
héber nyelv (5-12. évfolyam), illetve a második idegen nyelv (9/Ny-12. évfolyam) és a
testnevelés (5-12. évfolyam) tantárgyakból van. A csoportokat úgy kell megszervezni,
hogy legalább tíz, legfeljebb tizenhat tanuló tartozzon hozzájuk.
A magyar nyelv és az irodalom tantárgyakat 11-12. évfolyamon csoportbontásban
tanulják a diákjaink, osztályonként egy-egy csoportot alkotnak azok, akik ebből a
tantárgyból középszintű érettségi vizsgát terveznek tenni, évfolyamonként egy-egy,
legalább három fős csoport pedig azokból áll, akik emelt szinten szándékoznak
ezekből a tantárgyakból érettségi vizsgát tenni.
A technika és tervezés tantárgyat a kerettanterv előírásai miatt csoportbontásban
tanulják a diákjaink az 5., 6. és 7. évfolyamokon, minden osztály két csoportot alkot,
egyik az A, a másik a B tantervváltozat szerint tanul.
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A digitális kultúra tantárgyat az informatikatermek kapacitása miatt
csoportbontásban tanulják a diákjaink, minden osztály két csoportot alkot.
A judaisztika tantárgyat 9/Ny-12. évfolyamon csoportbontásban tanulják a diákjaink,
osztályonként egy-egy csoportot alkotnak azok, akik ezt a tantárgyat az általános
iskolai évfolyamokon Iskolánkban már tanulták, egy (szükség szerint kettő) csoport
pedig azok számára indul évfolyamonként, akik a 9/Ny évfolyammal kezdik meg
intézményünkben a tanulmányaikat.
A testnevelés és sport tantárgy óráit a szaktanárok nemek szerinti, évfolyamszintű
csoportbontásban szervezik meg a 7-12. évfolyamokon. Egy évfolyamon az osztály
létszámától függően 2-3 csoport lehet a csoportok szervezésére vonatkozó elvek
szerint.
A tanulók által szabadon választható tantárgyi órák közé a 11-12. évfolyamon az
emelt szintű, illetve a középszintű érettségi vizsgára felkészítő fakultációk tartoznak.
A fakultációs csoportok legkisebb létszáma három fő, tizenhat főnél nagyobb
fakultációs csoportokat bontani kell. Ezeket a fakultációs foglalkozásokat az
értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell
tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozások lennének. A meghirdetett fakultációs
csoportokba jelentkezni a megelőző tanév május hónapjában kell. A fakultációs
csoportok között csak igazgatói engedéllyel lehet váltani, és csak félévkor.
A meghirdetett fakultációk közül a diákok az alábbi táblázat szerint választanak:
Óraterv a helyi tantervhez a fakultációt választók részére
Évfolyam
TTK-t választ
11.

12.

TTK fakultáció heti 3 óra + más fakultáció heti 4 óra

2 fakultáció, heti 3+3 óra

nem választ TTK-t

1 fakultáció heti 4 óra

Az érettségi vizsgára felkészítő fakultáció foglalkozási terve megegyezik az adott
tantárgy érettségi vizsgájának mindenkori vizsgakövetelményével azzal, hogy a
szükséges anyagot arányosan kell a 11-12. évfolyamra szétbontani.
Az egyéb foglalkozások tananyagát (követelményeit) a tanév elején elkészített, a
szakmai munkaközösség vezetője és az intézményvezető által jóváhagyott
foglalkozási tervek tartalmazzák.
7.2.6. A napközis foglalkozás
Az 5-8. évfolyamos tanulók számára biztosítjuk 16.00 óráig azon diákjainknak, akik a
tanítás után nem vesznek részt valamilyen foglalkozáson. Lemondani szülői kérésre,
az igazgató jóváhagyásával lehet. A lemondás lehet egy-egy alkalomra szóló, illetve
a tanév elején szülői nyilatkozattal a teljes tanévre is lehet érvényes. Egyébként a
napközis foglalkozásról történő mulasztást a Házirendben foglaltak szerint igazolni
kell.
7.2.7. A tehetséggondozást, a felzárkóztatást szolgáló foglalkozások
● Tanulószoba: a 7. és 8. évfolyam tanulói számára a napközis foglalkozás terhére
szervezzük, a szaktanár és az osztályfőnök javaslatára kötelezővé is tehető. A
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●

●

●

●

kötelezettség alapvetően időszakos, és a tanuló tanulmányi eredmények
javulása esetén tanári javaslatra megszüntethető.
Szaktárgyi korrepetálás: az 5-12. évfolyamok számára a kötelező órarendi
foglalkozások idején túl biztosít az iskola lehetőséget hétfőtől csütörtökig
szaktanár megkeresésére az órarendi órák után. Tanulóink a korrepetálás
lehetőségével önkéntesen élhetnek.
Felzárkóztató: A különbözeti vizsgára a tanulót felkészíteni a szülő felelőssége,
de a munkaközösség az órarend és a kapacitás függvényében ehhez igyekszik
felzárkóztató foglalkoztatást szervezni, igény esetén. Amennyiben az iskola a
tanuló különbözeti vizsgára való felkészülését felzárkóztató foglalkozással
tudja segíteni, akkor a vizsga letételéig a tanuló a foglalkozás látogatására
kötelezhető, az arról történő mulasztását igazolnia kell.
Szakkörök: A tanulók számára szeptember első hetében hirdetjük meg a
szakköröket. A szakkör akkor indul, ha legalább három tanuló jelentkezik rá. A
meghirdetett szakkörök (ide értendőek a sportkörök és az énekkar is) közül a
diák szabadon választhat, azonos szakkört tartó tanárok esetében a tanárt is
megválaszthatja. A tanuló választása a tanévre szól, a szakkört a tanár
tájékoztatása után bármikor abbahagyhatja.
Fejlesztő foglalkozások: Az egyéni vagy a kiscsoportos fejlesztés színtere.
Szakértői bizottság szakvéleménye alapján szervezzük olyan óraszámban azon
diákjaink számára, akiknek ezt a szakvélemény előírja.

7.2.8. A magasabb évfolyamba lépés, illetve a folyamatos továbbhaladás feltételei
Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt, a
továbbhaladáshoz szükséges követelményeket teljesítette, valamint a 9/Ny
évfolyamon ezen felül letette a számára a jelen pedagógiai programban előírt
záróvizsgákat.
Iskolánk nyolcadik évfolyamos tanulói a 11.2.2. pont szerinti felvételi vizsga
teljesítésével léphetnek a 9/Ny évfolyamba.
7.2.9. Az érettségi vizsgával kapcsolatos rendelkezések
Rendes érettségi vizsgát tehet az a tanuló, aki a jelen pedagógiai programban
foglaltakat teljesítette, és a bizonyítványában a teljesített tárgyakból osztályzattal is
rendelkezik, azaz:
a) teljesítette a 9-12. évfolyam kötelező, valamint megfelelő számban a
választható tárgyait,
b) teljesítette a jelen pedagógiai programban a számára előírt belső vizsgákat,
c) rendelkezik a jogszabályban előírt mennyiségű közösségi szolgálattal.
Az iskola felkészíti a diákjait az összes kötelező vizsgatárgy, valamint a biológia,
digitális kultúra (informatika), judaisztika tárgyak középszintű érettségi vizsgájára,
valamint a kötelező vizsgatárgyakon felül a biológia és a digitális kultúra (informatika)
tárgyak emelt szintű érettségi vizsgáira. A többi tárgyból bármelyik szintre való
felkészítést az iskola csak legalább három jelentkező esetén vállal.
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A jelentkezés feltételét a tanuló akkor teljesítette, ha az adott tantárgy követelményeit
a 9-12. évfolyamokon a helyi tantervünknek megfelelően teljesítette, és annak
megfelelően abból osztályzato(ka)t szerzett. A tantárgyaink és az érettségi
vizsgatárgyak megfeleltetését az említett táblázat tartalmazza:
E helyi tanterv szerinti tantárgy

Érettségi vizsgatárgy

Magyar nyelv és Irodalom
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Matematika
Történelem
Történelem
Angol nyelv
Angol nyelv
Héber nyelv
Héber nyelv
A második idegen nyelv
A második idegen nyelvnek megfelelő érettségi vizsgatárgy
Biológia
Biológia
Fizika
Fizika
Földrajz
Földrajz
Kémia
Kémia
Judaisztika
Judaisztika
Digitális kultúra (Informatika)
Digitális kultúra (Informatika)
Vizuális kultúra
Vizuális kultúra
Vizuális kultúra
Művészettörténet
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Mozgóképkultúra és médiaismeret
(11-12. évfolyam)
Ének-zene
Ének-zene
Testnevelés
Testnevelés
Filozófia fakultáció
Filozófia
Történelem és Judaisztika
Ember- társadalomismeret, etika
Pszichológia fakultáció
Pszichológia
Természettudomány (11. évfolyamon) Természettudomány

A középszintű érettségi vizsga témaköreit a 11.6. melléklet tartalmazza.
Az a tanuló, aki valamilyen tantárgyból osztályozóvizsgát vagy előrehozott érettségi
vizsgát tesz, – mivel osztályozó vizsgán számot adott a tantárgy hátralevő
évfolyamainak a követelményeiből – mentesül mind az órán való részvétel, mind a
tanórai értékelés alól. A tanuló az így felszabadult időben egyéni tanulással töltheti
az idejét az iskolai könyvtárban, vagy – ha ez megszervezhető – órarendi óra
keretében új idegen nyelv tanulását kezdheti meg. Ugyanezen felszabadult időkeret
terhére a 11-12. évfolyamon felvehet még egy, az érettségi vizsgára felkészítő
fakultációt, vagy tanulhatja tovább az adott tantárgyat a gimnáziuminál magasabb
szinten.

8. A pedagógiai program végrehajtását biztosító eszközök

8.1. Az oktatásban alkalmazott tankönyvek és taneszközök kiválasztásának
elvei

Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösségek
véleményének kikérésével választják meg az alkalmazott tankönyveket (tanulmányi
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segédleteket, taneszközöket). Szakmai követelményként jelöljük meg, hogy a
munkaközösségen belül a választás lehetőség szerint egységesen használt
tankönyvcsalád legyen, amely lehetőséget biztosít a sokoldalú képességfejlesztésre,
tartalmában korszerű és tananyagstruktúrában a tanulói ismeretszerzés sajátosságaihoz
illeszkedik, ezért a tananyag eredményesebb elsajátítását teszi lehetővé. Lehetőség
szerint a tankönyv(család) legyen több éven át használható.
Olyan tankönyv, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás
jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható a tanulóknak, csak akkor
választható, ha a szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy vállalják az ezzel járó
többletköltséget. Ugyanakkor, a szakmai munkaközösség dönthet úgy, hogy
tankönyvet az adott tanévre nem rendel. A tanulók felkészüléséhez segédeszközt
azonban ekkor is biztosítani kell.
Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező
tanulói taneszközöket a szakmai munkaközösségek határozzák meg az iskola helyi
tanterve alapján. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. A
testnevelés és sport tantárgynál a tanulóknak sportfelszerelésre is szükségük vannak
(ennek része az iskolapóló), amit a szülők szereznek be. A taneszközök kiválasztásánál
a következő szempontokat vesszük figyelembe:
•
•

•

A taneszköz feleljen meg az iskola helyi 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.

8.2. A modern épület adottságai

Az intézmény Laky Adolf utcai épülete 1998-ban épült. A terek kialakításánál elsődleges
pedagógiai szempont volt, hogy az épületben tanuló osztályok maximális létszáma 24
fő legyen. A termek világosak, a termeket összefogó folyosók szélesek, ablakosak,
világosak, szellősek.
Az épületben két lépcsőház és egy lift biztosítja a szintek közötti közlekedést.
Az egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében az épület akadálymentesítése is
megfelelő. Az épületbe bejutás kerekesszékkel is akadálymentesen lehetséges, a
folyosókon látássérültek számára szükséges jelölések szerepelnek, valamint minden
rászoruló tanuló számára biztosítható egyénileg a lifthasználat.
Az épületben portaszolgálat és digitális beléptető rendszer működik. A beléptető
rendszert az intézmény minden polgára számára kötelező használni. A használathoz
szükséges belépőkártyát az iskola biztosítja.
Az épületben található oktatás-nevelésre használható helyiségek megfelelő hátteret
biztosítanak a pedagógiai program megvalósításához. Ehhez a következő szakmai
helyiségek állnak rendelkezésre:
● minden osztály számára biztosított tanterem
● biológia szaktanterem
● fizika szaktanterem + szertár
● kémia szaktanterem + előkészítő helyiség
● informatika szaktantermek
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●
●
●
●
●
●
●

1 db nagy tornaterem (félbe választható)
1 db kis tornaterem
1 db tornatermi nagy szertár
1 db konditerem
1 db művészeti terem
1 db könyvtár
3 db idegen nyelvi terem

Egyéb helyiségek:
● 2 db testnevelő tanári szoba öltözővel
● 1 db orvosi-védőnői szoba
● 1 db elkülönítő szoba
● 2 db fejlesztő szoba
● 1 db rabbi szoba
● 1 db imaterem
● 1 db stúdió
● 1 db pszichológusi szoba
● 5 db munkaközösségi tanári szoba
● 7 db irodai helyiség (vezetői irodák, titkárság, pénztár)
● 1 db porta helyiség
Az oktatás-nevelésen túl az épület egyéb igényeknek is megfelel. A földszinten található
aula kialakítása lehetővé teszi 500 fős rendezvények (pl. szalagavató, konferencia)
megtartását, melyhez megfelelő hangosítás és rendezvény projektor biztosítja a
technikai hátteret. Ezek a technikai eszközök a stúdióból központilag vezérelhetőek.
Az épület alagsorában teljes értékű, ÁNTSZ engedéllyel rendelkező konyha működik,
mely biztosítja a Budapesti Zsidó Hitközség tagjai számára a kóser meleg élelmezést,
és kiszolgálja az iskolai menzát is. Az iskolai menza étterem 120 fő befogadására
alkalmas és tálalókonyhával egészül ki.

8.3. Az informatikai háttér

Az Intézmény Laky Adolf utcai épületében kiépített informatikai hálózat működik. Ennek
a strukturált hálózatnak köszönhetően a hálózati elérés az épület minden helyiségében
biztosított. A tantermek internet elérésre is alkalmas számítógéppel, projektorral,
hangszórókkal ellátottak, míg két szaktanteremben interaktív tábla található.
Az épületben a teljes épületet lefedő wi-fi hálózat is működik, melyen a diákok számára
elkülönített és korlátozott (social media felületek és applikációk, weboldalak stb.
tiltásával) hozzáférést biztosít az internethez. Ezzel a megoldással a diákok eszközei
(telefon, tablet, laptop) bevonhatóak az oktatásba.
Ezen a kiépített wi-fi hálózaton a pedagógusok korlátozás nélkül érhetnek el minden
internetes tartalmat.
A digitális kultúra tantárgy oktatásához szükséges szaktanteremből kettő áll a
pedagógusok és a diákok rendelkezésére, melyek 12-12 tanuló befogadására
alkalmasak.
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8.4. Egyéb, az oktató-nevelő munkát segítő eszközök

A taneszközök kiválasztásának elveit jogszabály írja elő. Az iskolai nevelő-oktató
munkához szükséges szertári eszközkészlet a rendeletben minimálisan előírtnál bővebb
és folyamatos fejlesztés alatt áll. A szemléltetést és a tanulók tevékenykedését az alábbi
eszközök szolgálják:
● projektor
● számítógép
● laptop
● ebook olvasó
● vetítővászon
● írásvetítő
● interaktív tábla
● CD-s és kazettás magnók
● vezeték nélküli hangszórók
● sokszorosító gépek
Az iskolai oktató-nevelő munkát segítő, a szemléltetést és a tanulók tevékenykedését
iskolai szinten támogató eszközök:
● könyvtár: közismereti és szakmai tantárgyak szak- és tankönyvállományának
folyamatos fejlesztése, folyóiratok,
● Pedagógusok számára elérhető digitális archívum fejlesztése, mely az épületben
bármelyik számítógépről elérhető,
● Diákok és tanárok számára multimédiás számítógépek internet eléréssel,
● nagy kapacitású fénymásoló berendezések
● vallási nevelés: tóra, tóraszekrény, gyakorló tfilinek, Bibliák, imapad.

9. Záró és hatályba léptető rendelkezések

Jelen pedagógiai program 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, azonban
a) azok, akik ezen a napon a negyedik évfolyamba járnak, a 2022. augusztus 31-én
hatályban volt pedagógiai program szerint teljesítik ezt az évfolyamot,
b) azok, akik a 2021/22-es tanévben fejezték be a hatodik évfolyamot, a 2022.
augusztus 31-én hatályban volt pedagógiai program szerint 7/Ny évfolyamba
lépnek, azzal, hogy e 7/Ny évfolyam óraszámai és követelményei megegyeznek a
9/Ny évfolyaméval,
c) azok, akik ezen a napon a 7/Ny, a 7., a 8. vagy a 9., évfolyamba járnak, e pedagógiai
program szerint fejezik be a tanulmányaikat, de a hat évfolyamos gimnázium
követelményei szerint,
d) azok, akik ezen a napon a 10., a 11. vagy a 12. évfolyamba járnak, a 2022. augusztus
31-én hatályban volt pedagógiai program szerint fejezik be a gimnáziumi
tanulmányaikat.
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Ezt a folyamatot az alábbi táblázat szemlélteti:
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mindkettő

A pedagógiai program elkészítéséhez az alábbi jogszabályokat vettük alapul:
● 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
● 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról,
● 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról,
● 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról,
● a fenti rendelet alapján az oktatásért felelős miniszter által kiadott Kerettanterv az
általános iskola 1-4. évfolyamára,
● a fenti rendelet alapján az oktatásért felelős miniszter által kiadott Kerettanterv az
általános iskola 5-8. évfolyamára,
● a fenti rendelet alapján az oktatásért felelős miniszter által kiadott Kerettanterv a
nyelvi előkészítő évfolyamokra,
● a fenti rendelet alapján az oktatásért felelős miniszter által kiadott Kerettanterv a
gimnázium 9-12.évfolyamára,
● a fenti rendelet alapján az oktatásért felelős miniszter által kiadott Irányelvek a sajátos
nevelési igényű tanulók oktatásához,
● 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról,
50

11. Mellékletek

11.1.A vizsgák rendje
11.1.1.A különbözeti vizsga
Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha:
● írásbeli határozat alapján azt engedélyezték, valamint
● átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni, és az előző iskolájából eltérő tanterv
szerinti tanulmányokat folytatott.
Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni az osztályozó vizsga
szabályai és lebonyolítási rendje alapján. A különbözeti vizsga anyaga az eltérő
tanulmányok és az e Pedagógiai program helyi tanterve közötti különbözet. Az aktuális
tanév vizsgakövetelményeit a vizsga időpontjához képest arányosan kell megállapítani.
Különbözeti vizsgát kell tennie az iskolánkba az alábbi évfolyamokra felvételt nyert
tanulóknak:
a) 4.-12. évfolyamokon angol nyelvből,
b) 5.-8. évfolyamokon héber nyelvből,
c) 9/Ny-12. évfolyamokon a második idegen nyelvből, illetve a héber nyelv
alapjaiból,
d) 5.-12. évfolyamokon judaisztikából.
E különbözeti vizsga letételére fél tanévnyi türelmi időt kap a tanuló. E türelmi idő alatt
őt úgy kell tekinteni, mintha a különbözeti vizsgája sikeres lett volna. E vizsga alól
mentesíthető a tanuló, ha az adott tantárgy tanulása alól igazgatói határozattal
felmentést kapott.
11.1.2. A tanulmányok alatti vizsgák részei, tartalmuk, értékelésük
Az 1-8. évfolyamokon a vizsga egy legalább 20 perces írásbeli vizsgarészből és egy 1015 perces szóbeli vizsgarészből áll. A vizsgán minden olyan segédeszközt lehet
használni, amelyek a témazáró dolgozatok közben is megengedettek. Ének-zene,
digitális kultúra, technika és tervezés, testnevelés, dráma és színház, valamint vizuális
kultúra tantárgyakból a vizsga gyakorlati vizsgarészből áll csak, amely vizsgarész
kiváltható egy írásbeli beadandó elkészítésével.
Az év végi vizsga tantárgyankénti anyaga az adott évfolyam helyi tantervében
foglaltakkal egyezik meg, a félévkor leteendő vizsga anyaga ennek arányosan vett
részéből áll. A vizsga értékelésére a 11.3. pont szerint kerül sor.
A 9/Ny-12. évfolyamokon a vizsga egy legalább 60 perces írásbeli vizsgarészből és egy
15-20 perces szóbeli vizsgarészből áll. A vizsgán minden olyan segédeszközt lehet
használni, amelyek a témazáró dolgozatok közben is megengedettek.
Az év végi vizsga tantárgyankénti anyaga az adott évfolyam helyi tantervében
foglaltakkal egyezik meg, a félévkor leteendő vizsga anyaga ennek arányosan vett
részéből áll. A vizsga értékelésére 11.3. pont szerint kerül sor.
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11.1.3. A belső vizsgák
A gimnáziumi tagozaton szintvizsgákat, szakaszvizsgákat és záróvizsgákat szervezünk.
A szintvizsga a vizsgaszituációval való ismerkedést szolgálja, illetve a csoportbontás
elkészítéséhez, módosításához szolgáltat alapot.
A szakaszvizsga sikeres letétele az érettségi vizsgára bocsátás feltétele. A tanuló a
sikertelen szakaszvizsgát megismételheti júniusban, illetve szükség esetén még az
augusztusi javítóvizsga időszakában.
A 9/Ny évfolyamon a tanulók májusban év végi záróvizsgákon kell, hogy részt
vegyenek, ezek sikeres letételével folytathatják tanulmányaikat gimnáziumunk 9.
évfolyamán. A tanuló a sikertelen záróvizsgát megismételheti júniusban, illetve szükség
esetén még az augusztusi javítóvizsga időszakában is. Amennyiben az augusztusi
vizsga is sikertelen, a tanuló gimnáziumunkban nem kezdheti el tanulmányait a 9.
évfolyamon.
A gimnáziumi évek vizsgáiból a tanuló egyszer akkor is tehet javító vizsgát bármely
felsorolt tárgyból, ha egyébként a vizsgán megfelelt. A bizonyítványba az utolsó vizsga
osztályzata kerül.
Az egyéni munkarendű tanulók számára csak a nyelvi vizsgák letétele kötelező.
A szakasz- és záróvizsgák eredményei nem kerülnek a naplóba évközi jegyként, hanem
vizsgajegyként szerepelnek a törzslapon és a bizonyítványban.
A szakasz-, illetve záróvizsgák összesítése
Évfolyam

Tantárgy

8.

héber nyelv
(szintvizsga)

8.

angol nyelv
(szintvizsga)

9/Ny

10.

11.

magyar nyelv és
irodalom
(záróvizsga)
matematika
(záróvizsga)
angol nyelv
(záróvizsga)
második idegen nyelv
(záróvizsga)
biológia vagy fizika
vagy földrajz vagy
kémia, két tantárgy a
tanuló választása
szerint
(szakaszvizsga)
magyar nyelv és
irodalom
(szakaszvizsga)

Részei és formája

Követelmények

Értékelés

a tantárgyi 8. évfolyamos helyi
tanterv kommunikációs
szóbeli
osztályzattal
képességekre vonatkozó
elvárásai
százalékos,
írásbeli (2 tanítási óra),
a KER szerinti A2-es szint
illetve szöveges
szóbeli
értékeléssel
írásbeli
(2 tanítási óra)

osztályzattal

a helyi tanterv 9/Ny
írásbeli
évfolyamra vonatkozó
(2 tanítási óra)
tananyaga és kompetenciái a
írásbeli (2 tanítási óra),
KER szerinti B1-es szinten
szóbeli
írásbeli (2 tanítási óra),
szóbeli

osztályzattal
szöveges
értékeléssel
osztályzattal

szóbeli

a helyi tanterv 9-10.
évfolyamokra vonatkozó
követelményei alapján
összeállított tételsor

osztályzattal

szóbeli

a helyi tanterv 9-11.

osztályzattal
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12.

zsidó történelem
(szakaszvizsga)

évfolyamokra vonatkozó
követelményei alapján
összeállított tételsor
a történelem és a judaisztika
9-12. évfolyamokra vonatkozó
osztályzattal
helyi tantervei alapján
összeállított tételsor

szóbeli

A 8. évfolyam angol nyelvi szintvizsgájának szöveges értékelése a következő:
- 90%-100% megfelelt B1 szinten,
- 85%-89% kiválóan megfelelt A2 szinten,
- 70%-84% megfelelt A2 szinten,
- 41%-69% megfelelt A1 szinten,
- 40%-os eredmény alatt nem felelt meg, a tanulónak a vizsgát meg kell
ismételnie.
A 9/Ny évfolyam angol nyelvi záróvizsgájának szöveges értékelése a következő:
- 90%-100% megfelelt B2 szinten,
- 85%-89% kiválóan megfelelt B1 szinten,
- 70%-84% megfelelt B1 szinten,
- 41%-69% megfelelt A2 szinten,
- 40%-os eredmény alatt nem felelt meg, a tanulónak a vizsgát meg kell
ismételnie.
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11.2.

Felvétel és átvétel az intézménybe

11.2.1. Felvétel az első évfolyamra
Iskolánk első évfolyamára a bekerülés feltétele a tavasszal szervezett iskolanyitogató
játékunkon való részvétel, amely során igyekszünk a gyerekeket minél több helyzetben
megismerni, és az így szerzett ismereteink alapján a lehető legoptimálisabb
tanulóközösségeket kialakítani. A közös játék célja az is, hogy megismerjük jövendőbeli
diákjaink sajátos nevelési szükségleteit, illetve meg tudjuk állapítani, hogy rendelkezünke a kielégítésükhöz szükséges erőforrásokkal és feltételekkel. Az iskolanyitogató játék
során a szülőknek lehetőségük nyílik egy kicsit jobban megismerni az iskolát, valamint
szükség esetén alkalmat biztosítunk személyes beszélgetésre is az iskolavezetés
tagjaival és segítő szakembereinkkel.
Az iskolanyitogató után az abban részt vevő pedagógusok és segítők közösen döntenek
arról, hogy támogatják-e az egyes jelentkezők felvételét, a döntést pedig az iskola
igazgatója hozza meg.
Az iskolanyitogató részletes leírását, programját és időpontját az aktuális felvételi
tájékoztatónk tartalmazza, amelyet a honlapunkon teszünk közzé.
11.2.2. Felvétel a nyelvi előkészítő (9/Ny) évfolyamra
A nyelvi előkészítő évfolyammal kezdődő gimnáziumi tagozatra a felvételi írásbeli is
szóbeli vizsgából áll. A saját általános iskolánkból és más iskolából felvételiző diákoknak
egyaránt a központi matematika és magyar felvételit kell megírniuk bármelyik erre
kijelölt iskolában. A felvételik eredménye alapján hívjuk be a jelentkezőket szóbeli
vizsgára.
A szóbeli vizsga elsődleges célja, hogy személyesen is megismerkedjünk a hozzánk
jelentkező diákokkal, ezért a szóbeli felvételi egy több állomásból álló játékból és egy
személyes beszélgetésből áll. Elsősorban a jelentkezők motivációját, szociális
kompetenciáit, nyelvi kompetenciáit és angolnyelv-tudását, logikai és kritikus
gondolkodását, együttműködési és kommunikációs készségét, valamint iskolánk
alapértékeihez való viszonyát vizsgáljuk.
A gimnáziumba más iskolából átvett diákoknak e pedagógiai program mellékletének
11.1.1. pontjában meghatározott esetekben különbözeti vizsgát kell tenniük.
Az írásbeli vizsga eredményei és a szóbeli elbeszélgetés figyelembevételével az
osztályfőnök és a felvételi eljárásban részt vevő pedagógusok és segítők közösen
döntenek a felvételi tájékoztatóban foglaltak alapján arról, hogy támogatják-e az egyes
jelentkezők felvételét, a döntést pedig az iskola igazgatója hozza meg.
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A felvételi vizsga részletes leírását, programját, a jelentkezéshez szükséges
dokumentumokat és a pontszámítás szabályait az aktuális felvételi tájékoztatónk
tartalmazza, amelyet a honlapunkon teszünk közzé.
11.2.3. Átvétel az iskolába
A felvételi eljáráson kívül a szabad helyek függvényében, indokolt esetben az iskola
fogad diákokat egyéb évfolyamai is. Miután azonban a jelentkezők egy már működő
közösségbe érkeznek, amelynek egyensúlya és belső dinamikája rendkívül fontos
számunkra, az átvétel feltétele, hogy a diákok eltöltsenek egy próbahetet jövendőbeli
osztályukban.
A próbahét során egyrészt mind a jelentkező, mind az érintett közösség és az
osztályban tanító pedagógusok meggyőződnek róla, hogy a beilleszkedésnek nincs
akadálya, másrészt az osztályban tanítók képet kapnak a tanuló képességeiről,
felkészültségéről és tárgyi tudásáról is.
A próbahét végén az osztályfőnök és az osztályban tanító pedagógusok közösen
döntenek arról, hogy támogatják-e a jelentkező felvételét, a döntést pedig az iskola
igazgatója hozza meg.
Az átvétellel kapcsolatos dokumentumokat és egyéb szabályokat a felvételi tájékoztató
tartalmazza, amelyet a honlapunkon teszünk közzé.
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11.3.

Az értékelés szabályai

11.3.1. Általános elvek

A tanulók tudásának értékelése

A tantárgyi követelményeket az iskola helyi tanterve határozza meg. A tanulók
értékelése az egyes tantárgyak tantervi követelményeinek ismerete alapján történik, és
az adott tantárgyat tanító pedagógus szaktanári kompetenciájába tartozik. A
továbbhaladás feltételeként megjelölt minimumszintet ez a melléklet határozza meg.
Az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye alapján hozott igazgatói
határozatban foglalt mentességet, könnyítések a tanuló számára kötelező érvényűek a
számonkérésnél.
A pedagógusok értékelő magatartásának és a tanulók önértékelésének jellemzője a
pozitívumokra való támaszkodás, az elért sikerek, eredmények megerősítése. A
pedagógiai program értékelési koncepciójának célja, hogy az értékelés:
• ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be;
• számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit
fejlődött;
• jelenjen meg, hogy a tanuló saját lehetőségét mennyire használta ki.
Iskolai gyakorlatunkban háromféle értékelési funkciót különböztetünk meg: a lezáróminősítő (szummatív) értékelést (teljesítménymérést), a helyzetfeltáró (diagnosztikus)
értékelést és a fejlesztő (formatív) értékelést. A pedagógus értékelése legyen ösztönző
hatású, folyamatos, rendszeres, segítő szándékú, valamint céljai és követelményei
legyenek előre ismertek. Különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tanulói teljesítmények
értékelése helyett a tanulási eredményeket értékeljük.

Az értékelés formái
•

•

A szóbeli értékelés
- a tanulói tevékenység folyamatos megerősítése, korrigálása, segítés, tanács
tanórán és azon kívül,
- feleletek, dolgozatok érdemjegyéhez, az év végi osztályzatokhoz fűzött
indoklás,
- a tantestület, illetve az iskolai közösség előtti igazgatói értékelés.
Az írásbeli szöveges értékelés:
- a dolgozatokhoz írt rövid instrukció, vélemény,
- dicséretek, elmarasztalások beírása az ellenőrzőbe, e-naplóba,
- a tanulók tantárgyankénti, összefüggő szövegű értékelése.
A tantárgyhoz kapcsolódó szöveges értékelés megfelelően szolgálja a gyermek
személyiségének fejlődését:
elősegíti a helyes önismeret kialakulását;
pontosabb és rendszeresebb visszacsatolást kap a szülő gyermeke
teljesítményéről az évfolyam/tantárgyi követelmények elsajátításáról;
a szöveges értékelés a gyermek folyamatos fejlődéséről, fejlesztéséről való
gondolkodásra készteti a pedagógust, így munkája tudatosabbá és
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egyenletesebbé válik; konkrét javaslatokat fogalmazhat meg az előre
lepésekre vonatkozóan;
lehetővé teszi, hogy a gyermeket ne csak a követelményekhez, hanem
önmagához, képességéhez, eddigi teljesítményéhez viszonyítsuk, mellyel
csökkenthető a teljesítményszorongás.
A formáló, segítő értékelés lehetővé teszi, hogy a gyermek felelősséget
vállaljon önmaga nevelődéséért;
versengés helyett együttműködésre nevel.
Az 1. osztályos tanulók negyedévkor és háromnegyed évkor részletes, tantárgyankénti
értékelésben részesülnek. Az 2-12. évfolyam tanulói negyedévkor csak figyelmeztetést
kapnak az esetleges bukás veszélyéről, háromnegyed évkor pedig tantárgyankénti
szöveges értékelést kapnak. A háromnegyedévi értékelésben a szaktanár jelzi az
esetleges tanév végi bukás veszélyét. A negyedéves, háromnegyed éves értékeléseket
a szülők számára fogadóest követi.
11.3.2. Az 1. évfolyamtól a 2. évfolyam félévével bezárólag
Kiválóan teljesített / Kiválóan megfelelt
A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képes azokat az
évfolyam követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Szóban és írásban is képes
gondolatai, véleménye és a tanultak pontos megfogalmazására. Életkorának megfelelő
szinten képes az összefüggések meglátására, alkotó módon tudja a megszerzett
ismeretanyagot hasznosítani.
Jól teljesített / Jól megfelelt
A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó, alkalmazásában
kissé bizonytalan. Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során.
Kevés segítséget igényel az összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes
alkalmazni.
Megfelelően teljesített / Megfelelt
A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szintű,
alkalmazása során többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul
meg. Összefüggések meglátására csak segítséggel képes.
Felzárkóztatásra szorul
A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló
alkalmazására is csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak kérdések
segítségével tud megnyilvánulni, fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű
összefüggéseket sem tud felismerni.
Ez az értékelés kiegészül személyre szabott szöveges értékeléssel.
11.3.3. A 2. évfolyam vége – 12. évfolyamok
Iskolánkban a hagyományos ötfokozatú skálán érdemjegyekkel minősítjük a diákok egyegy tantárgyból nyújtott teljesítményét. A számonkérés részletes formáit a tantárgyi
helyi tantervek bontják ki. A tanórai tantárgyakból a tanulók félévkor és év végén
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osztályzatban részesülnek, a fejlesztő foglalkozáson részt vevő tanulók a fejlesztő
pedagógustól szöveges értékelést kapnak.
Az érdemjegyek és osztályzatok - a következők:
•
a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3),
elégséges (2) és elégtelen (1);
az évközi érdemjegyeknél megengedjük a “kettős” jegyeket is, melyek azonban
•
nem a tanulói teljesítmény többszörös értékelését jelentik;
a tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó
•
(3), rossz (2);
a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó
•
(3), hanyag (2);
Az első évfolyamon – félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor
•
szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően
teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A második évfolyamon már
érdemjegyeket kapnak a tanulók.
Jeles
A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel. Ismeri, érti, önállóan képes
alkalmazni a tananyagot. Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz. Fogalmai
pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja. A váratlan problémák nem
riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtokában közelíteni képes a megoldáshoz.
Jó
A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Fogalmai tiszták, az önálló
alkalmazásban kissé bizonytalan. Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el
értelemzavaró pontatlanságokat. Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt
módszerekkel biztosan dolgozik.
Közepes
Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti. Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul
meg szóban, írásban egyaránt. Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak
segítséggel ismeri fel.
Elégséges
A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a
továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges. Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű
összefüggéseket sem tud felismerni. A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári
segítségre szorul.
Elégtelen
A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni.
Az egyes szaktárgyak tanárai a munkaközösségükön belüli közös megegyezés alapján
egységesen értékelik a tanulókat. Az értékelés irányelveit a tantárgyi helyi tantervek
részletezik. A tanárok a tanítási folyamat kezdetén minden esetben ismertetik a
diákokkal az értékelés elveit.

60

A tanár folyamatosan kísérje figyelemmel diákjai munkáját. Lehetőleg havonta egy
osztályzat megszerzését biztosítani kell a tanuló számára. A diákok a tudásukról
szóban és írásban egyaránt számot adhatnak, a tantárgyak sajátosságainak
megfelelően legyenek arányban a szóbeli és írásbeli feleletek. A tanuló számára
biztosítani kell, hogy a félévi és az év végi eredmények reális értékeléséhez heti 1
órás tantárgyból a félév során legalább három, heti 2-3 órás tantárgyból
lehetőség szerint havonta egy, de a félév során legalább négy alkalommal
szerezzen érdemjegyet. 4 vagy több órás tantárgynál a félévre vonatkoztatva
legalább az óraszámot legalább eggyel meghaladó mennyiségű érdemjegy az
irányadó.
Az érdemjegyeket az e-naplóba a naptárban kijelölt időpontig minden hónapban
•
be kell írni. A tanulót, kiskorú tanuló esetén a gondviselőt is értesíteni kell a tanuló
érdemjegyeiről (e-ellenőrző, fogadó óra, e-mail). Az érdemjegy, illetőleg az
osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor,
minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz.
A házi feladat, valamint a tanórai felszerelés is az értékelés részévé tehető.
•
Amennyiben a pedagógus úgy dönt, és előre tudatja a tanulóval, hogy a házi
feladatot számonkéri és értékeli, akkor jogosult a teljesítményét elégtelenre
értékelni abban az esetben, ha az nem készítette el a házi feladatot. Ha a tanórai
felszerelés egy előre bejelentett számonkéréshez szükséges, hiánya elégtelen
osztályzatot vonhat maga után. Egyébként a felszerelés vagy a házi feladat hiánya
a szorgalom érdemjegyének elbírálásában szerepel.
A félévi és a tanév végi értékelés osztályzatokkal történik. A tantárgyi osztályzatokra a
szaktanár, a magatartás és a szorgalom osztályzatokra az osztályfőnök tesz javaslatot,
ezeket a nevelőtestület véglegesíti az osztályozó értekezleten, melyet évente két
alkalommal, félév előtt és a tanév vége előtt tartunk. Abban az esetben, ha az év végi
osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek
átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást
ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. A tanuló az iskola
magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a helyi tantervben előírt, a továbbhaladáshoz
szükséges tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette.
Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a
nevelőtestület határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több
tantárgyból van elégtelen osztályzata. Az évfolyamot megismételni köteles az a tanuló,
aki az adott tanévben a javítóvizsgán nem felelt meg.
Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az
iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt
évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló.
Az iskolánkba érkező új tanuló a sikeresen teljesített kilencedik évfolyam megismétlésére
gimnáziumunkban akkor kaphat (legfeljebb egy alkalommal) engedélyt, ha arra a
gimnáziumi nevelés-oktatásba (szakközépiskolából, szakiskolából) való bekapcsolódás
miatt vagy másik (gimnáziumi) tanulmányi terület választása miatt van szükség.
•
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11.3.4. A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése
Az egyes tanulók magatartásának, szorgalmának minősítését az osztályozó konferencia
előtti tájékozódás és az osztály diákönkormányzatával való egyeztetés után az
osztályfőnök terjeszti elő, és azt a félévi, illetve év végi osztályozó értekezleten a
nevelőtestület hagyja jóvá. A magatartás erkölcsi, emberi vonatkozású összetevői külön
esélyt kapnak, minden kollégától megkülönböztetett figyelmet érdemelnek. Ha az
osztályfőnök által javasolt valamelyik minősítéssel nem minden pedagógus ért egyet, az
osztályozó értekezleten a végleges minősítést nyílt szavazással, egyszerű
szavazattöbbséggel kell megállapítani. A szavazásban a tanulót tanító pedagógusok
vesznek részt. Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök véleménye dönt. Ha a tanuló
magaviseletét, szorgalmát legalább két tanár nem minősíti példásnak az osztályfőnöki
konferencián, akkor példás minősítés a tanuló magatartására, szorgalmára nem adható.
A magatartás értékelésénél iskolánkban a következőket vesszük figyelembe.
Példás minősítést kapjon az a tanuló,
• aki figyel az órán, aktivitásával segíti a tanár munkáját, pontos, megbízható,
udvarias, segítőkész, munkafegyelme megfelelő.
Példás minősítést csökkentő tényezők:
késések, igazolatlan órák
intők (szaktanári, osztályfőnöki, igazgatóhelyettesi, igazgatói)
fegyelmezetlen órai viselkedés
a viselkedéskultúra hibái: tiszteletlenség, udvariatlanság, hazudozás, durvaság,
csúnya beszéd
Példás minősítést nem kaphat:
a félév folyamán 4 igazolatlan órája van
osztályfőnöki intője, rovója, igazgatóhelyettesi, igazgatói bejegyzése van,
minimum három szaktanári bejegyzése van
munkafegyelme nem kifogástalan
magaviseletét legalább két tanár nem minősíti példásnak az osztályfőnöki
konferencián
viselkedéskultúrájával kapcsolatban kifogás merül fel
Rossz minősítést kapjon:
akinek legalább 16 igazolatlan órája van
súlyos fegyelmi vétsége van
osztályfőnöki, igazgatósági bejegyzései vannak
kirívó viselkedésével akadályozza a tanár munkáját, veszélyezteti társai erkölcsi
és szellemi fejlődését, testi épségét.
A következő tanulói tevékenységek a magatartás-szorgalom érdemjegyen kívül
osztályfőnöki, igazgatói dicsérettel is értékelhetők:
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•
•
•

•
•

•

•
•

aktivitás: DÖK, énekkar, rendezvények szervezésében való részvétel;
kreativitás: tanulmányi versenyek, kiállítások, iskolai és iskolán kívüli pályázatok,
ünnepélyek, műsorok, iskolarádió szervezésében, lebonyolításában való részvétel;
szociális munka: iskolán belül – korrepetálás, szertárakban történő segítés,
könyvtári segítés; iskolán kívül – idős emberek segítése, kórházi látogatás,
beszélgetés, szereplés zsinagógában ünnepek idején stb.
A tanuló kiemelkedő esetben az iskolaközösség előtt kaphat dicséretet.
Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók, tantárgyi szorgalmi és
magatartási dicséretét a bizonyítványba kell bevezetni.
Az iskola az
osztályfőnökök javaslatára dicséretben részesítheti, illetve jutalmazhatja azt a
tanulót, aki
a tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, valamely
tantárgyból kiemelkedő eredményt ért el, kitartó szorgalmat vagy példamutató
közösségi magatartást tanúsít, kimagasló művészeti vagy sporteredményt ér el,
és tanulmányi munkája, magatartása ellen kifogás nincs,
az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez hozzájárul,
rendszeres önkéntes és/vagy kutatómunkát végez.

Tanulóink kimagasló teljesítményeit a tanévzáró ünnepélyeken jutalmazzuk. Ennek
formája bizonyítvány, oklevél, könyv, szóbeli dicséret. Itt tanulói közösségeket is
kiemelhetünk. Közösségi munkáért a diákönkormányzat is javasolhat tanulókat az
elismerésre.
A jutalmazás formái
Elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók az ellenőrzőbe:
szaktanári,
osztályfőnöki,
igazgatóhelyettesi,
igazgatói,
nevelőtestületi dicséret.
11.4. A házi feladat rendszere és követelményei
A házi feladat lehet szóbeli, írásbeli, rajzos és gyakorlati jellegű feladatmegoldás. A házi
feladatok szükségessége:
A tanulók az órán tanultakat rögzítik, begyakorolják, tovább gondolják
•
Elsajátítása lehetővé teszi a továbbhaladás, az új anyag megértését segíti elő.
•
Szerepet vállal a helyes tanulási technikák kiválasztásában, fejlesztésében. Az
•
élethosszig tartó tanulás előkészületeként önálló tanulási stratégiák elsajátítását
teszi lehetővé.
Fenntartja, elmélyíti a tanulók természetes érdeklődését, segít az egyéni
•
érdeklődés és egyéni képességek kibontakoztatásában.
Ösztönzi az önművelés legfontosabb jártasságainak, készségeinek, képességeinek
•
kialakítását, fejlesztését.
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•
•
•
•

Elősegíti a vizsgákra történő felkészülést.
Fejleszti a tanulók önellenőrzését, önértékelését. Fejleszti önfegyelmüket,
felelősségtudatukat.
Az önálló kutatómunkát igénylő feladatok fejlesztik kreativitásukat.
Támogatja a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatását, fejlesztését.

Pedagógus szempontok házi feladat feladásakor
● A házi feladat kijelölésekor megbizonyosodik arról, hogy mindenki feljegyezte a
kijelölt feladatot.
● A kijelölés és az elkészítés határideje egyértelmű legyen.
● A házi feladat mennyiségénél figyelembe veszi, hogy a diákoknak több órára kell
felkészülniük, és kikapcsolódásra és pihenésre is szükségük van.
● A tanítási szünetek idejére nem ad több házi feladatot, mint egyik óráról a másikra.
● A tanulókkal közli, hogy a házi feladat késedelmes vagy hiányos elkészítésének mi
a következménye, a tanuló hiányzása esetén a pótlás határidejéről is tájékoztatja
a tanulókat.
● Bejelenti, ha a házi feladatot osztályzattal kívánja értékelni.
● Ellenőrzi a feladott feladatok elkészítését.
A tanuló feladatai a házi feladattal kapcsolatban
● Határidőre készíti el a házi feladatot.
● Önállóan, igyekezettel készül az órákra.
● Határidő előtt, a felkészülés időszakában kér segítséget tanárától, ha nem érti a
feladatot.
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11.5.

Az egyes tantárgyak helyi tantervei

11.6.

A középszintű érettségi vizsga témakörei

Ld.: mellékelt fájlok
Ld.: mellékelt fájlok

11.7.
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelését és
oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó
fejlesztő program
Elkészül: 2022.12.31.
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11.8.

Az iskolai teljes körű egészségfejlesztés feladatai

Egészségnevelés az alsó tagozaton: 1- 4. évfolyam
A gyerekek önálló életvezetésének kialakítása a cél.
Az együttműködők köre a különböző színtereken:
szülő, család
•
rabbik
•
tanítónők
•
szaktanárok (judaisztika)
•

Fejlesztési területek, fókuszpontok
személyes higiéné
•
egészséges táplálkozás
•
öltözködési szokások kialakítása
•
társas kapcsolatok, szociális készségek fejlesztése
•
önismeret fejlesztése
•
a mozgás, mint egészségfejlesztő, jellemformáló, stressz oldó, örömet nyújtó
•
eszköz
problémakezelés tanulása
•
Egészségnevelés a felső tagozaton és a gimnáziumban: 5-12. évfolyam
Színterek:
tanítási óra
•
Különböző műveltségterületeket oktató tantárgyak keretében találkoznak a
diákok az egészségfejlesztéshez kapcsolódó témákkal: életvitel, biológia,
kémia, judaisztika, osztályfőnöki óra, testnevelés.
osztályközösségi programok
•
- A tanórán kívül szervezett programok lehetőséget nyújtanak tudatos és
spontán módon is az egészséges életvitel értékeinek kihangsúlyozására (pl.
többnapos kirándulás).
évfolyamszintű programok
•
- A program kapcsán az évfolyamok a következő témakörökkel találkoznak
- 7- 11. évfolyam: Társadalmi érzékenyítő programok
- 9-12. évfolyam: Drogprevenció
- 9-12. évfolyam: Közösségi szolgálat
egész iskolát érintő rendezvények
•
diákcsere-programok.
Kulturális,
szórakoztató
és
- Külföldi
sportrendezvények.
Együttműködők köre:
• diákság
• nevelőtestület
• iskola-egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő)
• iskolapszichológus
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•
•
•

szülők
rabbik
külső szakmai szolgáltatók

Fejlesztési területek
• Egészséges táplálkozás
A rendszeres, kiegyensúlyozott táplálkozás az egészséges életvitel
elengedhetetlen része. Célunk a tudatos, minőségi táplálkozás kialakítása, az
étkezési zavarok kialakulásának megelőzése, az ezzel küzdő tanulók segítése.
Az iskolai konyhában helyben készített kóser ételek készülnek, amelyeket az
iskolai ebédlőben fogyaszthatnak el a tanulók díjfizetés ellenében. Napi
háromszori étkezést biztosítunk az alsó tagozatos diákjainknak, a többi tanulóink
pedig a szülői döntésnek megfelelően ehetnek naponta egyszer, kétszer vagy
háromszor, amennyiben erre igényt tartanak.
Iskolánkban élelmiszerárusító üzlet (büfé) működik az intézményvezető és az
üzemeltető között létrejött szerződés alapján. A büfé árukínálatának meg kell
felelnie az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak.
Az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó, az iskolában feldolgozásra kerülő
témakörök:
- alapvető élelmiszerek ismerete
- tudatos vásárlói attitűd, vásárlási szokások kialakítása
- helyes étkezési szokások kialakítása
- étkezési zavarok jellemzői, felismerése
- testkép-énkép (önismeret) összefüggése
- globális élelmezési trendek, problémák ismerete
•

Mindennapos testnevelés
A rendszeresen végzett, szakmailag helyesen összeállított és pontosan
végrehajtott sportmozgások egészségmegőrző, prevenciós szerepe igazolt és
elfogadott. Az iskolaorvosi vizsgálatok a civilizációs ártalmak, a mozgásszegény
életmód következményeként egyre több diáknál mutatnak ki hanyag, rossz
testtartást, gyenge vázizomzatot. A kezeletlen problémák a későbbiekben
ortopédiai elváltozásokat okozhatnak. A szülők részéről érthető igény, hogy
minél több időt töltsenek a gyerekek sportolással.
Célunk, hogy a tanítványaink ismerjék fel a mozgás, a sport szerepét a testi-lelki
egészségmegőrzés, a személyiségfejlesztés terén. Szeretnénk, ha élethosszig
tartó igényük lenne a rendszeres mozgásra, ha mindenki megtalálná a számára
legideálisabb mozgásformát, amiben örömét is leli.
A köznevelési törvény és kapcsolódó rendeletei alapján tanulóinknak biztosítjuk
a mindennapos testnevelést, a 9/Ny-12. évfolyamokon a sportsáv segítségével.
A diákoknak lehetőséget nyújtunk a tanórán kívüli mozgásra. A tömegsport
órákat igény szerint hirdetjük meg. A labdajátékok a legkedveltebbek, ezekben

67

különböző szintű versenyeket is szervezünk, illetve részt veszünk ilyen
eseményeken.
A tanulók fizikai állapotát a jogszabályi előírásoknak megfelelően évente mérjük.
Az egészségnevelés egyéb területeihez kapcsolódó, az iskolában feldolgozásra kerülő
témakörök:
• Személyes higiéné
- serdülőkor biológiai változása
- önálló, személyes higiénés szokások kialakítása
- öltözködési szokások
• Családi életre nevelés
- szexuális felvilágosítás
- másodlagos nemi jellegek ismerete
- szexuális úton terjedő betegségek
- fogamzásgátlás
- terhesség
- tudatos párválasztás
- családtervezés
- gyermeknevelés
- nemi szerepek
- nemi identitás
• Testi és lelki egészségvédelem (mentálhigiéné) - prevenció
- önismeret: helyes, pozitív énkép (önkontroll, önkifejezés, önbizalom)
- társismeret, közösségfejlesztés (demokratikusság, mások elfogadása,
konfliktuskezelés)
- szociális készségek fejlesztése (empátia, tolerancia, win-win attitűd, alkotó
együttműködés, kooperáció, proaktivitás, altruizmus, verbális és non verbális
(erőszakmentes) kommunikáció, felelősségvállalás, értelmes kockázatvállalás,
ösztönzés,
döntéshozatal,
konfliktuskezelés,
asszertivitás,
problémamegoldás)
- többszörös intelligencia fogalma (Gardner), EQ, IQ stb.
agresszió,
stresszkezelés-indulatszabályozás,
relaxációs
- szorongástechnikák, megküzdési módok
- életviteli kompetencia fejlesztése
- tanulásmódszertan
- krízis-kezelés
- siker-, kudarckezelés
- pszichés megbetegedések ismerete
- társas kapcsolatok formái, jellemzői, felelőssége, ápolása
- iskolai erőszak megelőzése (fizikai bántalmazás, verbális zaklatás,
cyberbullying)
- daganatos betegségek jellemzői, a megelőzés lehetőségei, szűrővizsgálat,
önvizsgálat
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•

Szenvedélybetegségek: szerhasználat, viselkedési függőségek
- veszélyes anyag a gyógyszer
- dohányzás, alkohol
- drogokról szóló ismeretek (legális-illegális szerek, hatásmechanizmus,
addikció formái, jellemzői)
- drogprevenció (önismereti csoport, egészséges alternatívák, szülői
kerekasztal)
- viselkedéses függőségek fajtái, formái
- tudatos szokáskialakítás, viselkedésváltoztatás

11.8.1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
• ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát,
• ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb
alapfogalmakat,
• ismerjék fel a vészhelyzeteket,
• tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható
következményeit,
• sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat,
• ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével, sajátítsák
el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.
• a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges
készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek az elsősegély-nyújtási
alapismeretek területén,
• a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és egyéb foglalkozások
keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb
alapismeretekkel.

11.9.

A környezeti nevelési program

A környezeti neveléshez választott programok és az alkalmazott módszerek
• fejlesszék a tanuló szociális képességeit,
• adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére, illetve rendszerezzék,
szelektálják, mélyítsék el a már meglévő ismereteket
• szintetizálják az egyes tantárgyak nyújtotta analitikus ismereteket, tanítsanak
rendszerszemléletre,
• alakítsanak ki kritikus gondolkodást,
• fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos
képességeket (problémamegoldó, konfliktuskezelési képességek, tolerancia,
alternatív gondolkodás),
• ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására,
alakítsanak ki környezeti érzékenységet, helyes szokásokat, viselkedési
normákat
• neveljenek a hagyományok tiszteletére, mutassanak követendő mintákat,
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ösztönözzenek felelősségteljes cselekvésekre: tárják fel, hogy mit tehet a tanuló
egyéni életében a környezeti problémák megoldása, megelőzése érdekében,
tegyék világossá a tanulók számára, hogy az ember a természet része, és csak
akkor van esélye a boldogulásra, ha kész együttműködni környezetével, és nem
uralkodni akar felette.
A környezeti nevelés átfogja az alsó tagozatos foglalkozások teljes körét, valamennyi
tantárgy ismeretanyagába beépítve, integrált módon. Felsőbb évfolyamokon a
környezeti nevelés alapvető pillérei a természettudományi tantárgyak. Környezetünk
élővilágának ismerete nemcsak tananyag, hanem a szemléletformálás fontos eszköze
is. A történelem tantárgy a környezeti nevelés kérdését az ember és társadalom
viszonyának irányából közelítik meg. A humán tantárgyak, illetve a judaisztika oktatás
feladatai közé tartozik az is, hogy bemutassák a környezeti válság kezeléséhez és
megoldásához szükséges világképet, értékrendet. A technika és tervezés tantárgy
keretén belül gyakorlati szempontból elemezhető a környezetbarát létforma. A
művészeti tantárgyak a természet és az ember alkotta környezet esztétikai értékeinek
bemutatására alkalmas, míg a testnevelés a környezet és az egészség kapcsolatának
igényét alakíthatja ki. Az osztályfőnöki órákon folyamatosan kerülnek elő a közös
beszélgetések tárgyaként környezet-és egészségvédelmi témák, míg az iskolai
könyvtárban külön polc áll a tanulók és pedagógusok rendelkezésére a
környezetvédelmi témakörökkel foglalkozó szakirodalomnak.
A tanórán kívüli foglalkozások természetes része a környezettudatos magatartásra
nevelés. Az osztálykirándulás, az erdei iskola, a városligeti iskolai programok a valóságos
környezet megismerésére támaszkodik, a közvetlen élmény kialakítása a természettel
jelentős személyiség- és közösségfejlesztő hatású. Az iskolai sportnap, illetve a
szabadidős tevékenységek nagyobb teret engednek a többirányú pedagógiai
módszerek alkalmazásához. A Scheiber Verseny keretében rendszeresen adunk ki egyegy környezetvédelmi problémát, témakört önálló kutatásra, feldolgozásra. Az alsó
tagozatos tanulók a természet adta anyagok, illetve az újrahasznosítható hulladékanyagok felhasználásával különböző díszeket, kompozíciókat készítenek, amelyek
nemcsak az osztálydekorációt, hanem a Chanukka ünnepi vásár kínálatát is színesítik.
A saját környezetünkkel kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés
jegyében a nevelőtestület nagy gondot fordít az épület, a tantermek és a
szaktantermek, előadók otthonos, sok zöld növényt tartalmazó, megfelelő dekorációjú
megjelenésére. Az iskola belső tereinek szépítésébe a tantestület a szülőket is bevonja,
akik szívesen segítenek ebben a munkában. Tágabb értelemben az iskolán kívüli
környezetvédelmi tevékenységben is szerepük van a szülőknek, hiszen diákjaink az
iskolai közösségi szolgálat keretében zsidó temetők gondozását is vállalták. Eközben
egyes esetekben vallás- és kultúrtörténeti értékeket tárnak fel, dolgoznak fel a tanulók
a munkájuk során, ami hallatlanul értékes nevelési tényező, mely a gyermekek zsidó
identitástudatának alakításában, az érzelmi kötődés megerősítésében rendkívül fontos.
Az épületet körülvevő udvar bár méretében nem nagy, az elemi tagozatos tanulók
játszóudvarként is tudják használni, míg az iskolai biokert az alsó tagozatos gyerekek
számára biztosít lehetőséget zöldségfélék, különböző virágok termesztésére. A
•
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nagyobbak ugyanakkor növényültetéssel, gondozással foglalkozhatnak. Az iskolánkban
az elemek elhelyezésére van kihelyezett gyűjtőláda, a tanulók az osztálytermeikben
különválogatva gyűjthetik a papír és az egyéb szemetet, de figyelmüket felhívjuk a
közelben elhelyezett szelektív hulladékgyűjtők használatára is, ezzel erősítve a szelektív
hulladékkezelésre szoktatás folyamatát. Az iskola parkolójában külön biciklitároló
található, ezzel is biztatni szeretnénk tanulóinkat és dolgozóinkat, hogy az iskolát
kerékpárral közelítsék meg.
A természet-környezetvédelem jeles napjairól a tanórákba beépítve, illetve külön
programokat szervezve emlékezünk meg és tudatosítjuk a jelentőségüket. Ez a
mozzanat sokszor összekapcsolódik a vallási ünnepekkel is:
• Szukkot – betakarítás ünnepe, ünnepi csokor készítése, használata;
• Smini Áceret – esőért történő ima, jó termés;
• Tu BiSvát – Fák újéve; a legfontosabb hét növény, mellyel a Tóra Izrael földjét
dicséri
• Sávuot – virággal történő díszítés, tejes ételek fogyasztása.
A környezet-egészségvédelmi nevelés eredménye nem mérhető olyan egzakt módon,
mint a tantárgyi tudás. Az sem egyértelmű, hogy mi tekinthető az iskolai és mi a családi
nevelés eredményének. A fejlődés folyamatos követése és az iskolai célokkal történő
összevetése alapvető nevelői kötelesség. Tanulóink neveltségi szintje és beállítódásának
értékelése magatartásuk és szorgalmuk minősítéseként jelenik meg.

71

